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‘Čeką’ Susekus Didelį 
Sąmokslą Ukrainoj

Dvi slaptos politines ukrainiečių organiza
cijos veikusios Ukrainai nuo Sovietų 
Sąjungos atskirti - Daug žymių asme
nų suimta

MASKVA, lapkr. 22. — Ofi-j 
daliai praneša, kad sovietų 
Ge-Pe-U (slaptoji politinė po
licija, buvus “čeką”) likvida
vus dvi ukrainiečių organiza
cijas, kurios konspiravusios 
atskirti Ukrainą nuo Sovietų! 
Sąjungos ir įsteigti įvekomuni-l 
stų respubliką po Lenkijos pro 
tek tora tu.

Chicago, III. šeštadienis, Lapkričio-November 23 d., 1929

[Atlantic and Pacific Photo]

Akron, O. — Milžiniškas angaras, kur pradėta dirbti dirižablis (zeppelinas). Darbo pradėjimo iš
kilmėje dalyvavo apie 50,000 žmonių

Lašinių Skutimo Byla
KAUNAS, spalių 25 [“L.Ž.”]

Ir Vyr. Tribunolas, svarsty
damas šią bylą, radęs nusikal
timo žymių ir nurodęs į Petrą 
Josiuką sutarties nevykdytoją.

Be titulų

Baigdamas Beliackinas sako, 
kad jo kolega Stankevičius, 
Mikšio gynėjas, iškilmingai pra
šąs teismą:

sako, kad jie buvę 
Ukrainos Išvadavimo Sąjungos 
vadai, turėję santykių su sve
timomis valstybėmis ir tarna
vę Lenkijos “dvarininkų inte- 

I resams”.
Likviduota tapus taipjau Uk

rainos jaunuomenės organiza
cija, kuri stovėjus artimuose 
santykiuose su Ukrainos Išva
davimo Sąjunga ir kuri buk

Suimta daug asmenų, kurių1 užsiėmus teroristiniais darbais 
tarpe minimi, kaip vadai, pen- prieš sovietų valdžią, 
k i asmens, kitąkart užėmusio- i n . x ., , ... Daugiau sušaudymųji aukštas vietas priessovieti- j 
nej Ukrainos valdžioj, būtent: Bolševikų tapo pasmerktas 
čechovskis, Petliuros laikais sušaudyti mokytojas Mustafa- 
buvęs Ukrainos premjeras; Jef- nas, kaltinamas dėl vadovavi- 
removas, mokslininkas ir bu-.mo “kontrrevoliucinei 
vęs ministeris; Nikovskis, bu- kų grupei Samaroj, 
vęs užsienio reikalų ministe
ris; Germaise [?], buvęs Uk
rainos socialistų partijos va
das, ir Drudukovskis, buvęs 
Ukrainos buržuazinės partijos 
vadas.

Sovietų valdininkai, 
atsisaką grįžt namo, 

bus šaudomi
MASKVA, lapkr. 22. — Cen- 

tralinis komunistų vykdomasis 
komitetas paskelbė dekretą, 
kuriuo einant sovietų valdinin
kai ir tarnautojai užsieniuose, 
jei. Įsakyti grįžti i Maskvą, 
:sakymo nepaklausys, bus pa
smerkti sušaudyti, o jų visas 
turtas konfiskuotas. Sušaudy
mas bus įvykintas per dvide
šimt keturias valandas, kai tik 
kaltininkas bus sugautas.

Senatas ims tirinėti 
“pragaištingą” paci

fistų propagandą

ukinin- 
Jo žmona 

nuteista dešimčiai metų kalė
jimo, o jo draugai taipjau pa
dėti kalėjime.

Raudonarmietis žukov, kal
tinamas dėl šnipavimo Ruma- 
i ii j ai, pasmerktas sušaudyti.

Alkani Rusą valstie 
čiai plaukia į mies 

tus duonos ieškot
Bolševikų valdžia tuo labai su

sirūpinus, ir “čeką” ėmėsi 
priemonių prieš antplūdžio 
pavojų

organizacija, esan-

Council for 
of War, kuri

the
per

tuk-

kinima kareivvbės lavinimo 
ir kolegijose; už

čios šios: 
National 

Prevention 
metus išleidžianti po 200 
st ančių dolerių pragaištingai
[šimtaprocenčių patriotų nuo
mone] propagandai už sovietų 

Amerikos Legionas yra įskur- Rusijos pripažinimą; už panai- 
dęs dešimt “pavojingų” pa
cifistiniu ir radikalinių orga- mokyklose
nizacijų Tautų Sąjungą ir už Jungti-

__ nių Valstybių įstojimą Į Tarp
tautini teismą. Toliau eina:

\\ ASHING IGNAS, lapkr. 22. i pe(|erai Council of Churches 
Senato komisija, kuri da- • jn Christ; Women*s Interoa- 

bar tirinėja propagandą ir pro- tional League for Peace and 
pagandos organizacijas kongre-j Freedom; American Civil Li- 

netrukus pradėti tiri- berties Union; League for In- 
vadinamą radikalų ir dustrial Democracy; National 

propagandą, kuriai Studentą* Forum; War Regis-
nėti dar
pacifistų
esą kasmet išleidžiami šimtai ter League; Young Workers’ 
tūkstančių dolerių. Dešimt svar- League. Young Pioneers ir, pa- 
biausių lokiu “pragaištingos” galinu, American Association 
propagandos organizacijų, ku-’for the Advancement of Ath-! 
rias įskundė Amerikos Legio-Jeism. -

Kas Girdėt Socialistu Partijoj
Ateinantį pirmadienį Cook jos kampanija bus vedame 

kauntės Socialistų partijos ofi- darbininkų masėse ir kolegijų 
sas perkeliamas i Amerikos So- inteligentijoje.
cialistų Partijos nacionalinį ofi
są, 2653 W. \Vashington St.

Kartu su tuo, Cook kauntės 
partijos ofisą perims naujai iš
rinktas sekretorius drg. Frank 
Manning, kuris ateinančią sa
vaitę atvyks iš Clevelando.

Lietuvių
1 pat laikas 
laikas.

socialistams taip 
jau atkusti. Labai

garai, kuriais dau-Maskvos 
gelis draugų buvo galvas su
gavę, seniai išgaravo.

Apatija, kuri tų garų pase-
Naujam sekretoriui priimti, koj, daugelį buvo paėmus, da- 

U.ook kauntės partijos centro bar turėtų baigtis, 
komitetas 
gruodžio 
Gwirtz’o 
ir Kedzie

rengia šeštadienio, 
1 I, vakarą bankietą L C

Restorane, Roosevelt 
avė.

Kauntės partijos vadyba ti
kisi, kad visi draugai, kurie 
jaučiasi pakankamai snūduria
vę ir dabar nori padėti Socia
listų partijai jos atsteigimo dar
be Chicagoj, dalyvaus šiame 
draugiškame bankieto.

Laikas pasipildyti, 
galutinai atsikratyti 

' mo. Laikas vėl stoti 
Darban dėl šviesaus 
mo idealų.

Laikas 
sustingi- 
darban. 
socializ-

priekin.

Makedonijos partizanai 
puolė traukinį

RYGA, lapkr. 22. — Atvy
kęs j Rygą vienas inžinierius, 
kuris praleido sovietų Rusijoj 
daugiau kaip dvejus metus, sa
ko, kail be maisto stokos, ku
ri kas diena ^vis aštrėja, Mask
vai ir kitiems sokdetijos mies
tams gresia naujas pavojus.

Tas inžinierius ■— jis prašė 
neminėti jo vardą, kadangi jam 
gali tekti vėl grįžti į Rusiją 

pasakoja, kad tūkstančiai j v- 
alkanų valstiečių traukia Į mie
stus, duonos ieškodami, ir so
vietų valdžia bijosi, kad išba
dėjusių valstiečių titveikai at
einančią žiemą neužplūstų vi
sai industrinių miestų gyven
tojų.

Ge-Pe-U . (slaptoji 
policija) 
prieš tą

Iš Belgrado praneša, kad 
Makedonijos komitadžių [par
tizanų] banda su bombomis 
sulaikė ekspresinį Rytų trau
kinį ir ėmė plėšti keliautojus. 
Mašinistas su pečkuriu suge
bėjo atkabinti lokomotyvą ir 
nulėkė į artimiausią Zaribrodo 
stoti dėl pagalbos. Jugoslavų 
žandarmerija nuvijo puolikus 
atgal per sieną į Bulgariją.

Prezidento Hooverio 
konferencijos biznio 
ekspansijos reikalu

Užpuolimas sovietų kon
sulato Lvove

Pasitarimas su statybininkais
— Padarynes paliaubos taip 
darbo ir kapitalo

WASHINGT()NAS, lapkr. 22. 
— Prezidentas Hooveris šian
die laikė dar vieną konferen
ciją. ŠĮ kartą su Amerikos sta
tybos vaitais, su kon trak toriais 

i ir statomosios medžiagos ga- 
SSSR ir žemės ūky mintojais, su , kuriais jis tara- 

-- "* - vos dėl xh<wnio valdžios ir
privatinės statybos darbų iš- 
intulojimo.

Vakar, po konferencijos su

Įves “piecework”
MASKVA, lapkr. 22. — Ga

balinio darbo sistema, kuri didžiulės pramonės vadais, pre-
•.[jau yra Įvesta kai kuriuose so- zj(ientas laikė taip pat konfe- 

komunistų rencija su organizuoto darbo 
komiteto atstovais. • • h

Įvesta 
žjųnės

politinė 
jau ėmėsi priemonių 
antplūdį ir kas diena 
deportuoja iš Mask-

vos.
Pasak

Rusijos dalyse, kur derlius bu
vo menkas, o ir tą patį bolše
vikų valdžia konfiskavo, gy
ventojai jau dabar kone ba
dauja. Jie minta tik bulvėmis 
ir kažkokia putra, padaryta iš 
})elų ir vandens.

Iš visų keblumų, su kuriais 
susitinka sovietų vadai, pasak 
inžinieriaus, rimčiausias dabar 
esąs naujas sukilimas komuni
stų partijoje, su Bykovu ir Bu- 
charinu vienoj pusėj, ir Sta
lino grupe antroj. Padėtis esant 
dar kritingesnė, nekaip skili
mas su Trockiu, kadangi tuo
met ginčas buvęs daugiau pro
graminis, tuo tarpu kai dabar
tinis konfliktas kilęs dėl Sta
lino kraštutinės politikos prieš 
ūkininkus, — politikos, kuri 
per trejus metus privedė Ru
siją visai prie bado.

inžinieriaus, šiaurinės

Rusų bombos užmušė 
1,000 kiniečių Man- 

džurijoj

Atvykus naujam kauntės par
tijos sekretoriui, prasidės nau
jas ir energingas darbas so
cialistų organizacijai ChicagtTj 
plėsti ir stiprinti. Otganizaci-

Pasaulis juda. Eina
Krizį pergyvenęs, socialistų ju
dėjimas kituose kraštuose spar
čiai atsigavo ir šiandie patapo 
galinga, politinė jėga. Kai kur 
socialistai jau ima valdžias į 
savo rankas.

Socialistų judėjimas ima žy
miai atsigauti ir Amerikoj. 
Lietuviai buvo vieni to judė
jimo Amerikoj pionierių.

TOKIO, lapkr. 22. — Pra
neša, kad sovietų karo avia
toriai, mėtydami bombas ant 
Delainoro kasyklų, užmušė 
1,000 Kinų kareivių ir civilių, 
kurie buvo kasyklose pasislė
pę nuo puolimo.

WASHINGTONAS, lapkr. 22.
Kongreso atstovų butas 

šiandie išsiskirstė' atostogų.

vietų 
partijos 
tarimu 
taipjau 
ūkiuose.
kiši padidinti

fabrikuose,
centralinio

netrukus bus
kolektyviuose
Tuo budu sovietai ti-

žemdirbių dar-

Tomis konferencijomis buvo 
padarytos kaip ir paliaubos 
taip darbo ir kapitalo. Didžiu
liai pramoninkai pasižadėjo ne- 

! mažinti darbininkams algų, o 
i organizuoto darbo vadai pasi
žadėjo kulkas nestatyti naujų 
aj-gųj padidinimo reikalavimų, 
kad tuo budu abidvi šalys pa
dėtų valdžiai jos pastangose 
dėl prekybos ir pramonės eks
pansijos.

$5,000,000,000 biznio 
ekspansijai

Prezidento Hooverio konfe
rencijų vaisus yra toks, kad 
didžiulis biznis yra jau pasi
žadėjęs ateinančiais metais iš- 

Byla prieš tekstilininkų leisti biznio ir pramonės eks
pansijai arti 5 bilionus dole
rių. Taip, geležinkeliai numato 
išleisti 1 bilioną dolerių; ben-

įvedimas “piecework’io” si-j 
stemos ne tik sovietų fabrikuo
se, bet ir žemės ūky, yra juo 
labiau įdomu, kad ta sistema, 
praktikuojama Amerikos fabri
kuose, buvo aštriai kritikuoja
ma. Dar daugiau, naujuose so
vietų fabrikuose bus įvesta — 
nors taip pat aštriai kritikuo
jama - 
s tema: 
ir kitos 
mdnės.

- vadinama Fordo si- 
darbo varomas diržas 
darbo skubinamos prie-

vadus išmesta
MARION, N. C., lapkr

— Teismas išmetė bylą prieš (lros statybos darbams — nuo 
United Tsxlile Workers of > iki bilionų dolerių; New 

Yorko miestas 1 bilioną do
lerių; federalinių trobesių sta
tybai — 500 milionų dolerių; 
valdžios juros pašto kontrak-

America unijos organizatorių 
Alfredą Hoffmar.ą ir keturis 
kitus tos organizacijos narius, 
kurie buvo kaltinami dėl 
što ir sukilimo tekstilės dar- tams — nuo 12 iki 20 milio-

mai-

bininkų streiko melu.

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

Didėjąs debesiuotumas; gali 
būt sniego ar lietaus; šilčiau; 
stiprus pietų vakarų vėjai.

Vakar 
minimam

temperaturos buvo
80, maksimum 310

saulė teka 6:49, lei-Šiandie 
džiasi 4:21. Mėnuo teka 11:12 
vakaro.

nų dolerių; Pennsylvanijos 
geležinkelis savo elektrifikaci
jos programui — 16 milionų 
dolerių.

Nežinoma epidemija 
piauna žmones saloj
SAN JUAN, Porto Rika, 

lapkr. 22. — Praneša, kad An- 
tigua saloj ėmė siausti kažko
kia nežinoma epidemija. Daug 
žmonių miršta.

WA1SHINGTONAS, lapkr. 22. 
— Prezidentas Hooveris šian
die išleido proklamaciją, kuria, 
paskelbia, kad visuotinis gy
ventojų surašymas prasidės at
einant} balandžio mėnesį.

VARŠUVA, lapkr. 22. Va
kar Lvove Įvyko rimtų riaušių. 
Ties sovietų Rusijos konsulatu 
susirinko didelė minia ukrai
niečių ir, šaukdama: “Pakar
ti bolševikus!” čme bombar
duoti konsulatą akmenimis. 
Keli langai žvangėdami išlėkė. 
Sovietų konsulas ir kiti valdi
ninkai, gindami konsulatą nuo 
puolikų, praliejo šaudyti ir šau
dė, kol atvykus policija minią 
išvaikė. Po to įvairiose miesto 
dalyse Įvyko susirinkimai, ku
riuose buvo keliami protestai 
prieš bolševikų terorą Ukrai
noj.

NEW YORKAS, lapkr. 22. 
— Brooklyne, South 3čios gat
vės gale, vienų namų kamine 
policija rado sukištus t|rijų nu
žudytų žmonių kunus.

LONDONAS, lapkr. 22. — 
Jacobus Van Dyn, kurs sakosi 
esąs newyorkietis, už plėšika
vimą tapo teismo nubautąs pen
kiolika bizūnų ir aštuoniolika 
mėnesių sunkiųjų darbų kalė
jimo.

PARYŽIUS, lapkr. 22.—Fran
ci jos parlamentas pakėlė mui
tą cukrui iki 140 frankų kvin- 
talui.

—Lietuvos Ūkininkų s-gos 
centro valdybos pirmininką p. 
Miksi prašau išteisinti.

Beliackinas sako, kad jis sa
vo gynamąjj niekaip netituluo
jąs, o tik prašąs — Dovydą Fri- 
zinskj išteisinti.

Bergo gynėjas Nargelavičius
Prokuroras pasakęs, kad by

la esanti labai nepaprasta. Nar- 
gelavičius klausia ar dėl to ši 
byla esanti nepaprasta, kad 
“Šešupės Bangos” ją išplovu
sios.

Mariampolės Ūkio banko 
skyr. direktorių J. Bergą pro
kuroras “Šešupės Bangose” no
rįs viešai paskandinti. Gerai, 
kad Bergas mokąs plaukti, o 
šiai}) gal ir butų nuskendęs.

Po šios feljetoninės Įžangos 
p. Nargelavičius aiškina šios 
bylos pobūdį ir krypti.

Krypti šiai bylai davęs vyr. 
Tribunolas, kuris nusikaltimo 
žymes radęs baustinas B. St. 
591 str. ir nurodęs Į tų nusi
kaltimų autorių, būtent Petrą 
Josiuką. Bet šią bylą, sako Nar
gelavičius neturėjęs spręsti ka
riuomenės teismas, tačiau dė
ka dviejų kariškių pasodinimo 
Į kaltinamųjų suolą (Butkevi
čiaus ir Deltuvos) lašinių sku
timo byla nagrinėjęs Kariuo
menes teismas.

Kaltinamųjų rolės
Šioj byloj esą svarbiausi 

partneriai, tai sutarties pasira
šytojai, lašinių tiekėjai, rango
vai, kontragentai, l?et Bergui 
šioj byloj vietos taip ir neli
kę. O tačiau prokuroras esąs 
nusistatęs Bergą “Šešupės Ban
gose” būtinai paskandinti.

Kaltinamajam akte esą pasa
kyta, kad buvę susitarę nesi
laikyti sutarties, apgaudinėta 
komisijos, Įkalbinėta ir fTt. ir 
1.1., tačiau Bergas tose visose 
“operacijose” visai nedalyva
vęs jo darbų pėdsakų nežymu. 
Tačiau kaltinamųjų suolan pa
sodintas.

(Bus daugiau)

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

Neužmirškime juos ir šiemet... Palinks
minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jums gali būti tarpininku... Pi- 

t nigus galite siųsti per Naujienas... e l
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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nušau-

Dar yra likusių M. J. Kiro statytų moderniškų namų 
Bridgeporte. Nusipirkęs žmogus dabar vieną tų namų, 
gali uždirbti $2,000 pavasri.

Puikios knygos 
pusę kainos

NAUJIENOS, Chicago.IH

rengia 
vienoj iš 
svetainių.v

paren- 
lajką 

Audi- 
Ashland Blvd.

čius.
Iki pasimatymo

Žmones greitai turtą uždirbę stako markete, džiau
giasi tik keletą savaičių, o namą nusipirkęs žmogus, 
džiaugsis pats ir jo šeimyna visą amžių.

vakarą sandariu lūs mote- 
rengia vakarėlį Sandaros

Sveikai protaudamas žmogus niekuomet nepirks sta
ko, bet pirks sau damą. Turtas stako markete uždirbtas 
nėra žmonių gerbiamas ir jam pačiam nenaudingas.

MILIONIERIUS BE 
SVEIKATOS Tarp Chicagos 

Lietuvių

Dundulie- 
vakarą, Reikia tikėtis, kad 
vakaro pasekmės bus ge- 

Narys.

žmona
Ligonė

Iteconese
Leavitt st

Kaip 
turėjo

34 1 7-2 1 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

2839 W. 63rd Street
Tel. Republic 8899

perto 
sari 
ir modernišku

Dainų, muzikos ir šo 
kiu vakaras

Draugystė Lietuvos 
vių turėjo skaitlingą 
k ima, 
nauji nariai. Išklausyta 
nešimai iš buvusio vakaro, 
parengimu visi patenkinti 
to paties raporto pasirodė, kad 
didelės paramos parengimas 
gavo iš'"draugystės narių, o 
ypač iš vietos biznierių V. 
Račkausko, F. Zajausko ir ki-

Tad gerbiama publika 
kviečiama atsilankyti į ši kriau
čių šaunų parengimą.

Komisijos pirmininkas yra 
labai gabus vakarų rengėjas. 
Tai jis maloniai priims sve-

Jei tik manai pirkti sau namą, tai nieko nelaukdamas 
atvažiuok Į Bridgeportą ir pamatyk musų statytus namus.

Taipgi mainysime tuos moderniškus namus i 1-mus, 
2-rus morgičius, jei tie morgičiai geri, arba mažesni na
mą arba lotą. Duosim jums pilną kainą, kiek jūsų na
mas arba lotas bus vertas.

Naujasis Screen-Grid Bosch Radio sa
vo kaina yra prieinamas kiekvieno ki
šenini, bet savo kokybe, veikimu ir iš
vaizda stovi daug augščiau kitų kad 
ir brangesnių radio. Subudavotas var
tojimui naujų keturių Screen-Grid tū
bų, Bosch Radio duoda kiekvieną pa
togumą, kurį teikia vėliausi radio pa
gerinimai. Bosch tonas, pagavimas, 
jautrumas ir operavimo lengvumas 
yra nepalyginami. Naujasis Bosch 
Radio yra taip išbandytas, kaip dar 
nebuvo bandytas jokis radio. Todėl jis 
ir yra geresnis už kitus. Kaina De 
Luxe Console $240.00 — be tūbų. Kiti 
modeliai nuo $119.50 ir augs., be tūbų.

Visi jau žino, kad pas mus 
įvairybių nestoka. Štai pasku
tinėmis dienomis R. Tumavi- 
čia, Raudonos Rožės kliubo fi
nansų raštininkas, sumanė juo 
prašmatniau išgarsinti kliubo 
balių Padėkavonės Dieną, .lis 
padirbo Zeppeliną ir iškabino 
jį su užrašu apie busiantį va
karą. Jeigu kas netikite, tai at
važiuokite į Cicero ir pamaty
site Zeppeliną prie Lietuvių 
svetainės, 14lh st. ir 49th crt. 
O geriausia patirti liūs ryloj,

Nutarta remti 
n ės

yra labai biędnas žmogus. Bet labai 
dažnai pasitaiko, kad žmones krau
na pinigus ir nepaiso sveikatos. 
Svarbiausioji taisyklė yra: laikyt vi
durius tvarkoje. Jaunyste ir gražu
mas gali būti užlaikyti tik per vidu
rių tvarką.

TRINERIO KARTUS VYNAS
valo justi vidurius ir pašalina iš ju
sli kūno išmatas, kurios nuodija jū
sų kraują. Jis pašalina nevien su
kietėjimą, bet ir kitokius simptomus 
sujungtus su blogu kvapu, galvos 
skaudėjimu, svaigimu, neramiu mie
gu ir nerviškumu. Aptiekose nemo
kami sempeliai iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III.

NEMOKAMAS SEMHELIO 
KUPONAS Dept. 24

Susirgo p. Paulina šileikie- 
, naujieniečio Miko Šileikio 

praėjusį trečiadienį.
randasi • Lu t hera n 

ligoninėje, 1138 N.
kambarys No. 202. 

šiandie, prieš pietus, 
būti padaryta operaci-

DARBININKU ŽMONIŲ MODERNIŠKI NAMAI 
BRIDGEPORTE, STATYTI M. J. KIRO

Mes atstovaujame sekančių 
kompanijų: Royal Insurance,
Aetna Life and Casualty Co. ir 
kitų kompanijų, kurios yra prie
žiūroj Illinois valstijos. Esame 
nariais Board of Underwriters ir 
taipgi po Bond (Kaucija).

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims 
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apiclinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur fralima rasti didžiau
sią pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą nauju, 
šviežių kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musu pašildymu.

BURBA CLOAK 
SHOP

3214 So. Halsted SI.
Tel. Victory 2477

Karei 
susirin 

įstojo draugystei! tryi 
nariai

Galite gauti už pusę kainos 
knygų ir brošiūrų parašytų 
Morris Hillųuilo, James Oneal, 
Dėbso ir kitų socialistų rašy
tojų. Knygos parsiduoda taip 
pigiai todėl, kad Socialistų par
tijos ofisas keliasi į kitą vietą 
ir norima sumažinti kiekį da
lykų, kurie reikia perkelti.

Knygas galima pirkti Socia
listų partijos ofise adresu 809 
West Madison, kambarys 315.

Ofisas yra atdaras nuo 9:30 
valandos ryto iki 4:30 vai. po 
pietų.

Pasinaudokite šia prgoa 
greitai, nes ofisas perkeliamą 
ateinantį pirmadieni.

mueų be 
_ _______ , traukiant 
Nfcra SKAUSMO. NE

3 f!., priešais Fair 
dentietai

Bridgeportas yra Amerikos 
lietuvių sostinė. Čia randasi 9 
bažnyčios, 9 publiškos moky
klos ir 7 parapijinės.

Viena seniausia ir didžiausia 
lietuvių banka; 3 didelės ame
rikonų bankos. Daug visokios 
rūšies krautuvių; du didžiausi 
lietuviu teatrai: “Milda” ir 
“Ra mova”.

šimtai tūkstančių darbinin
kų dirba Central District Ma- 
nufacturing dirbtuvėse; čia yra 
investuota milionai (tolerių į 
įvairias dirbtuves.

sekmadienį, kai atvažiuosite 
ponios Dundulianęs 
Vadinasi, vienu šūviu 
site du zuikiu.

Rengia Lietuvių Kriaučių
Local 269 A.C.W. of A.

NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS 
BRANGENYBES (Auksinius ii 

Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS 

(Visoj srityje apdraudos).
LANGUS,
KAILINIUS (Fur Coats) ir 

DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS, 

t tiicig. Construction).
VISOKIU KITŲ . RŪŠIŲ AP

DRAUDĘ (Insurance).

Transportacijos patogumai 
čia yra geriausi; iš čia gali
ma pasiekti bile kokią dalį mie
sto į L>20 minučių.

Pragyvenimas Bridgeporto 
kolonijoje yra pigesnis ‘ 
šilučiais, negu kurioje 
dalyje.

Kas pažįsta Bridgeporto ko 
Joniją, tas pilnai sutiks su M 
J. Kiro išreikštomis nuomonė
mis.

Importuoto natūralioj I*“
rausvumo. pripildo ju- •*
eų eidą. jus idrodysite 
daug jaunesnis.
Kreditas—6 men. išsiniokėiimui 

"Nčra palūkanų—nėra carrying cbarges.
ATDARA: kasdie iki 0 vai. 

Nedaliomis 9 iki 12 d.

•— daugiausia sekmadieniais, 
tyrame ore, parkuose. Tai, ži
noma, šiam parengimui jis su
tartinai sudainos, ir turintys 
gerus balsus visi maloniai bus 
priimami
vedėjas nėra patiklus .— jis 
visiem duoda progą dainuoti.

Taipgi ištroškusiem bus 
obuolių sunkos iš Michigan 
valstijos.

Ir tęsis šis parengimas iki 
pirmos valandos nedėlios ry-

Vakarą ''lokalus 269 
nuosavam name — 
gražiausių Chicagos

Atsilankęs i kriaučių 
girną, jauties nualoiniai 
p r a le i dęs Amal ga mated 
toriume, 333 iŠ 
(kertė Vau Buren st.).

Balius prasidės 7:15 valan
da vakare.

Muzika bus gera — Union 
orkestras. Mėgianlys šokli ga
lėsite smagiai pasišokti. Taip
gi bus kriaučių choras, kuris 
neėmė vakacijų per visą vaka
rą ir vis laikydavo pamokas

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai augš
čiau. lodei tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pinigų dėl savęs.

L Kiras daug yra prisi 
prie pagerinimo Bridge 
kolonijos
is pastatė daug puikių 

namų ir tuos 
namus parduoda nebrangiomis 
kainomis. Jei kas turi susitau
pęs $1,500 ir mano įsigyti sau 
patogų ir gerą namą, tai gali 
kreiptis pas M. J. Kirą. Tik- 

padarys klaidos.

PEOMES
DEWI$T

135 S. State St.
Komi*. ADAMS

Per 35 m. Chieagos didžiausi

Be skausmo
Suteiksime Twilight Sieep ar 
skausmo sniagenų užmarinimą 
dantj ar jj taisant.
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

J. Kiras, žinomas realesta- 
tiniiikas, 3335 So. Halsted 
St., štai ką sako apie Bridge- 
porto kolonijos ateitį.

Musų Insurance (apdraudos) 
;k>nu.s visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. 
Taipgi pagelbės- sutvarkyti jūsų? 
.nsurance tapdraudos) reikalus be

■n kaštų ir ctsakomybčs tams
toms.

BRIDGEWORK *
Sanitary

Bridgework be___________
trininros, patogus, 
švarus ir itvirtl-^EMMMBBjaĮgsw 
namas just) bur 
noje. Valgykite,!/ 
ragaukite ir ako- 
ninkytčs maistu 
tų pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNE KAINĄ. 10 
metų garantija. •

DYKAI X-KAY
Ateikite Šiandie. Gaukite musų patari
mų ir kainas prieš taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALOTE MATĖSIšmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 
aDezaininimas ir siu

vimas skrybėlių mo- 
’ ka $25—$50 j sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai i 

__ ________ trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

I KtSlI 
r m T

BOSCH

svetainėje, 33*31 So. Halsted 
Street. Įžanga 50 centų ypatai. 
Pelnas, padarytas vakarėlyje, 
eis Lietuvos politiniams 
niams.

yKJfy



DABAR
Bridgeportas The English tolumu

Marųuette Murmurs

Rastas

The Wiersema State Bank
KIMBALD 

chicąoo

RESURSAI

fotai Resources $4,458,758.96

ATSAKOMYBĖ

KITOKIŲ IšDIRBYSČIŲTotai Uabilities $4,458,753.96

įsteigta 1891

Svarbus Pranešimas!!!
Metrų

Fada Radios

Zenith Radios

Lengvus Išmokėjimai po $1.00 Į Savaitę ar Daugiau!
Be palukų ir Carrying Charges

PATĖMIJIMAS

GOOOS

$514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Majestic Radios 
Kainos Sumažintos

Nov. 
fare- 
our

1480 
Kilocycles

Pradžia 7-ta vai. vakare

Capital Stock ..................
Surplus ...........  ....
Undivided Profits .............
Reserve Account .............
Dividends Unpaid ............
Deposits ..............................
Due to Banks .................
Other Sundry Liabilities

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Bartkaus muzika griež 
įvairius šokius

Kviečia KOMITETAS

Fa<iewell, Alice

$200,000.00 
200,000.00 
147,274.00 
53,261.70 

528.00 
3,817,497.64 

11,168.64 
29,023.98

Atvvater Kent Radio dai- 
su pagerintu 
tūbom viskas 
1 vartojimo, 
vertas ir vi-

sio prie
.lis mirė

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

nė vienos notos.

Siulija žmonėms didžiaussius bargenus ant Radio ir 
Pianų. - Duodant geriausias aplinkybes žmogaus gyve
nime įsigyti puikiausius muzikališkus daiktus už mažas 
išlaidas -

2536-40 West 63rd Street 
1% Blocks West of Westem Avė.

Pus - Balsio 
Systema

Kas seredos vakarą lygiai 9-tą vai. galite girdėti per radio puikiausi Lietuvių Programą per KYW 
Radio Stotj, kurį ruošia Peoples Fumiture Co. Krautuvės susitarę su vienu lietuvišku dienraščiu.

NEPRALEISKITE NEIŠGIRDĘ!

Subatoj ir Nedėlioj 
Lapkričio (Nov). 

23 ir 24 dd.

A STATE SAVINGS BANK 
Inkorporuota 1918

Loans and Discounts ..... .....................
Overdrafts .................................. .............
U. S. Government Investments ......
Municipal and Corporation Bonds .. 
Banking House (Bkiujty) ...................
Furniture and Fixtures ......................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ..................

DIDŽIAUSI LIETUVIAI KRAUTUVNINKAI 
AMERIKOJE

SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gražioj Lietuvių Kolonijoj Spring Forest 
(buvusis Willow Springs)

Kainos lotų $300 ir aukščiau. Likusius per 
5 metus su mažu mėnesiniu mokesčiu pagal 
Kazwell Budget Planą.
Pasinaudokite proga, daugiau tokių išpar
davimų nebus.

Malonu yra girdėti, kad lie
tuviai gali atlikti savo darbą 
tiek gerai, kad užsitarnauja ne 
tik savųjų, bet net ir sveti
mųjų pagarba ir pasitikėjimų.

vulsions. Alice thcn unwrap- 
ped bcaucoup gifts some of 
ivhich fook considerable time 
to find. Donors were reward- 
ed with big luscious kisses. 
The cOKvvell was dūly present- 
ed; the appropriate sentiment
ai songs sung; much whoopee 
made; fond memories revived 
and as soon forgotten.

Alice, old giri, farevvell! may 
all your troublcs be “little” 
ones. — Rolls.

Gimines tuoj atvyko 
vežti velionio kūną 
tautos graborių, bet 
ir pamatę, kaip jų 
asmuo yra gražiai

Biblijos Tirinėtojų 
Programas

Iš Radio . W-0-R-D Stoties

Lietuvių Tautos 
Parapijos

Balius
Naujas 
liausiame kabinete 
kalbetuvu ir A. C. 
gatavai įrengta <1 
elektros jėgos, yra 
suomet parsiduodavo po $200, da 
bar nužeminta CQf!
kaina

Kaina nužeminta 
ant Amerikos 
geriausios rū

šies radios

11108-10 Michigan Avė.
Raportas stovio užbaigus Spalių 4, 1929, padarytas Viešų 

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

gabeno kūnų į Eudeikio įstai
gą, 4605 S. Hermitage Avė. ir 
davė žinią velionio Alderman 
šeiminai. 
nusitarę 
pas savo 
atvažiavę 
mylimas 
prirengtas laidojimui, jie no
riai sutiko palikti Eudeikiui 
visą laidotuvių tvarkimą. Jie 
taipgi pasižadėjo patarti Eu- 
deikio laidotuvių įstaigą taip
jau ir savo draugams ir pažy
stamiems.

Viena gabiausių Chicagos 
jaunų lietuvaičių pianui skam
binti yra Birutė Sarpaliutė — 
musų “didžiojo Piterio” (Sar- 
paliaus) duktė.

piano savo susilaukė didžiausią progą 
Ne- 

šiandie ir pasiskirkite, 
atrodo ir grajina kaip

$98.00

kūnas Clinton Alder- 
m. amžiaus, gyvenu- 

705 S. Kilbourn Avė 
staigiai. Policija at-

Luck and Wishes. — 
Marųuette Club of the 
G r. 260 lašt Saturday 
16th, staged a rip snortin’ 
wcll shovver in honor of 
l'air president \vho believe it 
or not is to become Mrs. Alice 
Pužauskas, Bennett, \Vinski on 
Thanksgiving Day.

VVithout \varning of any kind 
the club svvoopcd do\vn en 

massa to • the Bennett domain 
at 7117 So. Rockvvell St., 
bringing \vith them a eozy 
coxwell chair to ease her wak- 
ing hours. The club is deeply 
indebted to M r. Neckrash, man- 
ager of the People’s Furniture 
store ai 2536 W. 63rd st., \vho 
helped us select the gift.

Alice received the. surprise 
of her lite when she returned 
home with her galiant fiance 
and stepped i n to the midst o f 
our hilarious asssmblage. Flo 
and Billee made elaborate ar- 
rangements for a mock wed- 
ding. Browne Rusgis as the 
parson, Ann Buckingham as 
the bride, and Schnukas as the 
groom had everybody in con-

Didelė nuolaida už jūsų senų muzikali instrumentą. Demonstra 
cija ir įrengimas Jūsų namuose veltui!

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio va 
karais. Nedėliomis pagal sutartį. Šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171

P-lė Birutę mokina Bertha 
Fitzek. Štai šios mokyklos mo
kiniai ir mokinės duos koncer
tą gruodžio 1 dieną (sekmadie
nį) Lietuvių Audiotrijoj. Pra
džia 3 valandą po pietų.

Programas įvairus. Iš jo dau
giausia numerių išpildys Biru
tė Sarpaliutė.

Kainos Labai Nužemitnos Ant 
KIMBALL GROJIKLIŲ PIANŲ

Dabar tie, kurie dar neturi 
įsigyti. Virš 50 įvairių pianų turime išparduoti pusdykiai 
laukite toliaus, bet bukite musų Krautuvėse 
KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI pertaisyti, 
nauji ir pilnai gvarantuoti. Kaina tik 
ir augščiau

Petro Sarpaliaus ir Birutė.* 
Sarpaliutės draugai, be abejo 
nes, bus visi šiame koncerte 
Juk įdomu pamatyti, koki pro-

Vėliausios mados tiro ir tvirto 
balso, puikiausias kabinetas. 
“ ai"\ $ 175be tūbų w

4177-83 Archer Avenue
Cot. Richmond Street'

$10 įmokėk, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų.

ROŽIŲ BALIUS
Rengia

Lietuviška Teatrališ
ka Draugystė Rūtos 

No. L
Nedėlioj, 

Lapkričio-Nov. 24 
d., 1929 m., 

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj,

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. 

Tžan«-a 50c.

Gerbiamieji: — Visados rytie
čių parengimai būna skaitlingi ir 
linksmus. Taigi užprašome vi
sus atsilankyti ant musų Rožių 
Baliaus, kur galėsit praleisti link
smai laiką ir pasišokti prie geros 
muzikos.

Visus Kviečia Komitetas.

$2,916,118.68
683.66 

. 102,222.39 
. 592,584.89 
. 168,600.00

19,854.70 
. 653,598.30 

5,091.34

gresą daro muzikoje gabioji 
Birute.

Bot nesigailės ne tie, kurie 
megia gerą muzikų. Nes p. Fit
zek mokykla stovi aukštai, ir 
jau koncertams p. Fitzek bet 
ko neleis. Report.

Spėriai išpardavimas tiktai Subatoj ir 
Nedėlioj, lapkričio (November) 

23 ir 24,1929
Paskutinis išpardavimas kad bus galima 
nupirkti RezidenciĮos arba Biznio lotus su 
tokiu mažu įmokėjimu

S 10.00

NAUJIENOS, Chicago, III
■ — iVi.iU. I I i i įiiiii i' ii. I ,11 ,'l i'i '.i'

Modelis 91 puikiame 1 1 R 
kabinete, be tūbų I I U
Modelis 92 tikras Oro <F I At* 
Monarkas, be tūbų
Modelis 101 kombinacijos radio ir 
gramofonas puikiausis muzikalis 
instrumentas, su tūbom ir rekor-

$245
Lengvi išmokėjimai

Puikiausis įrengimas su vėliau- 
siais pagerinimais, C* 4 CE 
kaina ■ ©O

Rastas negyvas 
žmogus

Rožinis Balius ir Lekiojanti Pašta
RENGIA S. L. A. 129 KP.

(Lith. Alliance of Am. Local 129)

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 24, 1929
G. M. CHERNAUSKO S V ET, 

1900 South Union Avenue
Pradžia 6:30 vai. vakare (P. M.)

Bus duodamos dovanos specialiai januoliams. Jaunieji ir su
augusieji kviečiami dalyvauti. KOMITETAS.

temoje:

“Kas yra žmogus” 
ir bus dviejų pasikalbėjimas, temoje: 
— Ar gali amžinai gyventi čia ant 
žemės.

Po išklausymo malonėkite pranešti 
savo įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

The Watch Tower radio 
W-O-R-D, Webster Hotel, 2150 
Lincoln Park West, Chicago, III.

NEDĖLIOJ,

Lapkričio-Nov. 24 d.,
Lygiai nuo 2 iki 4 vai. po pietų 

(Standard time)
Programas bus labai įdomus.

Prasidės su orkestrą ir bus įvairių 
gražių giesmių.

Kalbės

PIANAI
Po $75.00, $90.00 ir $100.00 

ir aukščiau 
Lengvus išmokėjimai

Ši nepalyginamai daili, tvirta 
balsą galinti gauti nuo broad- 
casting stočių su lengviausiu 
budu, naujo ir pagerinto pada
rymo, su skreen grid tūbom. 
Kaina C < Ofi
be tūbų I WU

Kasiliausko rezidencija randasi muši] subdivizijoj

S. P. KAZW£LL & CO.
S.P.Kazlauskas ir Kazwell, tai ta pati ypata 

2839 W. 63rd Street, Republic 8899
SUBDIVIZIJOS OFISAS: 

Archer Avenue ir Spring Street 
Spring Forest, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 <

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOKI SUSIVIENIJIMAS

C U ; '

■ ■y
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

PubJished Daily F.xcept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor B. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
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METINIS LIETUVOS UŽDARBIS

Lietuvos gydytojų suvažiavime Dr. K. Grinius pa
sakė, kad, prof. Šimkaus apskaičiavimu, visi Lietuvos 
gyventojai teuždirba per metus 1,700 milionų litų.

1,700 milionų litų tai — 170 milionų dolerių. Kadan
gi Lietuva turi šiek-tiek daugiau, kaip du milionų gy
ventojų, tai padalinus tą sumą tarp visų, kiekvienam 
žmogui Lietuvoje — vyrams ir moterims, suaugusiems 
ir vaikams — išeitų vidutiniškai apie 80 su viršum do
lerių to metinio uždarbio. Tai labai maža suma. Žeimy-1 
nai iš penkių žmonių tektų viso tik apie 400 dolerių.

Bet tam tikra dalis žmonių gauna daug daugiau, 
negu 400 dolerių (arba 4,000 litų), pavyzdžiui: pirkliai, 
pramonininkai, stambesnieji ūkininkai, daktarai, advo
katai, inžinieriai, dauguma valstybės tarnautojų ir ku
nigų. Jeigu šitie žmonės paima iš “metinio Lietuvos už
darbio“ daug daugiau, negu vidutinišką porciją, tai turi 
labai sumažėti likusiųjų gyventojų pajamos. Smulkiem- 
siems ūkininkams, miestų ir sodžiaus biednuomenei ka
žin ar tenka apie 200 dolerių per metus kiekvienai šei
mynai.

Taigi Lietuva, deja, yra labai neturtingas kraštas. 
Jei ne amerikiečiai, kurie savo gimines Lietuvoje kaip 
įmanydami šelpia, tai tenai butų dar vargingiau gy
venti.

KAPITALISTAI ŽADA NEKAPOT ALGŲ

Konferencijoje su prezidentu Hooveriu Amerikos 
pramonės vadai pareiškė, kad jie nedės pastangii ma
žinti darbininkų algas; o vienas stambiausiųjų pramo
nininkų, būtent Henry Ford, pasisakė net ketinąs ne
trukus savo darbininkų algas pakelti. Iš antros pusės, 
tuoj po to atlaikytoje Hooverio konferencijoje su darbi
ninkų unijų atstovais šie pareiškė, kad darbininkai per 
tam tikrą laiką nestatys reikalavimų algas didinti.

Svarbiausias taip kapitalistų, kaip ir organizuotų 
darbininkų tikslas, sprendžiant iš tų pareiškimų, šian
die yra — rūpintis pramonės eigos nuolatinumu. Labai 
geras tikslas. Darbininkams jisai yra net svarbesnis, 
negu darbdaviams. Darbininkui yra ne taip svarbu, kad 
jo alga butų aukšta, kaip kad jisai nuolatos turėtų 
darbi, nes uždarbio netekus greitai išnyksta visi 
taupymai.

Darbininkų noru retai kada industrijos įmonės
stoja. Jas paprastai sustabdo įmonių valdytojai: kada 
jie nepadaro pakankamai pelno arba kada jie nori at
sikratyti darbininkų, kurie nesiduoda, kad jų algos butų 
kapojamos.

Pramonės šiandie yra vedamos tik dėl pelno. Todėl 
bus įdomu pažiūrėti, ar kapitalistai tuos savo prižadus

uz-
SU-

SU'

PER ANKSTI APSIDŽIAUGĖ

Mūsiškiai Maskvos garbintojai be galo nudžiugo, 
išgirdę, kad Vokietijos sostinėje komunistams pasisekė 
laimėti kelioliką naujų vietų miesto taryboje, kuomet 
socialdemokratai 9 (ar 7) vietų neteko. Iš tų rinkimų 
rezultatų jie jau padarė išvadą, kad artinasi pasaulio 
revoliucija ir pasitvirtina Stalino teorija apie “trečią 
periodą“.

Bet dabar pasirodo, kad socialdemokratai nėkiek 
nepražudė balsų Berlyne, bet dar gavo keletą tūkstan
čių balsų daugiau. Antra, žinios apie rinkimų rezultatus 
iš visų Vokietijos miestų, rodo, kad socialdemokratai 
įgijo 89 naujas vietas miestų tarybose, o komunistai, 
nežiūrint pasisekimų Berlyne ir kai kur kitur, turi gry
no nuostolio 24 vietas.

Taigi jie džiaugėsi peranksti.
Bet mes vistiek pripažįstame, kad Vokietijoje da

bar laikinai yra pakilusi reakcijos banga, kuri tuo tar
pu padėjo komunistams šiaip-taip atsilaikyti. Jeigu ne 
ta keršto ir desperacijos nuotaika, kuri apėmė dalį Vo
kietijos žmonių, kuomet Franci jos reakcininkai vėl ėmė 
sabotažuoti susitaikymą tarp Vokietijos ir Francijos, 
tai komunistai ir fašistai šiuose savivaldybių rinkimuo
se butų buvę visiškai supliekti.

Skaitytojų Balsai
■ -

Ką nominuoti Susi
vienijimo Pildančiai 

tarybai
Aš esu SLA. narys. Aš nesu 

vadinamas “aktyvus” narys. 
Vienok man rodosi, kad aš su
prantu, kaip svarbią rolę vaidi
na musų gyvenime Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje. Ir 
kaip svarbu yra, kad į organi
zacijos pildančią ją tarybą butų 
nominuoti ir jon išrinkti tinka
mi žmonės. Tai yra vyriausias 
mano, kaip Susivienijimo nario, 
noras.

Kokie kandidatai geriausia 
tiktų šioms pareigoms eiti? 
Pamatysime.

Susivienijime — kuopų susi
rinkimuose, narių kalbose, strai
psniuose apie organizaciją — 
galima pastebėti dvi, griežtai 
viena kitai priešingas sroves. 
Viena jų yra—komunistai, ku
rie pasimoję užgriebti Susivie
nijimą. Kita—visi, kurie deda 
pastangas apsaugoti Susivieni
jimą nuo komunistų.

Apsaugoti Susivienijimą nuo 
komunistų—štai vyriausias mo
tyvas, kuriuo turi vaduotis Su
sivienijimo nariai, nominuodami 
dabar kandidatus pildančia]ai 
tarybai, o vėliau rinkdami juos'. 
Remiami Maskvos pinigais, ko
munistai sudaro tokį pavojų 
šiandie, kad prieš juos reikia 
sujungti jėgas visiems, kurie 
stovi kitoj pusėje nuo jų.

Šį pavojų omenėje turėdami, 
Susivienijimo darbuotojai su
tvėrė įvairiose vietose organiza
cijos sargybos komitetus. Tie 
komitetai laikė posėdžius, susi
rašinėjo, ieškojo tinkamiausių 
šių dienų apystovose kandidatų. 
Pagalios sudarė bendrą sąrašą. 
Tas sąrašas yra toks:

Prezidento vietai—St. 
zis, vice prez. vietai—p. Mika
lauskas, sekretoriaiis vietai — 
p. Petronėlė Jurgeliute, iždinin
ko vietai—adv. K. Gugis, dak
taro kvotėjo vietai~Dr. Kli
mas, o Kaminskas ir Stungis — 
iždo globėjų vietoms.

Man rodosi, kad tai yra są
rašas, kurį turėtų remti kiek
vienas priešingas komunistų pa- 
simojimams žmogus. Nes' jėgas 
skaldyti šiandien reikštų paves
ti Susivienijimą komunistams.

Šis surašąs yra geras tuo, kad 
jame reprezentuojama ne tik 
rytinės kolonijos, bet ir vaka
rai. Šis surašąs yra geras dar 
ypač todėl, kad jis reprezen
tuoja tinkamai (šioms die
noms) musų pažangiasis' jėgas.

Nominuoti ir statyti balsavi
mams j SLA. pildančiąja tarybą 
vienos srovės žmonės šiandie 
butų neišmintinga. Nominuoti 
vienus sandariečius—niekas ne
išeis. Nominuoti vienus socia
listus butų lygiai tas* pats. Ne 
geriau butų, jei nominuotumėm 
ir balsuotumėm dešiniuosius — 
tuos, kuriuos norėtų pravesti 
“Vienybė” arba “Dirva”.

Kodėl ? Įsivaizduokime, kad 
butų nominuoti vien sandarie- 
čiai. Dešinieji arba “tautinin
kai” sakytų: “Kokiems galams 
dabar turime mes vergauti san- 
dariečiams?” Tą patį jaus ir 
socialistai. Daleiskime vėl, kad 
butų nominuoti vieni socialis
tai. Neturės noro, nerodys pri
tarimo ir nedirbs sandariečiai; 
panašiai jausis “tautininkai”.

Ir šitoks įsivaizdavimas yra 
tikslus įvertinimas’ padėties Su
sivienijime. Ne grąsinimas, 
ne prasimanymas jis yra, bet 
konstatavimas fakto. Jau dabar 
mažėja aktyvių darbuotojų 
skaičius. Jau dabar mes esame 
patingę veikti. O jeigu dar ko
kia “frakcija” pasirodo viena, 
arba tik dvi “frakcijos” organi
zacijos valdyboj, tai esu tik
ras, kad kiti nuleis rankas ir 
tars: “Et, kam čia darbuotis, 
jei anie nenori įsileisti net ilo- 
kio žmogaus, kuriuo mes pasi
tikime, kuris musų manymu, 
yra tinkamas tai vietai!”

O tuo tarpu padėtis reikalau-

ja visas jėgas sujungti daik
tam Nes skyrium šiandie prieš 
komunistus' neatsilaikysime.

Paduotas aukščiau sąrašas iš 
Gegužio, p. Mikalausko, p-lės 
Jurgeliutės, adv. Gugio, Dr. Kli
mo ir Raginsko su Stungiu 
kaip tik atsako visoms jėgoms 
suburti darbuotei Susivienijime.

Atsirado Čikagoje pp. Simo- 
kaitis su Semaška ir Waterbu- 
ryje p. Tareila su žemantauš
ku, kurie mėgina kylį varyti 
nurodytam sąrašui. Jie nepaiso 
to, kad skaldo jėgas. Ambicijos 
pas juos didesnės, negu gabu
mai; užsimojimai platesni, negu 
jėgos. Ką darysi — visokių 
žmonių yra. Bet kiekvienas Su
sivienijimo narys 'turėtų žinoti, 
kad jų taktika naudinga tik 
bolševikams.—SLA. Narys.

kaimynai ir visi kiti geri žhuo 
nūs.

Kai Joniškiečių kliubas už
baigs susirinkimų Krenčiaus 
svetainėje, tai tuojau prasidės 
jų balius.

Joniškiečiai taipjau žino, kad 
svarstydami įvairius klausi
mus per 3 ar 4 valandas, su
sirinkusieji išalksta ir ištrok- 
šta. Taigi baliui, kuris įvyksta 
po susirinkimo, Joniškiečiai 
turės taipjau užkandžių ir kai 
kų troškuliui nuraminti.

O kur linksma muzika? Mar 
tote, — balius žada būti tik
rai šaunus. Taigi bukite jame.

Joniškiečių Kaimynas.

NAMŲ SAVININKAI NEVILKINKIT
SinniOinkit savo išlaidas, pnšallnkit rupefičius ir bėdas su rendaunlnkals.
Jus esate apsiclraudę nuo gaisro!
Kodėl neapsldraiisti suves nuo visu rcndiitinlnkų ir šiaip su namu surištu ne* 

smagumu. 'Tai kulnuos jums mažiau kaip rentas | dieni*. .
Legališkl patarimai dykai nariams visą laiką.

n—30—OO DIENŲ NOTO8 RENDAUNINKAM8 DYKAI NARIAMS.
NARYSTE <3 I ME
TUS. NĖRA KITU 

MOKESNIŲ

ATSINESK1T 6J APGARSINIMĄ 
PRIEŠ GRUODŽIO 10, 1020 ir GAU
KITE 1 METŲ NARYSTĘ Už $2.

NARYSTE 83 I ME
TUS. NĖRA KITŲ

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
4050-02 SO. ASHLAND AVENUE. TEL. BOULEVARD 7878

Gegu-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

ŠVENTES JAU ARTINASI
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, ar drau
gams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo departamentas yra 
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musų kainos 
yra žemiausios.

MES SKAITOME TIK $10.30 UŽ 100 LITŲ.

Birutiečių dėmesiui

Nedelioj ir Panedely, 
Lapkričio 24 ir 25
VISAS KALBANTYSIS

PAVEIKSLAS
Bus imama Birutės orkestro 

paveikslas

Ateinantį sekmadieni, lap
kričio 24 dienų, 2 valandų po 
pietų, Lietuvių Auditorijos sve
tainėje bus nutraukta Birutės 
orkestro paveikslas. Orkestro 
nariai turi visi susirinkti 2 va
landų po pietų — ne vėliau.

Paveikslas bus nutrauktas, 
kad paskui iš jo padaryti cut’ų. 
Taigi svarbu yra, kad visi 
kcslro nariai atsilankytų.

Bridgeportas

or-

Mirė Juozapo Brczulio (3135 
So. VVallace st.) sūnūs Jonas, 
vieny metų amžiaus. Palaidotas 
penktadienį, lapkr. 22. d., šv. 
Kazimiero kapinėse. Laidotu
vėse patarnavo Eudeikis.

Marini eite Park
Nauja krautuve

čia atidarė
Tai yra hardwarc 
Ji randasi adresu 
69th street. Krau-

naujųNeseniai 
krautuvę, 
krautuvė. 
2622 Wcst
tuvės savininkė yra p. Pocie
nė. Krautuvė gerai įrengta ir 
pilna tavoro. Vietinis.

Bridgeportas
Joniškiečių pramoga

Byloj To\vn of Lake apie- 
linke susilauks linksmų svečių. 
Tai bus Joniškiečių draugai ir

Bridgeportas
lašiniai ir dės
is Lietuvos 
pranešu gerbiamai 
lietuvių visuomenei, 

mėsos

tamstos esate kviečiami, 
mylite, atvykti ir pasi- 
gardžios mėsos iš Lietu

Gardus 
ros 

šiuomi 
Ghicagos
jog lašiniai ir kitokie 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

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

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

Chicago, III.
Tel Victory 6122 

(Apg.)

6 KAMBARIŲ
5 KAM BARI V
6 KAMBARĮ

“Lucky Star”
gražus meilės veikalai, daly

vaujant Janet Gaynor ir 
Charles Farrell

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

ką Ibanti komedija
Kalbančios žinios

Šiandie “Careless Age

Bronislavos
MUZIKOS

Mokinama Piano,

Poškaitės
STUDIJA

Smuikos, S a x a- 
phone, Klernetą, Kornetą, Trombone,
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentu, lavina
ma dai n a v i m p, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
1262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

MARES’ NUO KOSULIO 
BALSAMAS

Sustabdys bile kokį neužsisenėjusį 
Pagydys bile kokį blogą, 

įsisenėjusi šaltį. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra jį 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei ji sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už butelį.

kosulį.

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
etose 35c. ir 60

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedelioj ir Panedely, 
Lapkričio 24 ir 25 

Visas kalbantis paveikslas

“Mister Antonio”
dalyvaujant

•Leo Carillo, Virginia Valli 
ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
“Royal Fair” su Pat Rooney 

šeimina
Kalbanti komedija 

“Big Time Charlie”
Kalbančios žinios.

Šiandie “Tonigbt at Tvvelve”

ANT RENDOS
fialas ant
bungalow
fintas ant 66-tos ir Lowe Av

J. SINKUS & CO
6959 SO. HALSTED ST.

Tel. Normai 1100

66-tos ir Lowe Avė. — $30.0!).
netoli Marcpiette Parko — $40.00.

$30.00.

Mes Parduodame Laivakortes į ir iš Lietuvos.

$167.00 i Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laivakortė

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DYKAI

-------------- Jusy Bankas------------------

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

f SENIAUSIA 
AGENTŪRA BRIDGEPORTE

Ir Pirma Lietuvių Agentūra General 
Motors Produktų

šiuomi pranešame Chicagos ir apielinkės lietuviams, kad 
mes atidarėm OAKLAND-PONTIAC Agentūrą. Pardavi- 
nėsime OAKLAND-PONTIAC Automobilius, su kuriais 
tikimės pasiekti plačią, lietuvių visuomenę. Lietuvių agen
tūrų su dideliais karais' yra daug, o su mažais labai mažai.

PONTIAC automobilis pil
nai atsako už save, su sa
vo dideliu motoru ir Fi- 
sher Body. 4 durų sedan, 
atvestas prie jūsų durų, 
su viskuo kas tik reikalin
ga, kainuoja tik....... $964
2 durų sedan, tik .... $864 
PONTIAC turi “lovejoy 
shock absorbers” ir “spring

covers” skūra apmuštus. Viskas taip yra įrengta, kaip ir 
už du tūkstančiu dolerių. Perkant 2 durų sedan reikia įneš
ti tik $288, o likusius 18 
mėnesių išmokėjimui.

General Motors Korporaci
ja atpirko Oakland kompa
niją 1924 metais, ir nuo to 
laiko jau daug pagerino 
Oakland karus. Įdėjo L 
Head motorą, Fisher body 
ir visus kitus įrengimus, 
kas tik yra reikalinga au
tomobiliui.

Atidarymas įvyks Svbaloj,
Lapkričio 30, 1929
Visi draugai, kostumeriai ir pažystami 

kviečiami dalyvauti atidaryme ir 
pamatyti naujus karus.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

806 West 31st Street
Tel. Victory 1696

D. KURAITIS, Savininkas

A
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Girdėjau, kad komisija dar-, 
buojasi kiek gaišdama, idant 
tas vakaras pavyktų ir visi at
silankiusieji butų patenkinti.

Aš manau, kad visa tai iš
eis “all right”.

Lietuvių Auditorija yra ad
resu 3133 So. Halsted st.

žinovas.

Ekstra, ekstra

1 >jdžiausias pasilinksminimas. 
Kur? Na, tai žinoma — Lie
tuvių Auditorijoj, sekmadienį, 
lapkričio 24 dienų, 7 valandų 
vakare.

O kas jį rengia? Tai viena 
didžiausių lietuvių moterų 
draugijų — draugija Šv. Pet
ronėlės.

Dalykas labai aiškus. Tame 
baliuje didiems, mažiems, se
niems ir jauniems bus progos 
linksmai laikų praleisti, pasi
šokti prie geros muzikos ir lai
mėti gardžių saldainių.

PRANEŠIMAI

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615 x

Tek Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežasti ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

ESSENTIA CORDIAJUS 
iš Lietuvos visiems lietuviams 
venantiems Amerikoj žinomas kaipo 
guriausia vaistaš vidurių ligoms, 
ypač moterims. 70 metų kaip išrastas 
garsaus Dr. šiaderis. žiūrėkite, kad 
butu ant bonkos raudonas raktas. 
Kaina 1 dol.

V. GAIŽAUSKAS, 
124 W. 108 PI., Chicago, 111.

Z----------- IL. --------------

Mes Apsaugome Tik 
Publiką

Mes išreikalaujame visus nelai
mių, susižeidimo darbe ir ap- 

draudos atlyginimus
Mes parūpiname tuojautinj medi
kai} ir ligoninės aptarnavimą bile 
kurioj miesto daly be jokių jums 
kaštų iki bus padarytas galutinas 
susitaikymas. Kada būna reikalas 
mes samdome gerus atsakomingus 
advokatus.

Accident Adjusters,
Incorporated

Room 6, 1000 Belmont Avenue 
šaukite Buckinghani 3488 

susitarimui

Gr abortai
BUTKUS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161
—-o—•

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas Ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidi utlai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

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

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 SO. HALSTED STREET 

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue.

Tel. Lafayette 5820

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9i8flv.
4608 South Ashland Avenue

HetoU 46th St Chicago. UI

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

MASKŲ VAKARAS. Rengia 
Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta nedėlioj, gruodžio 1 d., 
1929, Chicagos Lietuvių Audi-

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

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

h .............................J

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Res. tel. Van Bure* 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 246, 1179 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pieta

torijoj, 3133 S. Halsted St. Do- > 
vanų bus viso išdalyta už $300. j 
Pirmų dovana gauš grupė, $15, | 
antra grupė $10. Pradžia 6:80 
vakare. Įžanga ypaitai 50c.

Kviejia Komitetas.

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojaa

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III, 
Tel. Victory 1116

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki » 

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ

Rožių Balius. Rengia Lietuviška į 
Teatrališka Draugystė Rūtos No. 1, 
nedėlioj, lapkričio (Nov. 24 d., 1929, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo;e, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 6:30 vai. va
kare. įžanga 50c.

Gerbiamieji : ----- Visados t iečių
parengimai būna skaitlingi ir links
mi. Taigi užprašome visus atsialnky- 
ti ant musu rožių baliaus, kur ga
lėsite pasišokti prie geros muzikos.

Visus kviečia Komitetas.

Pasilinksminimo 
Šilta Vieta

Muzika, Šokiai ir Užkandžiai.
2 mylios j pietus nuo 

LEMONT, ILL. 
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas,
Savininkas

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

o

Kriaučių Lietuvių Lokalo 269 A. 1 
C. W. of A. Balius įvyks subatos va
kare, lapkričio 23 d., 7:30 vai. vak., 
Amalgamated Auditorium. 333 So. 
Ashland Blvd. Yra kviečiami visi da- 
Ivvauti. — Komitetas. !

Joniškiečių L. K. Kiiubo linksmas 
vakaras įvyks nedėlioję, lapkričio 241 
d., G. Krenčiaus svetainėje, 4600 So. I 
\Vood St. Pradžia 5 vai. vak. Prašom 
atsilankyti ir su Joniškiečiais sma- i 
giai laika praleisti J. K. Komitetas. Į

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

FAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1110 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Telefonas Yards 1138

Stanley P. ŪMažeika

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
tnaža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimą, pa
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų | 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
OPTOMETRTST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tek Lafayette 4146
VALANDOS:

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

CHICAGO. ILL.

Joniškiečių Kiiubo priešmetinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, lapkričio 
21 d., G. Krenčiaus svetainėje, 4600 
So. Wood St. 1:30 p. m. Malonėki
te visi nariai atvykti nes turime 
daug svarbiu reikalų aptarti, taipat 
bus ir valdybos rinkimas ateinan
tiems metams. Valdyba.

Universal Restaurant

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGCJ

Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos laikis 
extra susirinkimą šeštadieny, lap
kričio 23 d., 1929 m., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23 PI., 7:30 vai. vak. 
šis susirinkimas yra šaukiamas dėl

Gardus, 
sveiki lietu
viški v al
siai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

A. A. 
Norkus, 

sav.
750 West 31st St.

davimo naujos konstitucijos, todėl vi-

me susirinkime. A. Kaulakis, rast.

Susirinkimas šv. Kazimiero Kara-' 
laičio bus nedėlioj, lapkričio 24 d.,: 
12 vai., Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. i 
Halsted St. Kviečia Valdyba.

OLECKAS
šiuo pasauliu 

7:20 vai. ryto,

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NU KRAITIS
Examinuoju akis ir prirenka akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Li e t u viai Gy dyto jai

DR. A. L KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Haisted Street

Te). Calurnet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Raymond Chapel, 816 W. 31 
šį vakarą kaip 7:30 įvyks dvasiškas 
susirinkimas su įvairiu programų. 
Taipgi sekmadienio vakare tuo pačiu 
laiku pasižadėjo dalyvauti Latvių 
Baptistų orkestrą ir rhoras.

širdingai kviečiame- visus atsilan
kyti. įžangos nebu.,?.

Komitetas.

g.

Draugystė Šv. Mateušo ApašL lai
kys mėnesinį susirinkimą 25 d. lap
kričio, 7:30 vai. vak., Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Kvie
čiami atsilankyti visi nariai, nes 
daug yra svarbių reikalų dėl ap
svarstymo. —Valdyba.

Lietuvių Tautos parapijos yra ren-j 
giamas balius subatoj ir nedėlioj,! 
lapkričio 23 ir 24 d., parapijos svet., 
3501 S. Union Avė. Pradžia 7 v. vak. 
Bartkaus muzika grieš įvairius 
šokius. Kviečia Komitetas.

SLA 129 kp„ rengia balių su 1c- 
kiojančia krasa ir su programų ne
dėlioj, 24 d. lapkričio, Chernausko 
svet., 1900 So. Union Avė., 6:30 v. 
vakare. SLA 129 kuopos jaunuoliai i 
bus specialiai apdovanoti įvairio
mis dovanomis, šiame baliuje prie, 
geros muzikos puikiai pasišoksime 
ir pasilinksminsime. —Komitetas.

MATEUSAS
Persiskyrė su 

lapkričio 22 d., 
1929 m., sulaukės 89 metu am
žiaus. Gimęs Pilviškių parap., 
Baltrušiu kaime, Barzdų vals., 
Šakių apskr. Amerikoj išgyve
no 23 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Petronėlę, po 
tėvais Jurkevičaitę, 2 sūnų — 
Mateušą ir Joną, 3 dukteris: 
Marijonų, Margaritą ir Petro
nėlę. 3 žentus: W. Cappel, F. 
Bengler, J. Simanauskas. Kū
nas pašarvotas randasi 9024 
Escanaba Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
lapkričio 25 dieną, 8 vai. ry
te iš namu į šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčia, South Chica- 
go, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už «vėlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Žentai ir Gimines.

Laidotuvėse natarnauja gra
borius Eudeikis, tol. Yards 1741

J IEVA MARKUNIENe 
po pirmojo vyro Alutienė

1 ersiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 20 dieną, 10:35 va
landą vakare, 1929 m., sulau
kus puse amžiaus, gimus Lie
tuvoj, Telšių apskr., Vatušių 
kaime, Rietavos parapijos. Pa
liko dideliame nuliudime du su- 
nu — Antaną ir- Vladislovą, 
marčią Konstanciją ir brolį Do
mininką, švogerius — Pranciš
kų Alutį ir Juozapą Markūną, 
švogerką Petronėlę ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris ir vieną 
brolį. Kūnas pašarvotas randa
si 3309 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 26 dieną, 8:00 vai. ry
te, iš namu į šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jievos Markunie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Marti, Brolis 
švogeriai, Švogerką ir

1646 W. 46th St

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 48 Ct

Telefonas
Cicero 8724

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. BrmiHwick 4883
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diRthermis

G iminės.
Laidotuvėse 

bėrius S. P. 
nas Yards 1138.

patarnauja gra- 
Mažeika, Telefo-

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockw.ell St.
Virginia 1290

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATI BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VAKANDO81

Nuo 2 Ud 4:81 ir nuo 7 Dd II
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:81 pa piel

Telefonas Canal 1484

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojus tr Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

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

'Į 1 11

Advokatai

— —....... , .RB. ...................................

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo- 9 ryto iki 4 do pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakare, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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 Office Lafąyette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

A A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. Ls Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0882 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0662

Vai. 7-9 Utarninko, KetvaraV
ir Subatoi vakaraii.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

M1KOLAS KERULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 8:30 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 63 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr Ramygalos parap., 
Butkumi sodžiaus. Prigulėjo 
prie Teisybės Mylėtojų ir šv. 
Jurgio draugijų. Paliko dide
liame nuliudime moterį Msr- 
cijoną, sūnų Povilą, 2 dukteris 
— Bronislovą Donohue ir Ju
lijoną Putrament, žentus—Da
niui ir Stanislovą, 2 broliu 
Petrą ir Simoną, seserį Daro- 
tą ir gimines, o Lietuvoj, bro
li Kazimierą. Kūnas pašarvotas 
randasi 3222 Lime St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
lapkričio 25 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Kerulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. >
Moteris, Simus, Dukterys, 
Žentai, Broliai, Sesuo ir 
Giminės.

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

Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.

Koplyčia

CICERO, ILL.

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

anart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Rcpublic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
Syrewicze

Gmboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.

______ Akiu Gydytojai __

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikym< 
akinių

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

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

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

Res.

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS 18 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 26 
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 11—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph' 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 2® matai 

OFISAS
4729 Soath Ashland Aru 1 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 8:80 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880

Rezidencijos tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
^Tel. Canal 1713-0241

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN6600 South ArteHian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 8257

DR. P. Z. ZALATORIS 4631
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po nUt 

1821 So. Halsted Street 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 M 11
CHICAGO. ILL. Kez. Telephone Plaza 820g

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams StM Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 781 
Tel. Central 6890. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin, 2461 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 val« 

Phonu Boulevard t6*7 
3315 So. Halsted Street

—-------------------------------------- - ■ vaj

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSaUe Street 
CHICAGO. ILK

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

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

Joseph V.Mockus, Jr.
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v. 
Residcncija 4201 S. Mapleurood Avė, 

Tel. Lafayette 1685



Kalėdinis Diedukas Sako

Pakvietimas!”
“Štai Tikras

NAUJIENOS, Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

BpedalittM rydyme chronllkų ir nanju li
rą. Jei kiti negalėjo jumia išgydyti, atsilan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas iAegzamlnavl- 
maa atidenga jurų tikra Ura ir jei aA apai- 
imaiu jua gydyti, aveikata juma BUgryA. Ei
kit paa tikra specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po ralutino ifiegzaminavimo—kas jums 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. Nedo-1 t

lioj nuo io rvto ki i uo tuntu. ! Tel. LafBvctte 6738-6716
------ O-------  - - - - - -

Iš South West Trust & Savings Banko 
prie 35 gatvės, Archer ir Hoyne Avė., 

Jums ir Jūsų Draugams:

Prisidėti prie šio banko 17 Metų Sukaktu
vių ir Naujų Metų Apvaikščiojimo, kuris 
dabar tęsiasi Banke nuo lapkričio 1 dienos, 

1929 iki sausio 17 dienos, 1930 m.

25 Gražus namams reikalingi 
daiktai dykai

Ateikite j banką ir pamatykite juos

DALYVAUKITE

Atidarydami Taupimo Sąskaitą,
Prisidėdami prie musų 1930 KALĖDINIO 

TAUPIMO KLIUBO,
Pasirenduodami Bankinę Skrynutę, ar 
Atvesdami Naują Depozitorių. •

South West ITviVgs Bank
35th Street, Archer & Hoyne Avenues

Turtas virš $6,000,000.00
Valstijinis Bankas Po Clearing House Priežiūra 

Trustinė Kompanija

Nepamirškite!
Jos. F. Budrik

INC.

RADIO KRAUTUVĖ CHICAGOJE 
TURI DIDELĮ RADIO 

IŠPARDAVIMĄ

Nepamirškite užsistatyti savo radio 
kiekvieną sekmadienį po pietų

4:30 iki 5 vai

Iš Stoties

228.9 metrų arba 1310 kilocycles

Kas neturite Radio, meldžiame atsilanky
ti nedėlioj į musų krautuvę nuo 4 vai. po 
pietų. Išgirsite gražų radio koncertą lie
tuviškai.

Rengia

Jos. F. Budrik,
INC.

šeštadienis, lapkr. 23, 1929

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Automobile^ Furnished Rooms

3417 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Paskolos suteikiama 
į viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

nepaprasta proga
Aš esu priverstas parduoti savo 

vėliausio modelio Buick Sedan “Mas- 
ter Six”. Karą vartojau tik kebus 
tūkstančius mylių ir yra absoliučiai 
kaip naujas. Originalis gražus užbai
gimas. balloon tarai kaip nauji, 4 
ratu brėkiai. Kiekvienu žvilgsniu ka
ras yra kaip dieną išėjęs iš dirbtu
vės. Paaukosiu ii už $350, nes man 
reikia pinigų. 211G North Spaulding 
Avė., 1 flat. Atsišaukite nedėlioj.

RENDON anšildomas kambarys, 
vedusiai porai, arba dėl dviejų mer
ginų. Atsišaukite. 3515 W. 59th PI.

PASIRENDUOJA 3 kambariai dėl 
merginų arba vaikinų, apšildomi 
garu. Atskiras įėjimas, renda pigi.

4026 So. Artesian Avė.

RENDON kambarys, šviesus, mo
derniškas, su ar be valgio. Pigiai, 
2 lubos. 2316 W. 69th Si.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

wrii -xi ji . —..—a —-‘ *• — *

Įcussified APS, j
Miscellaneous

įvairus

Educational
Mokyklos_

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. 7 ‘ 
rais. 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washingtpn Blvd. 

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

'28 Blltck 5 pas. 8PO»n 
’2(l Paigo Sedan (1 ratai .
'20 Ehhox Sedan .
) 927 NaHh Coucli ^pečiui

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

Ford coupe ......................u......... :
Ford Roadster .........  ... :
Auburn Ronduter .....................
MePEHMOTT MOTOR SALES CO.

7130 S. Hftlfltod St.. TrfnnglH 9880

PARDAVIMUI Stutz 8 automobi
lius, 1929 metų, 2-jų sėdynių — už
darytas, 6 diatiniai tekiniai, 2 dar 
nevartoti. Važiuota dar tik 2000 
myliu. Galima matyti dienomis.

JOE DR1LLING 
3159 Emerald Avė.

vakarais Tel. Lafayette 2238

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonius 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi-j 
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. I sedanas.

ir uar geresnis Kaip is-1 kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
Mokykla dienomis ir vaka- j musų prekių geruma. Atdara kas- 

Atsilankykit arba reikalaukit > dien ir vakarais. Taipgi sekmadie- 
’ . 1 niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos,, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

nešioti 
kailiniai, 40

ir

PARDAVIMUI tik biskį 
sidabrinių mušk rat 
didumo, kainavo $250, parduosiu už 
$100. 4025 S. Talnian Avė. 2nd fl.

PARSIDUODA poiice dog, namie 
augintas, labai geras sargas, vienų 
metu senumo. Saukit Lafayette 0455 
arba Virginia 0508.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PASIRENDUOJA kambarys ne 
brangiai. Louise Stanish, 1458 \V 
47 St., 2 lubos iš užpakalio.

SKOLINAM PINIGUS 
PARDUODAM, MAINOM 

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

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

PASIRENDUOJA kambarys dėl; 2418 W- Marųuette Road, 
įvaikino, su valgiu, su visais pato- ■ arti VVestern Avė. Tel. Grovehill 1038 

gurnais. 4359 S. Maplevvood Avė., 2,------------------------------------------------ -
floor. Tel. Virginia 0817. n----------------------------- 1 Paul M. Smith & Co,

REAL ESTATE, 
LOANS & INSURANCE

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
----------0---------

RENDON švarus kambarys dėl 
vaikino — su valgiu arba

Z. 34 Place, 1-mos Perkam,
1 švaraus vaikino - 
j be valgio. 827 \V 
lubos užpakalis.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STUDEBAKER. Priverstas pa
aukauti savo sport model 4 door, 7 
pas. sedan. Vartotas mažai, i’ull 
cųuipment. Šiluma, laivai ant fronl i PARSIDUODA bučernė ir groser- 
fenderių. Matyk mane. nė su namu arba mainysiu j 2 fla-

. . . . . v „n- tų namų po 6 kambarius, arba par-
Reikia pinigų, paaukosiu už $8.i. 'duosiu, vieną biznį. Priežastis par- 

/.r-r-A c. i n a davimo liga. Savininkas 5700 So.6750 So. Campbell Avė. i Moįan St. PARDAVIMUI ar mainymui gra
žus. moderniškas 4 flatų namas; 2 

PARSIDUODA Restaurantas ir po 4 kambarius, 2 po 5 kamb., ir 
esu Rooming House arba priimsiu pusi-{basemento apartmentas, 4 karų mu- 

As vartojau ninku.

STUDEBAKER vėliausio modelio 
Iš priežasties ligos 

priverstas parduoti jį.
karų tiktai nedėliomis ir šventadie- j So. Canal St.
niais ir beveik negalima jį atskirti 
nuo naujo. Karas vargiai turi įbrė
žimų. Jis turi 5 visiškai naujus bal
loon tairus ir kiekvienų galima 
įrengimų. Priimsiu $275. Atsišau
kite bile laiku nedėlioj. 2231 No. 
Kedzie Avė., 1 Apt.

PARDAVIMUI Chevrolet sedan 
1929 metų, 4 mėnesius vartotas, ge
rame stovyje. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. L. Statis, 6154 S. Sacra- 
mento Avė.

Personai
Asmenų Ieško

NAŠLĖ paieško apsivedimui vaiki
no arba našlio. Prašome rašyti, 
Box 1149, 1739 So. Halsted St. Čhi- 
cago. III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
i Chevrolet

Biznis seniai išdirbtas, 1715'rinis garažas. Puikiausia transpor- 
j tacija. Pietrytinis kampas 74 ir 
Sangamon gatvių. Kaina .sumažinta 
greitam pardavimui. Priimsiu 
$3,000 cash. Tel. Pullman 4258.PARDAVIMUI grosernė ir viso

kių reikmenų, biznis daroma geras. 
Parduosiu už pirmų pasiulima. 4319 
So. Paulina St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu arba mainysiu į priva- 
tišką namų. Kas norite gerą biznį 
atsišaukite 6001 So. Carpenter St.

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tessen krautuvė. Biznis gerai įreng
tas. Pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos. 3145 So. Normai Avė.

PARSIDUODA KOTELIS, 
išdirbtas biznis per daug metų, la
bai gera vieta, arti prie Long l^ake. 
Del platesnių žinių rašykit. Par
duosiu arba mainysiu ant nedidelio 
namo.

JOHN VARONIUS 
Campbell Sport

Dundee Hotel, VVisconsin

N. OAK PARK. — 1630 N. New' 
England Avė., 6 kamb. mūrinis bun- 
galow ir garažas, su tile stogu; tile 
virtuvė ir maudynė, plaster. beis- 
mentas, 2 kamb. viršuj, 3 blokai iki 
biznio ap. ir mokyklų. Kaina $14,- 
500. $2,000 įmokėti, likusius susita
rimu. Savininkas.

PARDAVIMUI namas ant 2 lotų, 
su bizniu, bowling alley, kitas minkš-

I tų gėrimų ir užkandžių; 5 kambariai 
gyvenimui. Parsiduoda pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos, 5711-13 W. 
Roosevelt Rd., Cicero.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgepori Painting

& Hardvvųre Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261
--------O--------

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740----- o------

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

------ O-------
i

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

STASYS CIBULSKIS
ir

F. SABATAVICIUS
Painters & Decorators
5234 So. Seeley Avė.

Tel. Prospect 3049
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

Financial
Finansai- PnskoloH

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 Avė.
------- O---------

ir

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“UpsUtra” 
Telephone Annitage 1199

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

------- O--------
. •lr 9

Energiški 
asti oroga 
(įžengimui 

$85 iki j nepaprastus

Mali

PEČIUS minkštoms ir kietoms 
anglims kūrenamas, parsiduoda pi
giai. John King, 7013 So. Maplewood 
Avė.

O

PARDAVIMUI 5-kių ruimų for- 
ničiai-rakandai, parduosiu lengvais 
išmokėjimais. Sykiu pasirenduoja ir 
5 ruimai. Kreipkitės: Knygynas 
laetuva, Box 48, 3210 S. Halsted St. 
Tel. Victory 1J266.

Musical Instruments
Mvzikos Instrumentai

APLEIZŲAMAS miestų esu pri
verstas parduoti savo naujų grojiklį 
pianų su 132 rolėmis ir suoleliu. 
Kainavo man $750.00, parduosiu už 
$50.00. J. Palonis, 2332 W. Madison 
St.

PARDAVIMUI mahogany pianas 
ir suolelis, pirmos klesos stovyje 
$35. 1811 S. Peoria St., 2 fl. tel. 
Canal 2739.

Radios
RADIO

Taisau ir perdirbu battery setus 
i elektrikinius. Pas mane galit gau
ti Įvairių išdirbysČių setus, tūbas ir 
įvairias dalis daug pigiau ne kad 
krautuvėse!

šaukit

A. J. ŽVIRBLIS
Republic 9275

6707 So. Maplewood Avė 
Chicago, III.

Automobiles
PRANEŠIMAS

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 

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

PARDAVIMUI Fordo lengvo pri
statymo trokas pigiai. Privatinis sa
vininkas. 3009 Union Avei

ir sumanąs vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 

_______ nąuips 6 cilindeliu 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechi.škai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
rvto iki 4 vai. po pietų.

PARDAVIMUI grosernė ir moky
klos reikmenis. ' .
mo patirsite ant vietos, 1623 West 
51st St.

PUIKUS PIRKINIAI
Parduosiu arba mainysiu nau

ją namą, tai yra didelis storas 
su bučernės ir grosernėš bizniu; 
viskas puikiausiai įrengta; 3 

Priežastį pardavl- flatai po 5 kamb. ir 2 mašinų

NAUJAI įtaisyta ruiming house, 
kambariai ir lunch ruimis, kaina 
prieinama — $2 į savaitę. 1616 So. 
Halsted St., Chicago, III. Savininkas 
Louis Nojulis.

PARDAVIMUI rooming house iš 
25 kambarių ir lunch ruimis. Pigiai. 
3950 W. Ferdinand St.

iš

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

l‘ush and Ohio Sts.

SALDAINIŲ, CIGARŲ SANKROVA
Parduosiu panedėly, lapkričio 25 

d. nuo 1 iki 5. Pilnai geriausiai 
įrengtų sankrovų ’viausiame biz
nio bloke, šalę teatro, prie transfe- 
rinio kampo N. W. Side. Gera pro
ga žymiai padidinti. Turtas siekia 
virš $12.000. Priimsiu^ $2,500, ar 
geriausį pasiūlymų. • Išmokėjimais, 
jei reikia. lengviausia vieta pasi
daryti $10,000 ar daugiau pelno į 
metus, atskaičius visąs išlaidas.

4038 Milvvaukee Avė.
arti Irving Park

muro garažas. Bandasi labai 
geroj vietoj.

Antras namas tai yra 2 sto
rai, 5 flatai ir 2 mašinų muro 
garažas. Abu namai pilnai iš- 
renduoti; priimsiu į mainus 
nuo bungalow iki 8 flatų namą 
arba lotus, bizni arba morgi
čius. Meldžiu matyti savininką 
ofise 2621 W. 71st St. arba pa
šaukite Hemlock 0367 arba 
Grovehill 1680.

PARSIDUODA pigiai muro namas, 
savininkas' duoda geras sąlygas per
kantiems, 3 pagyvenimai po 5 kam
barius ir storas. Norintis gal pirk
ti su bizniu. Namas randas

716 W. 31 St.
Savininko antrašas

J. GETCHAS,
6942 So. Campbell Avė.

REIKALINGAS darbininkas ant 
fanuos. Turi mokėti važiuoti For
do troku ir melžti karves. Darbas 
nuolatinis. Atsišaukite Peter Boyle, 
Tel. Allaguukvin 70-W-2.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

160 AKĖRIŲ žemes, Michiptan 
valstijoj, gera žemė, prie gero kelio, 
netoli nuo miesto. Parduosiu pi
giai ‘su mažu jmokėjimu arba mai
nysiu ‘ 
farma 
ninku

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
pagyvenimų — 5 — 4 kambariai. 
Naujas pundamentas, cemento beis- 
mantas — wash tubs, vanos. Mainy
siu ant lotu arba ant namo laukuo
se. Kaina $6000.

3646 Lowe Avė.
1 fl. rear

ant namo. Kam reikalinga 
meldžiu atsišaukti pas savi-

visų ar dali laiko 
rinkti drabužių, apatinių skal
binių ir namų reikmenų kositu- 
mierius dėl šios didelės’, užtiki- 
mos išmokėjimų įstaigos. Ne
šioti sempelius ai; be sempelių.

Puiki proga dideliems uždar
biams.

FELDMAN’S
544 Roosevelt Road

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

NAŠLfi moteris paieškau pusinin
ko į kendžių ir cigarų štorą, arba 
vaikino ar našlio apsivedimui. 614 
\V. 18 St.

For Rent
UŽ DYKA RAKANDAI VERTIN

GAI ŠEIMYNĄ!
Kas renduos 4 kambarių namelį, 

prie karų linijos, Brighton Parke. 
Patogi vieta — plotas žemės — viš- 
tininkas, garažas ir tt. Randa tik 
$10.00 į mėnesį. Rašykite laiškų, Box 
1148, 1739 S. Halsted St.

RENDON ofisas iš dviejų kam
barių su visais patogumais, tinkan
tis dentistui, ant 2-rų lubų. 2346 W. 
69 St. Tel. Lafayette 5336.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos su visais 

parankumais, sil valgiu ar be vklgio, 
2154 W. 28 St. Tel. Roosevelt 8128, 
nuo 5*iki 10 vakare.

1021 W. 60 St. 
Englewood 2116

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bekarnės bizniu — parduosiu vienų 
biznį ar su namu. 
galow, lotus, nedidelę farmą 
gerų automobilių priimsiu kaipo 
mų įmokėįima.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Afcher Avė. 

Tel. Lafayette 5107

Mainysiu į bun- 
arba 
pi r-

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui
PROGA BIZNIERIAMS

11 mylių nuo Chicagos ant 2-jų 
State Road — Restaurantas, ice 
cream parlor, kabaretas ir gasolino 
stotis. Biznis su namu. Mainysime 
j miesto namą.

Yards 6657

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysime į mažą namuką. Kas turite 
tokj namelį malonėkite ateiti į mu
sų biznį pasižiūrėti. 3631 So. Union 
Avė.

DIDELIS BARMENAS
Savininkas paaukoja 5 kambarių 

muro namelį, garu apšildomą ir vie
nas lotas šaly, randasi prie Cicero 
gatvekarių ir , 63Čios gatvių, prie 
orlaivininkystės lauko, turi būt par
duotas j trumpą laiką, 
žemė yra verta apie
duosiu tik už $5700.00.

J. N. ZĘ|WERT m. 
4377 Archer Avė.

Lafayette 5313—9244

a ir 
, PUr-

DIDELIS BARGENAS už $6500 
2 familijų namas, lotas vertas $3000, 
rendos neša $60 į mėnesį. Visi įtai
symai. Marųuette Parko apielinkėj. 
6602 So. Fairfield Avė.

PARDUODU, mainau i lotus, 
farmą, muro 7 flatv namų, 4 
karų garažas, Bridgeporte. Ren
dos $153 Į mėnesį.

3241 So. Halsted St. 
Victory 5065

PARSIDUODA 2 po 6 kambarius 
bungalows. karštu vandeniu apšil
domos. Tile maudynės, elektriniai 
šaldytuvai ir visi reikalingi paranka
mai. Parduosiu už labai nrieinamą 
kainą. Priimsiu automobilių kaino 
dųlj jinokčjimo. Randasi 7219-21 So. 
Francisco Avė. Savininkas ir buda- 
votojas. K. A. Jonikas. Hemlock 3699 
6628 So. Maplewood Avė.

KURIE NORITE BARGENO 
>r kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar koki bizni ar auto
mobili, mes išmainysiu). Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St., 

Tel. Victory 4898

2 BIZNIO lotai ant Archer Avė. 
50x175, apielinkė apgyventa ir tin
kama dėl biznio.

Didelis rezideneiios lotas 201x272 
randasi geroj ir labai gražioj vietoj. 
Mainysiu abu arba skyrium ant gero 
automobiliaus. Savininkų galima 
matyti ritmetyi nuo 10 Ha 12, o pV 
pietų nut) 4 na

2*39 W. B3 St.

GRAŽUS 2 flatų narnąs. Perdėm 
mbHerniškas. Visi patogumai. $2,000 
cash; 8222 S, Green Si,
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Žemes Drebėjimas
V

Ir jam pasidarė labai nesma
gu, neįdomu.

Žemės drebėjimas Krime, —Na, žiūrėk tik, kur aš už-
kaip visiems žinoma, įvyko prieš klydau, galvoja jis. Dar ge-
dvejeta metų. Tačiau nuosto- rai, kad kieme atsiguliau, o jei-
lių didumas tik dabar galutinai i gu taip gatvėj: automobilis ga-

arba šuo ką 
Reikia mažiau 

visai mesti.

(Iš M. Zoščenkus)

nuo pa-

kojučių

New
(Atlantic and Pacific Photo]

York- — žmonių minia prie New Yorko biržos (Stock Exchange). Kaip žinia, dabar biržoj siaučia tikra panika. Akci jos 
(Šerai) baisiai nusmuko, šimtai tūkstančių žmonių turėjo baisius nuostolius

Chicago, III., šeštadienis, Lapkričio-Nov emher 23 cL 1
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No. 277

’ ir už iv ;ie. met.' bus nintv. . ‘ *L.l ,.a
1 Lui(l.:r:.* 21 - i::~žc./.į -
'La turėdami su svetimtaučius], 
mažiau žinom apie jų blogumus 
ir gerumus. Tuo 
žymesnių 'asmenų

Į ydas neužmirštam, 
ma greit padaryt

1 nuosprendį lietuvių 
Matome, jog gilesnis

Įėjo suvažinėti 
nors nukrimsti. 
begerti arba ir

Nuo visų tų minčių jam pasi- 
pridėti ^ar<" baisiai liūdna, jis pradėjo 

• krimstis ir, kad bent kiek su
siraminus, ištraukė iš kišenės 
paskutini pusbuteliuką ir čia 
pat ant vietos išmaukė.

Ištraukė Snopkovaš skystimė
li ir iš naujo pasigėrė. Tuo la
biau, kad jis seniai bebuvo val
gęs, ii’ tuo labiau, kad 
girių buvo nusilpęs.

štai pasigėrė musų 
vas, atsikėlė ant 
ir išėjo į gatvę.

Eina jis gatve 
mis akimis jokiu 
bepažįsta. Tuo labiau, kad po 
žemės drebėjimo žmonės būriais 
vaikšto. Ir visi gatvėj, nieko 
namuose. Ir visi taip keistai 
atrodo, pusiau apširengę.

Ir štai Snopkovaš vaikščioja 
sau po gatvę ir jam net šalta 
darosi.

—Dievuliau tu mano, galvoja 
jis, kur aš čia atsidūriau? Ne- 

pėtnyčioj 11 rugsėjo jaugi laivu bučiau i Batumą pa-

žinoma, oficiališkus nuosto
lius tada jau apskaičiavo ■ du 
milionu rublių. Bet prie tos' 
kuklios sumos reikia i 
kaip dabar paaiškėjo, dar apie,K1 
šimtą rubliuku. v *

Tiek nuostolių turėjo vienas 
labai malonus žmogus, kažko
kia Snopkovaš'. šiaučius.

Jis — smulkus amatninkas. 
Turėjo Jaltoj savo dirbtuvėlę. 

Ne dirbtuvėlę, ale budukę.
Jis dirbo kartu su savo drau

gu. Abu atvykę iš kitur. Ir 
taisė batus kaip vietos gyven
tojams, taip ir suvažiavusiems 
va aroti miestiečiams.

Gyveno, bendrai imant, ne
blogai. žiemą, be abejonės, ba
davo, bet vasarą darbo buvo 
perdaug. Kartais net išsigerti 
laiko nebūdavo. Na, reikia ma
nyti, kad išsigėrimui laiko atsi-

Kam kitam pritruk-

savo

ir savo girto- 
budu jos ne-

0L X,'’ '/*■
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Ja
pinigiškai, galiu 
iš svetimtaučių, 
ir suma pinigų 

nes mano prak- 
tatai ne

girtavimo. Gėrimas perdaug 
brangiai atsieina.

Ką autorius nori tuo meno 
kuriniu pasakyti? Tuo kuriniu 

, ar kur kitur ? i autorius griežtai nusistoto prieš
Eina girtas ir tiesiog su di-; girtavimą. §ios meno satyros 

vargu begali susilaiky ti i gy]vs yra taikomas kaip tik gir- 
11110 ašarų. j tavimui ir alkoholiui.

Išėjo į plentą ir pradėjo sau 
bą. Ir tuo labiau, kad jis tu- |<ur kojos neša.
įėjo du buteliu atsargoj, lad gj0, gjo ir nuo didelio nuo- 
ko čia ypatingo buvo galima vargio bei alkoholio veikimo su
laukti? Jis ėmė ir išgėrė. I uo c}ribo šalia plento ir užmigo, 
labiau, kad jis nežinojo, jog Hkaip negyvas.
v>ks žemės drebėjimas. ~ Kai atsibudo,jau tam-

Ir štai išgėrė žmogus pusant-|slb vakaras. Viršuj žvaigždės 
ro butelio karčiosios, truputį,mirksėjo. Ir pusėtinai vėsu. O 
žinoma, pasvyravo po gatvę, vėsu 
kažką sudainavo ir grižo namo.

čia. Prieš pat, reiš- 
žemės drebėjimą, būtent,

rasdavo. 
davo.

Taip ir 
kia,
rodosi, 
šiaučius Ivan Jakovlevič Snopko- tekęs 
vas, nesulaukęs subatos išmali-• 
kė pusantro butelio rusiškos c]eliu 
karčiosios'.

Tuo labiau, kad jis baigė dar-!

tarpu savo 
ir menkas 

Todėl gafi- 
paviršutinį 

nenaudai, 
protavi

mas rodo mums, kad kitataučių 
blogumai mums mažiau tik tė
ra žinomi. Tikrenybėj lietuvius 
kitataučiai apgaudinėja ir iš
naudoja daugiau, negu lietuviai. 
Šimtas lietuvių'išnaudotojų ne- 

I išviliojo nė pusę tiek, kiek išvi- 
> liojo vienas Bischoff’as, Har- 
rington’as arba Sinkula. Kiek
vienam lietuviui, nusikaltusiam 
prieš lietuvius 
rasti penkis 
Savo skaičium 
jie perviršys,

i tika kaipo advokato, 
I ginčijamai parodo.

Jeigu butų galima kiekvienam 
lietuviui parodyti tikruosius 
faktus, tai jie džiaugtųsi lietu
viais, nes,—aplamai imant vi
sus lietuvius—jie teisingi žmo
nes. Net enciklopedijose lietu
vių teisingumas yra pažymėtas. 
Ne visos tautos panašiu pažy
mėjimu gali girtis'. O musų žy
mesni asmens paeina iš tos pa
čios lietuvių liaudies.

______ i Butų galima apie silpnybės 
Dabar apsvarsčius kiek giliau aplinky- rasim, kad palyginus su kito- jausmus (inferiority complex) 

lietuvių vadai, pasakyti ir daugiau, bet čia tik- 
; profesiona-1 tai mėginau atkreipti dėmesį i 

lai yra daug teisingesni. O kad ! gerb. J. J. Elias’o įspėjimą ir 
žinoma, čia negalima analizės jie nė kiek nėra blogesni, tai patarimus, o taipgi bandžiau 

Jeigu iš lietu- šiek tiek ir visą padėti nušvies- 
apkaltinamas netei- ti. Josep P. Uvick.

K s
-

nenaudingas “miegantis’’ ir vi- galima stebėtis nepasitikėjimu, Kai mes tyrinėsim giliau, tai 
sada dideliam pavojuj, j 
jau nedaug randasi žmonių, kulbes ir pamėginus matyti daly- mis tautomis 
rie panašiu budu savo pinigus' ką iš atžvilgio tų, apie kuriuos kunigai, agentai ii 
slepia. Mes išmokom pasitikėti čia kalbama, 
bankais. Rodos, butų galima 
manyti, kad jeigu pinigai gali budu patirti kodėl susidėjo to- nėra abejonės, 
būti saugiai laikomi banke, taiiki negeistina padėtis. Galima vių kuris

bau- drąsiai šakyti, kad nėra taip singumu, tai, suprantamas daik-
kad ne lenkai, ne italaiI Skelbimai Naujienose 

Bet rodo, bet kad yra nepasitikėji- apie tai pirmiau sužinos ir lęd- duoda na’ida (įeito, 
visi mas ir minimas silpnybės jaus- bes, bet lietuviai. Lietuvis ii-! kad pačios Naujienos 

kodėl mas, rodos negalima abejoti. giau nepamirš, todėl jam gal * yra naudingos.

Autorius nori pasakyti, kad kodėl nepasitarti su savo 
geriantieji žmonės ne tik smul- kierium, kaip tuos pinigus pel- blogai, kaip musų lietuviams at- ta 
kius dalykus, ale ir žemės dre-j 
bėjimą gali pramirksėti.

Arba kaip viename plakate mes žinom.
pasakyta: “Negerk! Užpilęs ai-, taip yra?
koholiu akis,-tir dnr 'gali apka
binti kokį nors buržujų.

Ir tai labai lengvai gali at- Pažastį.
sitikti.

ningai ir saugiai naudoti?
1 kad 'tas mažai daroma,— 

Klausimas:

Mano supratimu, tam yra dvi 
Viena, mums trūks

ta pasitikėjimo lietuvių veikė
jais profesionalais, bankieriais 
ir agentais. Antra, patsai lietu
vis, kuris turėtų ieškot patari
mo, dažnai nepasitiki net pats 
savimi—jis jaučiasi prastesnis 
už kitus arba kitaip sakant tu
ri silpnybės jausmą (inferiority 
complex). Sulig tokio žmogaus' 
galvojimu, išeina, kad visi lie
tuviai silpnesni, nes jis lietuvis 
ir jaučiasi silpnesnis, negu kiti. 
Tatai dalinai

_ nuautas. Tik vie- I
šiaip taip dasigavo iki nuose apatiniuose.

Guli jis šalia kelio visiškai į 
galvoja: 

Viešpatie tu mano, 
aš dabar atsiradau?

Ir ši kartą Snopkovaš tikrai, 
išsigando.
basų kojų ir patraukė keliu.

Įsikarščiavęs 
dešimtį varstų 
akmens.

Atsisėdo ant akmens ir pa- ‘ choffų, HarringTonų,

kiemo, išsitiesė ant žemės ir už-. 
migo, nesulaukęs nei žemės dre-j apiplėštas ir 
bėjimo.

O kai jis išsigerdavo, tai jis 
būtinai miegodavo kieme. Išsi
gėręs po stogu jis nemėgo mie- 

negerai darėsi 
reikalaudavo

(Kodėl lietuviai lietu- 
ki" viais nepasitiki?

goti. Jam 
visuomet 
dangaus.

Taip ir čia. Rugsėjo

ir jis
tyro

11 d. 
kaip tik prieš pat žemės dre
bėjimą, Ivan Jakovlevič Enopko- nįuro< 
vas gerokai 
sios, stipriai 
go kieme po kiparisu.

štai jis miega, mato įvairius' 
įdomius sapnus, o čia lygiagre
čiai Įvyksta garsus Krimo ž 
mes drebėjimas.

Namukai svyruoja, žemė užial 
ir dreba, o Snopkovaš sau mic- j 
ga be užpakalinių kojų ir nieko! 
žinoti nenori.

O kai dėl jo prietelio, tai ta-' 
sai nuo pirmo žemės sujudėji- 
mo labai išsigando ir spruko į ]ęO: 
miesto sodą, kad kartais jĮ ak-Į 
niuo neužmuštų.

Tik anksti rytą, gal apie šeš
tą valandą, Snopkovaš su dide
liu vargu pravėrė akis. Išbudo 
jisai po kiparisu ir reiškia savo 
kiemo jokiu budu pažinti nebe- ! 
gali. Tuo labiau, kad akmeni-! 
nė budelė buvo nugriuvusi. Ne 
visai sugriuvusi, bet viena sie
na susmukusi ir tvora apvirtu
si. Tik vienas kiparisas pasi
likęs Šveikas, o kito nieko pa
žinti nebegalima.

Praplėšė savo akis 
Snopkovaš ir galvoja:

—Motina tu mano geroji, kur 
aš čia atsiradau? Nejaugi va
kar girtas būdamas aš dar kur 
nors užėjau? Pažiūrėk tik, kaip 
kieno tai ūkis sugriautas. Bet 
kieno jis galėtų būti? Ne, ne
gerai taip labai pasigerti. Alko
holis iš tikrųjų kenksmingas 
gėrimas,— ne velnio atmintyj 
nebepasilieka.

Spalių 31 d. “Naujienose” vi-! 
Atsistoju ant savo sjerns gerai žinomas Juozas J. 

Elias, Universal State Bank 
nutraukė apie prezidentas, duoda gerų patari- 

ir atsisėdo ant ma lietuviams. Jis perspėja vi-i 
sus'nuo apgavikų, kaip tai: Bis- Tatai dalinai išaiškina antrą 

Sinkulių priežastį, kodėl lietuviai nepasi- 
Apielinkės jis jokiu bu-!jr išnaudotojų. Jis taipgi i tiki savo tautiečiais.

Imant pirmą klausimo dalĮ,-r- 
kodel trūksta pasitikėjimo — 

... ■ .. .*? i randame daug priežasčių ir Hemai vietoj, nes jis is asmenis-1 , ,i tuvystes arba tautos jausmas 
... v . I beveik visai prasišalina. Nega- ir gali mums duoti nemažai nau- , .... , .,. v. . ................. . Hima stebėtis trukumu pasitike-dingų žinių apie piniginius rei- .. v. .... .... , ,. jimo, žiūrint is kito atžvilgio,■kalus, o ypač kaip investuoti—, .v .inn_ . . .... . . , Kiek tarpe musų atsirado is-al,<l kaip su pinigais saugiai naudo-1 , . . . .

: tis ir pelną gauti. naudotojų .r apgavikų kurie
T . .. \ . . .. ■ savo apgavystėmis naikina pa-Jeigu lietuviai eitu pas savus' .x.. _.. , .. , ...sitikejimą. Juk tie patys Bis- 

j choffai ir kiti be tam tikrų 
~ ’i agentėliu tarpe lietuvių nešie-apgavikų rankose. P. Elias sa-! , .į navo. 1 aigi randame ir tarp 

. .. .: i savu profesionalų tokiu, kurielaike hgos pas. J _ ;.. neverti ne pagarbos, ne pasiti- 
kejimo. Is tokių agentėlių ar- 

| ba profesionalų vienas' sugadina 
dėl visų, čia reikia pridėt, kad 
nereikia jų teisint ir jie visi 
anksčiau ar vėliau gauna tin
kamus nuopelnus—lieka 
mais išnaudotojas ir tampa 
smerkti, jeigu ir aš teismo 

tis, bet įsivaizduoja, kad jie}^P išsisuka, 
yra didžiausi finansų ekspertai.' Kalbant apie agentėlius, 
Kokie to rezultatai,- mes visi | klauskime savęs, kiek pinigėlių 

propagandistai ir taip vadinami 
“darbininkų vadai” yra iščiul
pę iš lietuvių—fondai ant fon
dų ir dar nematyt galo. Kiek 
iš musų tarpo yra davę save 
prisitraukti prie prastų stakų 
pardavimo ir fondų rėmimo, 
čia rasime ir musų advokatų, 
gydytojų, kunigų ir laikraščių, 
kurie savo pritarimu arba net 
atvira agitacija prisidėjo prie 
išnaudojimo lietuvių. Todėl ne-

i

i.,bi jau c \aicio Lju nega]į pažinti, o mindys gal- liepia pasitarti su geriau žinau-; 
! voj Susimaišiusios, šaltis purto čiais pii m pirkimo “stako”. i 
vis kūną, o valgyti neįmanomai Abejonės nėra, kad jo patari-
norisi.

1 ik prieš rytą Ivan Jakovlevič ^os praktikos yra daug patyręs ■ 
Snopkovaš sužinojo kaip ir kas.
Praeivio jis paklausė.

Praeivis jam sako:
—O tu ko čia vienuose

! tiniuose vailkiojiesi ?
Snopkovaš sako:

— tiesiog ir pats nesuprantu, patarimo klaustis, tai, nėra abc- 
! Na, išsikalbėjo. Praeivis ir sa- jongs> kad mažiau pinigų liktų

—Iki Jaltos bus apie trylika, kOj kad patikus nelaimę einama 
varstų. Ot, kaip toli nutraukei. pas advokatą,

Papasakojo jam praeivis apie (gydytoją. .... , ....
žemės drebėjimą, ką sugriovė,; norėt, kad eitų pas kalvį ieškot 
o kas pasiliko nesugriauta. . pagelbos bėdoj arba sergant, i

Snopkovaš labai susigraude- daugelis' musų sutaupinus 
no, kad žemės drebėjimas Įv>- sunkiai uždirbtus pinigus, no-

- ■ rodami pelningai juos naudoti-
nereikalauja jokių

Ne tik kad jie nei-

ko, ir pasiskubino į Jaltą. j -
Taip per visą Jaltą jis vien investuoti 

tik apatinėmis kelnaitėmis apsi- patarimų.
movęs ir turėjo eiti. Nors, ži- j na pas patyrusį patarimo klaus- į

žino- 
pa- 
na-

mušų

noma, dėl žemės drebėjimo tuo 
niekas nesistėbėjo. Tiesą sa
kant, ir šiaip niekas nebūtų 
Snopkovo prietykiu labai susi
domėjęs.

Vėliau Snopkovaš apskaičiavo 
savo nuostolius': nukniaukė pu
sėtinai. Gyvais pinigais — 60 
rublių, sermėga 8 rubliai, kel
nės—apie pusantro rublio ir be
veik nauji pusbačiai. Viso su
sidarė iki šimto rublių, neskai
tant sugriautos budelės.

Dabar Snopkovaš rengiasi va
žiuoti į Charkovą gydytis nuo

gerai žinom. Daugelis įtampa 
taip apgauti, kad paskui nė ad
vokatas negali suteikti pagelbą 
atgavime pinigų, nė gydytojai 
begali galvos skausmą bei šir
dies graužimą pašalint. Galima 
tart ąčiu p. Elias už Įspėjimą.

Seniau sutaupytus pinigus 
laikydavo namie, paslėpę ko
kiam užkampy arba skrynioj, 
žinoma, kad jie jokio pęlno ne
galėjo atnešti ir 'turtas buvo

pa
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Australiečiai
Toli į pietus nuo Azijos yra bai ilgai krūtimi maitindamos 

penktoji pasaulio dalis — Aust- vaikus.
rali ja, didžiulė sala, savo plotu Pajėgumu australiečiai taip 
kiek mažesnė už Europą. pat pasigirti negali; jie kur kas 

Daug tūkstančių metų šita mažiau gali vaikščioti, bėgti 
tolima, vandenynuose nuklydu- negu baltieji žmonės. Bet už 
si žemės sausumos dalis kitose ’tat jie turi geriau išvystytą re- 
pasaulio dalyse buvo visai ne- gėjimą, klausą ir uoslę. Austra- 
žinoma. Apie Australijos būvi-! liečiai labai ištvermingi, pakan- 
mą europiečiai patyrė kur kas. trųs ir miklus ; užsimetę rotan- 
vėliau už Amerikos žemyno bu-lgo virvę, jie bematant įkopia į 
vimą. Be to, Australijos žemy-; aukščiausią medį, kai kuriose 
nas buvo atrasta? ne iš karto,! vietose puikiai plauko ir nardo, 
bet beveik šimto metų bėgyje Gyvenimo budu australiečiai 
— nuo XVII amžiaus pradžios yra tipiški medžiotojai, gatavų 
iki 1770 metų. Mat, visa eijė gamtos dovanų rinkėjai. Apsi- 
keliauninfcų pasiekdavo Austra- ginklavusios
lijos' krantus, bet giliau jos ne- i moterys kasinėja iš žemės val- 
tyrinėdavo. gomąsias šakneles, rankioja

Vietos stoka neleidžia mums į laukinių augalų vaisius ir sėk- 
čia susipažinti su Australijos: las. Bet tokių augalų, kaip jau 
kraštu, jo gamta, savotiškais 
ypatumais ir t. t. Ilgesniame 
straipsnyje mes Susipažinsime 
tik su čiabuviais Australijos 
gyventojais —- australiečiais.

Vietiniai Australijos gyven-; 
tojai — australiečiai dabar yra į 
verti pasigailėjimo, baigią iš-!

moterys įsideda savo žindomus 
kūdikius. Krepšį pasikabina po 
kaklu ir prilaiko jį kilpa už
mauta ant galvos virve.

medžio pabūklais

minėjome, Australijoj yra ma
ža. Vyrai daugiausia medžioja, 
žuvį gaudo, parodydami šios 
rųšies versluose daug sumanu
mo, kantrumo, ištvermingumo 
ir pastabumo. Medžioja pasky- 

: rium, po du, po tris arba skait- 
' liūgais būriais, vadovaujant pa
tyrusioms medžiotojams.

itiek 
kaip 
vėjo 
apsi-

visai maža 
australiečiai, 
niai, mėgsta 
ir šiuo

be drabužių 
vertindami
kaip ir visi lauki- 

papuošalus, nors
atžvilgiu kitų kraštų

arba 
juos,

• Būdami klajokliai australie
čiai neišmoko net kiek įmano- 
mes'nių sau namų statytis. 
Prieš europiečių atsikėlimą, tur 
būt, niekur nebuvo buvę 
daug lindynių gyventojų, 
Australijoj. Paprastai nuo 
apsisaugoti australiečiai
smaigo medžių šakomis užtva 
rą, kurioje kai kada dar iška. .
sa duobę ne daugiau kaip dviem lakiniai juos pralenkia. 1 apuo- 
žmonėm sutilpti, žiemos metu šalams vartojamos emu plunks- 
austraiiečiai nusipina palapines, pcijamutiinių stiaigių kmu- 
kurias uždengia medžių luobais v^‘žių žnyplių priekyštės, 
ar net moliu apkrečia. Priešais ivairi^ Plauš5. apyrankės ir 
palapinę sukuriama ugnis, apie ^v*Rdio gabalėlių karoliai, žino- 
kurią ir stisidaro šeimos židi
nys; palapinėj tik miegama. 
Paprastai pirma 1 
ria, o tik paskui palapinę ar už
tvara stato. c

Tose vietose, kur maisto nu
matoma ilgesniam laikui, aust
raliečiai statosi kiek stipresnes 
palapines. Jas nupina iš šakų 
ir uždengia žole arba medžio 
žieve, padarydami į visas puses 
nuolaidų, neaukštą smailą sto- 
są- į

Visos tokios palapinės yra

vėžių žnyplių priekyštės,

ma, tokiomis brangenybėmis 
ne visos australiečių..i miegama. Pu°šiasi

laužų susiku- Padermės. Beveik visi austra-
bet ne taip, 
polineziečiai

liečiai tatuiruojasi, 
kaip papuasai ar 
įvairiais gražiais marginiais, o 
paprastais išilgais giliais kūno 
įbrėžimais krutinėję, pečiuose, 
kojose. Įbrėžimus kūne daro 
aštriu straigės kiautu, o pa
skutiniais laikais jau ir stiklo 
gabalu. Kol įbrėžimas užgyja, 
jis kelis kartus atnaujinamas, 
kad randas butų didesnis. La
biausiai australiečiai mėgsta

Charakteringas australiečių 
liesumas pareina nuo to, kad 
jie vartoja daugiausia mėsišką 
valgį ir kad jų vartojamam au
galiniam maiste yra maža krak
molo ir cukraus. Prie to dar 
prisideda ir sausas klimatas. 
Ten, kur yra araukanjos (Arau- 
caria Bidwilli) vaisių ir kur 
australiečiai gauna iš ateivių 
miltų, jų liesumas ne taip jau 
labaį krinta į akį; pasitaiko net 
storų ir riebių žmonių.

Neturėdami molinių ir meta
linių indų, australiečiai valgio 
išsivirti negalį. Mėsą jie tuki
na, kepina ant ugnies, degan
čiuose angliuose, karštuose pe
lenuose, šutina duobėse ant 
įkaitintų akmenų; kai kur ši
tam reikalui įtasomos dideles, 
apskritos akmenimis išgrįstos 
duobės, kuriomis naudojamasi 
bendrai.

Valgomų augalų ir šaknų* žo
lių taip pat beveik nevalgo, o 
apšutina juos ant karštų pele
nų. Taigi australiečiai šiek tiek ■ 
virė j auti moka.

Australiečiams, kaip ir vi-! 
siems klajokliams' medžioto
jams, dažnai ir badauti tenka. 
Bet kad jie nuolatos badautų, 
kaip daugelis mano, pasakyti 
negalima. Teisybė, dabar ken
gūrų ir emu darosi vis mažiau. 
Bet vis mažiau darosi ir austra
liečių. Jiems pakankamai mais
to teikia paukščiai ir smulkieji 
krepšiuočiai žvėreliai. Austra
liečiams maisto atžvilgiu sunku
mų gali padaryti tik jų pačių 
uždraudimai ir prietarai. Taip, 
kai kurių padermių vyrai gali

valgyti tik gyvulių patinėlius, kia 
moterys - -v ti pataites, o jau- žmonėms”. Tatai rodo, kad tau- 
nieji tik jaunus gyvulius. Kai tinę australiečių 
tik berniukams atsiranda su
brendimo Žymių, jiems tuojau 
uždraudžiama vartoti eilė val
giu.

Susipažinę su materialine 
australiečių kultūra, sustingu
sia ties akmens gadyne, mes 
dabar pažvelgsime į kitas jų 
gyvenimo puses.

Sudarydami vienintelį tipą, 
australiečiai vis dėlto vienos iš
tisines tautos nesudaro. Jie yra1 
pasiskirstę į daugybę atskirų 
tautelių ir giminių. Kiekviena 
jų užima atskirą žemės plotą, 
kurių sienos eina kalnais, upė
mis arba yra nužymėtos akme
nimis. Savarankiškas tų šienų 
perėjimas laikomas giminės
nuosavybės teisių įžeidimu ir mas nepastovių klajoklių aus- 
sutinkamas su pasipriešinimu, traliečių gyvenimu. Visos aust-

Giminių pavadinimai vietos, raliečių kalbos priklauso pi ie 
šnekomis mums skamba skir- daugskiemenių jungtinių kalbų; 
tingai, bet beveik visi jie reiš-

žmonės” arba “priklausą

sąmonė, ski
rianti vieną tautą nuo kitos, iš
vystyta menkai.

Australijoj yra daugybė kal
bų, kurios yra pasiskirsčiusios 
atskiromis šnekomis. Ir skiriasi 
tos kalbos nuo viena kitos ne 
mažiau, kaip, pavyzdžiui, lietu
vių kalba nuo vokiečių kal
bos'1 ). Tiksliai nustatyti kiek 
yra australiškųjų kalbų ir tar
mių, koks yra jų tarpe gimi
ningumas yra labai sunku, nes 
australiečiai žodžius taria labai 
neaiškiai; juos supindami, per- 
kilnodami garsus, labai lengvai 
sudaro naujus žodžius ir taip 
pat lengvai pasisavina svetimus 
žodžius. Šitoks kalbos' margu
mas ir nepaątovumas aiškina-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

labai ankštos — jose tupėdami puoštis ištepdami savo veidą, ir 
visą kūną anglių, raudona och- 

i ra, kreida ir kit. Visas kūnas
susiglaudę vienas prie kito vos 
sutelpa trys žmones. Tik Aus-

mirti laukiniai. Jų retai kur ■ Australiečių medžiokles įran- ^ralijos šiaurėje ir vakaruose, išbraižomas' plačiomis juosto- 
teužtiksi tik pačiuose didžiau- kjaj akmęllinis kirvis> ictis matyt, nusižiūrėję į papuasus, mis> 
® L™-V.P'UT..^ ir bumerangai, Šaunamųjų lan- australiečiai statosi ant pohų;taškai

vilyčiomis australiečiai fL^esnių palapinių J°se Į kitokiomis paprasčiausiomis fi-

’ mis, numarginamas brėželiais, 
i s, rateliais, kryželiais ir

tik bendroje žmonijos masėje, i 
bet ir baltųjų ateivių masėje| ^v.‘ . , .. . . .s . , . .
jie sudaro menką dalelytę. Ta-' |d( mėtomąjį įnagį lapines australiečiai stato pa- vę, nudažo juos raudonai ir dar 
čiau šita tautele labai gyvai do- \ , . t. v. ” > ----------. . 2., * i bumerangą. Is paviršiaus ziu-misi ne tik mokslininkai antro-1 . . . . , . .. , . , , v, . . ± n . i . • • . i rint tai ne kas kita kaip ploks-pologai ir etnografai, bet ir is-l 
torikai, ir juristai, ir sociologai.. 
Australiečiams yra pašvęsta! 
daug- populiarinęs, ypač anglų, į ’ 
literatūros. Jų kaukolės, kaulai,!^1? 
namų apyvokos dalykai, gink- 
lai, puošmena labai stropiai sau- J1.’ 
gojami muziejuose, kad tuo bu-l 
du išliktu nors menki šitos i k1; ........

. . v. . . -j i • a- jeigu pataiko i taikinj, tainykstančios tautos pėdsakai, si-;, . , , , . , ..... krinta ten pat vietoje.•tas susidomėjimas aiškinamas! v. ., , , x , i Bumerangu australiečiaituo, kad austraheciuose leng
viau yra susekti kaip veikia 
žmogų gamta, kad jie yra tipiš-j 
kiausi gyvosios senovės atsto
vai, kad jie atgaivina gilią žmo-| 
nijos praeitį.

Kai kurie antropologai (To- 
pinaras, Denikeras) mano, kad 
australiečiai sudaro seniausią | 
ir visai savaimingą žmonių ra- i 
sę. Kiti (Fr. Ratzel) mano, kad! 
australiečiai nei kaukoles for-| 
ma bei talpumu, nei odos spal
va, nei plaukais, nei kitomis 
bendromis kūno savybėmis vi
siškai atskira, apibrėžta žmonių

telpa iki 10 stačių žmonių. Pa-* gūromis. Plaukus susuka i vir-

krikiai arba nedideliais kaimais, prismaigo 
kalno, kopos ar krūmų nuo ve- plunksnomis,
• • 1 • TA • 1 V • 1 “ 1

prismaigo emu ar kakadu 
, nukarsto šunų 

uodegomis ir t. t.

Valgiuose australiečiai jokio 
pasirinkimo nedaro. Valgo ne 
tik žvėrių ir paukščių mūsų, bet 
ir kirmėles, driežus, visokius 
kirminus, vabzdžių lervas, kir
mėlių ir paukščių kiaušinius ir 

, t. t. ir t. t. Pasmirdę kiaušiniai 
rikliau sakant, f medžioklėje gyvu-

is žolių, plaušų, vilnų ai žmo-l|ju vjjurjaį suvalgomi su dide- 
ne-1 gaus plaukų nupinta juosta. Beti|iu pasiskonf jimu.

Vyrų pareiga yra surasti mė
siško valgio, o moterys ir vai
kai renka valgomąsias' šakneles, 
vaisius, riešutus, įvairias sėk
las, medų iš medingosios žolės, 
saldžiąją dervą, eukaliptų mo
lius ir kit. Australiečiai atsisa
ko valgyti daug ką iš to, ką 
valgo europiečiai, pav., kai ku
rias žuvis ir kai kuriuos gry
bus. Svaigiųjų gėrimų prieš eu- 

atėjimą australiečiai

i čias daugiau ar mažiau sulenk- Jo priedangoje. Didžiulės vai
tas kampu sauso medžio“paga- 

bet australiečio rankose 
naudingas ir skaudus iran- 

Išmestas įgudusia ranka 
nulekia apie du šimtu žings- 
ir, padaręs- ore spiralę,

gio gaminimo atmatų krūvos 
Australijos šiaurės pakrantėse 
rodo, kad čia ilgai ir skaitlin
gų žmonių burių gyventa.

Sausžemių atogrąžų srityse 
vaikščioja visaisu- i australiečiai

bet j nuogi. Visas jų apsi d engimas,* 
nu-! tai priekyšte

lyginant šaudo paukščius ir ma-ltą juostą australiečiui nėra dra- 
ižus žvėrelius. Pataikęs į paukš- bužis, kaip mes jį suprantame, 
čių buri, bumerangas veikia o tik paprasta 
taip pat, kaip kanuolės sprog-Įlas. Vasaros metu rytų Austra- 
stamasis šovinys, pataikęs į į lijoj vyrai dar nešiojo iš savo 
tirštą žmonių būrį. Vienam ke-! plaukų nupintą ir emu (Austra- 
liautojui matant, vienas austra- Ii jos strauso) 

*u: lietis vienu bumerango išmeti- puoštą diržą.
1 mu numušė 15 papūgų.

žuvis australiečiai gaudo kab- 
į liukais, tinklais, darydami iš 
! akmenų ir žemės užtvankas, 
rankomis ir, pagaliau, užnuodi
ja vandenį nuodingais augalais, 
nuo kurių apsvaigusios žuvys 
iškyla i vandens paviršiu, žu- 

rasė nėra. Įvairiose vietose fi-į vis gaudydami australiečiai kai 
ziškasai australiečio tipas turi |ku,.iose vietose naudojasi iš kel)gllros 
vis kitokių skirtumo žymių, ku-! mcd^0 žievj.s nupintais luote- jiems vartojami lengvesni pa-i 
rios duoda galimumo sampro-; I'. . ... . n x • •j! . . i nais. į taicių kailiai. Paprastai apsiau-
taut!, a čia juo ao< zių va Medžioklės ir žuvininkystės į stas daromas su krepšiu, i kurį dūri tarp tabako ir opiumo, 
naplaukių papuasų mišinys su, 1 v
šviesesnės odos spalvos šeria- 
plaukiais polineziečiais. Bet 
prantama, kad šituo budu 
straliečių kilmės išaiškinti 
galima.

vyrų papuosa-

plunksnomis pa- 
Juo didesnis ba- 
australietį, juo 

diržu sus’iveržda-

su-
au-
ne-

| liais.
Medžioklės ir 

australiečių įrankiai, jų gink
lai, jų kasdienio namų gyveni
mo apyvokos reikmens perke
lia mus į akmens gadynės apy- 
stovas. Nenulyginto akmens į 
perpus sulenktą kirvakotį įs

das ištikdavo 
labiau jis tuo 
vo. Moterų priekyšte iš emu 
plunksnų taip pat yra jų pa
puošalas. Pietuose, kur klima-i ropiečių
tas šaltesnis ir kai kuriose vie- į nežinojo, bet augalinius narko- 
tose šiaurėje dėvima oposumo,! tikus jie vartoja: ruko, kram- 
dingo ar kengūros kailių ap-.to, šniaukia. čia žinomas nar
siausiai. Labiausiai mėgstama i kotinis augalas pituri (l)ihosia 

kailio apsiaustai;i Pituri), kurio sausus lapus 
i australiečiai ruko arba kramto.
Pituri savo savybėmis užima vi-

Australiečiai yra tos pat juo- j praustas kirvis, stora lazda, bu-l
dosios rasės šakos, kurios yra 
negri'tosai, vedasai, dravidai ir 
kai kurie kiti, kurie vadinama 
yra indoaustrališka arba aust
rališka, kadangi australiečiai 
yra tipiškiausi tos šakos atsto
vai.

Iš pirmo pamatymo austra
liečio išvaizda daro labai nema
lonų įspūdį. Iš tikrųjų jų išorė augalų sėkloms įtrinti, akmeni-1 
toli neatitinka musų supratimą 
apie žmogaus gražumą. Jų gal- duobti, vandeniui nešti odiniai! 
va pailga, galvos kiaušo talpu-! maišai, iš žolės nupinti maišai,! 
mas palyginti mažas, ypač iš- verpstė vilnoms verpti ir, pa-i 
vystyti antakiniai kaulai. Į akį Įgaliau, medinis prietaisas ug- 
krinta labai storos į priekį at- niai trynimu gauti. Šitą prie- 
sikišusios lupos, nosis' siaura, taisą paprastai sudaro minkštoj 
įgniužusi tarpakyje, o į apačią medžio lentelė su duobele, į ku-| 

’ i įstatoma smarkiai pasuka-= 
medžio lazdelė.!

Iš po nukarusių Kadangi tokiu budu ugnies gau- 
įdubusios, nėra- ti labai sunku ir daug darbo, j 
akys. Galva ap- tai stovyklose ugnį stengiama-! 
kuodu susivėlu- si palaikyti ugniakuruose; per-i| 
plaukų, barzda sikeldami į kitą 
ir tanki; gau- nusineša 
ir visas kūnas. | liais,

australiečiai vidutinio ūgio, tikrose švindrų tūtelėse, į ku-! 
lieso kūno sudėjimo, ypač plo- rias įsidedama rusančibs medžio! 
nos rankos ir kojos. Odos spaL; žievės.
va eina nuo šviesiai gelsvos' iki j Kaip ir akmens gadynės žmo- 
visiškai juodos. gus, australietis taip pat nė-1

Australiečių moterų išvaizda moka pasidaryti molinių indų;
dar mažiau patraukianti, mat, molis su ochra 
moterys duugiau dirbi*, blopinu dazuis vartoju 
maitinasi; be to, su vargsta la- nusilupti.

merangas, ilga su nudegintu ar 
akmeniniu smailgaliu ietis, 
trumpa mėtomoji ietis, nedide-Į 
lįs medinis skydas — štai ir vi
si australiečio ginklai. Svar
biausi ūkiškojo gyvenimo įran-

1 kiai yra smailas kuolelis vai-; 
gomoms šaknims iš žemės kas-i 
ti, du plokšti akmens laukinių!

nis kaltas indams iš medžio iš-j

stora plati išpustomis šnervė- rią 
mis, kurios eina lygiagrečiai su ma kietesnio 
viršutine lupa, 
antakių blizga 
maus žvilgsnio 
augusi dideliu 
šių, 
taip 
šiai 
Visi

pašiupusių 
pat didelė 
plaukuotas

vietą ugnies ■ 
rašančiais nuodegų- 

o lietingu metu tam1

ar su kitokiais

Atydai Musų Tautiečių
Žinomi turime Tamstoms pareikšti užkviesdami atsilankyti 
į UNIVEIlSAL STATE BANK dėl aitidąrymo Taupymo 
Sąskaitos ir pradėjimo mokėti CIIRISTMAS CLUB, kurį 
galima pradėti mokėti nuo kelių centų ir aukščiau kas sa
vaitę arba mėnesį ir gale metų yra parankus dalykas' dėl 
moterų ir vyrų gauti čeki ant sutaupytos sumos vietoj 
praleidus tuos pinigus ant niekniekių. Pinigai yra išmo
kami gale metų prieš Šventes, kad žmonės galėtų pasi
linksminti su Kalėdų dovanomis turint sutaupyto turto.

CHRISTMAS CLUB yra labai geistinas ir parankus daly
kas dėl vaikučių, kuriuos privalote pratinti prie taupumo 
iš jaunų dienų,, nes Amerikos kraštas yra turtingas ir 
progresyvis dėlto, kad visi dalykai stovi nustatyti ant tik
rai ekonomiško išrokavimo, t. y. ne tie pralobsta, kurie 
daug uždirba, bet tie, kurie moka taupyti uždirbtą turtų.

♦ X

Todėl kviečiame Tamstas atsilankyti į savo tautos’ įstaigą.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

PUIKŲ BALIŲ SU 
DOVANOMIS

Rengia
DR-STĖ ŠV. P. M. RAŽANCA- 

VOS PANŲ IR MOTERŲ

Subatos Vakare; 
Lapkričio (Nov.) 

23 d., 1929
Dievo Apveizdos 

parap. sve_t.
prie Union Avė. ir 18 gatvės 

Pradžia 6 vai. vakare 
Tikietas 35c.

Išgirsite puikiausią muziką, ko
kios dar nesate girdėję, nes mu
zikantai yrą net iš Kauno pa
kviesti ir gros puikiausius grajus. 
Nepraleiskite šios progos. Tą va
karą bus įstojimas dykai nuo 16 
m. iki 40 metu. Kas nori tą va
karą įsirašyti, malonėkite atva
žiuoti į balių ir prisirašyti į šią 
puikią draugyste. 'l ik tą vieną 
vakarą bus įstojimas uždyką. Bus 
išdalintos dovanos: arbatinis se
tas iš Franci jos ątgabentas ir 
devynios kitos dovanos serijoms.

Kviečia
KOMITETAS.

SPARTON RADIO
"Radio*s Richest Voice"

FACE-TO-FACE REALISM

THE NEW 
RADIO MARVEL

Pastebėtiname Naujojo Sparton REALIZ
ME yra kas tai tokio, kas verčia jus smar
kiai aploduoti, tarsi pats artistas butų at
sistojęs prieš jus akis ant skaisčiai ap
šviestos scenos. Daugiau negu tonas.... di
delis muzikalia tobulumas.... tas “kas nors” 
yra skaistus, ryškus artisto ASMENIN- 
GUMAS. Jus jaučiate jo žavėjančią įta
ką, tarsi jis tikrai butu prieš jumis. Atsi- 
lankykit pas mus ir patirkit naują radio 
smagumą.

Lengvi Išmokėjimai Visiems
2 metų aptarnavimas dykai

Model įoi

Be ture to eeeure 
your Spartoo 
frorn an Autnot* 
tze~d Spartoo 
Dealer. Only In
struments bear- 
ing factory aerial 
nunibet carrythe 
factoty guaraoiee

M.

GENERAL RADIO STORE
‘LIETUVIAI radio ekspertai

3856 Archer Avė., arti Rockwell St.
Telefonas Lafayette 6195

SKILS, Expertas Radio Inžinierius. A. MILLER, Manažeris l

Puikiausias Radio
visuomet ir teikia. Con-

galite pasitenkinti juo 
lygiai tokis, kokis išeina

Atsiminkit tai, kada jus perkate sau Radio — jus perkate 
muzikali pasilinksminimą — ir jus 
pilnai tik tada, kada perdavimas yra 
iš brodkestini 1110 stoties.
Tik tokį perdavimą H()WARD jums 
solette medelis, kurio paveikslą matote, yra pigiausias iš visų 
Hovvard, teeiaus jis užveria savy visas tas pačias nepalygina
mas tono kokybes. Kaina, be tūbą. SI 75. Leiskite mums de
monstruoti HOVVARD jusu namuose.

Tai 1930 HOWARD Consolette

*175
LcnTubci

LICENCED BY R. C. A. and ASSOCIATED CO’S.

Lietuvis atstovas Howard Radio Co 
p. Lubinas, mielai demonstruos šiuos 

setus. Ateikite šiandie.MR. LUBINAS
ROSE »
6151 South Halsted Street. Chicago, III
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AUSTRALIEČIAI
(Pabaiga nuo 2-ro pusi.)

h. t, v, s, z garsų matyti visai 
nesama, šiaip australiškosios 
kalbos gana skambios, su žo
džių kirčiais priešpaskutiniame 
skiemenyje. Bet žodynas ji,i 
menkas. Atskiroms gyvulių ir 
augalų sąvokoms pažymėti žo
džių visai nėra. Vienu žodžiu 
vadinamos visos laukinės’ žąsų 
ir ančių veislės, taip pat vienu 
žodžiu visi želviai, visos nuodin- 
kos kirmėlės ir t. t. Dar labiau 
žymu stoka žodžių spalvoms pa
žymėti: mokama pavadinti tik 
juoda ir balta spalvos; visos ki
tos žymimos vienu bendru žo
džiu, kurio sąvoka atitinka mu
sų žodžio “margas” sąvoką. Kai 
kurios giminės moka skaičiuoti 
tik iki trijų; tiek ir žodžių 
— skaitvardžių teturi. Kiek 
turtingesnis žodynas yra auga
lams, gyvuliams pavadinti ir 
giminystės laipsniams pažymė
ti.

Kadangi australiečiai neturi 
žodžių atitrauktoms sąvokoms 
reikšti, kadangi jie neturi nei 
datų, nei žinių, neturi jokio 
kulto ir nežino atnašavimo, tai 
jų religiją pažinti ir ištirti yra 
labai sunku.

Australiečių religijos pagrin
das yra pirmykščio žmogaus 
animistinė-) ir totemistinė8 ) 
pasaulėžiūra. Tik nedaugelis la
biau išlašėjusių pietinės ir va
karinės Australijos giminių tu
ri šiokį tokį labai miglotą su
pratimą apie vieną ar daugelį 
aukštesniųjų piktų ar gerų die- 
vybiii arba dvasių, kurios turi 
tam tikrus vardus ir vienokių 
ar kitokių savybių. Vyriausioji 
iš tų dvasių laikoma giminės 
protėviu ir viso pasaulio kūrė
jo. Bet ir šitos aukščiausios 
dvasios nei garbinamos, nei 
joms atnašaujama ar meldžia
masi. Daugelis garsių tyrinėto
jų, ilgus metus gyvenusių Au
stralijoj, tvirtina, kad didžioji 
australiečių dauguma apie die
vus ar Dievą, .kaip apie aukš
čiausias būtybes', neturi jokio 
supratimo. Bet užtai visi aust
raliečiai tiki dvasioms,
pilna visoje gamtoje. Taip pat 
tiki mirusių žmonių sielomis, 
kurios, jei tik žmogus buvo ap
kerėtas ar ne taip kaip reikia 
palaidotas, naktimis bastosi po 
žemę baisiausių šmėklų pavida
le. šituo aiškinamas vaikiškas 
australiečių bijojimas nakties 
tamsos; nakčia joks australie- 
tis neis medžioti ir neatsitrauks 
nuo laužo. Tur būt dėl to aust
raliečiai stengiasi tinkamai, su 
atitinkamomis vietoš papro
čiams apeigomis palaidoti kiek
vieną mirusį. Lavonus pirma 
medžių drevėse ar ant aukštai 
pakabintų tiltelių, kad dingo 
nesuėstų, išdžiovina ir tik pas
kui laidoja. Kai kurios gimines 
mirusių lavonus rukina ir kol 
palaidos, persi keldamos iš vie
nos vietos į kitą, ir juos' su sa
vim nešiojasi. Aukščiau esame 

kad kai kuriose vietose 
lavonus artimiausieji 

suvalgo. Tinkamai pa- 
lavonus sudegina arba 

drevėse ar
Kai kada giminės dalį

kurių

minėję, 
mirusių 
giminės 
ruoštus
palaidoja medžių 
žemėje 
lavono pasilieka atminčiai. Taip 
viena giminė (Kvinslende) na
muose laiko suvalgyto numirė
lio išdžiovintą odą; kita gimi
nė nešioja pasirišę po kaklu, 
kaipo talismaną parodantį be
siartinanti priešą, išdžiovintą 
numirėlio lanką.

Viena giminė (varamunga) 
pastebėjus žmogų mirštant, 
tuojau suardo palapinę, kurioj 
jis guli, o moterys pradeda 
garsiai raudoti. Liūdesiui pa
žymėti vyrai akmeniniu peiliu 
pasidaro šlaunyse gilias žaizdas, 
galvas iki kraujų susidaužo tam 
tikromis lazdomis, nusirauja 
arba nusidegina plaukus ir vi
są galvą apsitepa moliu. Kaip 
tik žmogus numiršta, jo lavo
ną tuoj nuneša ir padeda ant 
aukščiau nuo žemės pakelto ša
kų patiesalo, o visa stovykla su 
visu savo turtu tuojau persike
lia į kitą vietą nepertoliausiai 
jiuo senos vietos, žmogaus mi-
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Laivas Chicago, kuris užėjo ant seklumos netoli nuo Michipicoten salos. Laivo darbininkai ir pasažieriai nuplaukė ant salos ir 
ten išbuvo tris' dienos, kol juos išgelbėjo ir nuvežė į Sault Ste. Marie.

rimo vietoje supila nedidelį kal
nelį, o vietą aplink jį rūpestin
gai išlygina. Nuo mirimo die
nos gedulo apeigos' trunka vie
nus—dviejus metus. Artimiau
si mirusio giminės (motina, se
suo, žmona, duktė, uošvė* pasi
žada ilgą laiką visai tylęti ir 
gali susikalbėti ženklais, (ženk- 
ais australiečiai moka susikal
bėti ne blogiau kaip žodžiais). 
Pasibaigus šito pasižadėjimo 
aikui, motina dovanoja sū
nums (tiems, kuriuos ji taip 
vadina) kurio nors gardaus 
valgio, kandžioja jiems pirštus 
ir tik po to pradeda kalbėti.

muotas, dar prieš praėjusias 
Velykas rašo:

Mielasis! Sveikinu belaukian
tį Velykų švenčių, gamtos atgi
jimo švenčių. Linkiu, kad sy
kiu su tomis šventėmis ir Tams
ta ir Draugai ir visi mes ypa
tingai atgimtumėm ir kaip tas 
daigas, kuris pasiryžęs dygti 
pralaužia velėną—išdygsta, taip 
ir mes pasiryžę “šviestis ir 
šviesti” išvykti ar ką veikti, 
savo pasiryžimus įkūnytum. 
Linkiu kuolinksmiausių šven
čių Tamstai, nes, rodos Kalėdos 
buvo nelinksmos mums, buvu
siems “Lietuvos 
negaliu ramiai
Čia prie manęs guli ką tik gau
tas iš Varnių laiškas iš X ir XI 
kameros Draugų. Jie sėdų lau
kia... O ko laukia? Patys neži
no.
mai, daugumui atmesti.

PASTABOS

marra1) Pavyzdžiui: burna
(Adelaida, jamma, gvoruni (Kvins- 
lendas), liežuvis (tose pat vietose) — 
tadlanja, tallaun, dununi; akis — me
na, milo, mi.

Sibire”. Ach, 
prisiminti jų.

Paskutinės viltys, prašy- 
Man,

2) animizmas — pirmykščių žmo-'nors ir laisvėj būnančiam sun- 
nių tikėjimas šmėklomis, numirėliais, j 
stichninėmis jėgomis.

3) totemizmas — religinis gyvulių 
garbinimas.

, (Pabaiga)

MANO DRAUGU 
BEI PAŽĮSTAMŲ 

LAIŠKAI

Vienas mano draugų, gero
kai išsilavinęs, pasiturinčių tė
vų vaikas už visuomeninį vei
kimą, kartu su manim sėdėjęs 
kalėjime ir Varnių koncentral- 
koj, rašo:

Mielas colega, Jonai! Rašyda
mas Tau laišką, noriu pats sa
vęs paklausti ar aš tikrai ne
sapnuoju. Savo vaidentuvėje 
daugiau įsivaizduoju Tave esant 
Varnių “klioštoriuj”, bet Jo
kiu budu ne Amerikoj, t. y. ten, 
kur kiekvienas pilietis nežino ir 
nepažįsta jokio sąžinės varžy
mo. Sakau, koks tas gyveni
mas keistas, o kartu ir įdomus, 
žmogus ,lyg luotelis tarp di
džiojo vandenyno bangų mėto
mas į visas puses. Man, kaip 
ant delno, matosi tavo tėviškės 
sodyba, kur mudviem teko daug, 
daug nudirbti visuomeninio bei 
kultūrinio darbo. Dar mano 
ausyse skambute skamba tėvy
nes kalėjimų raktai, kurie 
mums lemta buvo pamatyti kai
po kompensacija už savo nu
dirbtus visuomeninius-idejinius 
darbus. Rodos, dar vakar skam
bėjo kriminalisto , “Jankulos” 
visoki šposeliai, oh... kaip jie 
biaurųs!.. Tur byit Tu juos dar 
tebeatmeni? Aš manau, kad ^jie 
iš musų vaidentuvės neišnyks 
amžinai (“Jankula”, tai krimi
nalistas žydas sykiu sėdėjęs su 
mumis politiniais, pasižymėjęs 
biauriom dainuškom ir kitais1 
“šposais” k. a. mušimu, utėlė
mis ir t.t. J. K.). Bet., gyveni
me visai kitaip. Diena po die
nos viskas keičiasi, mainosi ir 
tuomi įvairina istorijos lapus.

Tavo laišką gavau. Taip-pat 
ir laikraščius, širdingą ačiū už 
tai. Tavo P. S.

I ku, nes nežinau kuomet jie bus 
laisvi, svarbiausia, niekuom, 
apart laiško, negaliu padėti, nes 
labai pats blogai gyvenu: netu
riu tarnybos nęi. jokio darbo. 
Ką veiksiu toliau irgi nežinau. 
Čia kaimynių valsčių grįžusių iš 
Varnių nėra man pažįstamų.

Tikrai gerbiąs J. Gi
Toki šiandien gaunami laiš

kai iš Lietuvos. Jie, kaip veid
rody, atvaizduoja 
Lietuvje momentą.
da-ne-kada manau 
jais su plačiąja Amerikos lietu
vių visuomene. '

Pavardžių ir vietovių skelbti, 
negaliu, nes tas butų nesveika 
laiškų autoriams.

—J. Krukonis.

gyvenamą j i 
Todėl ka- 
pasidalinti

“Raudonųjų” unijoj įvyko 
s'plitas todėl, kad nepavyko už
kariauti Illinois mainierių uni
jos (U. M. W. A.) lokalų.

Mat, dabar eina aštri kova 
tarpe 12 distrikto (Illinois vai.) 
mianierių unijos viršininkų su 
taip vadinama internacionale 
pildančia taryba. Taigi komu
nistai sumanė tame .drumstame 
vandenyj pasižuvaut. Bet, ma
tomai, nepasisekė. Todėl tarpe 
savęs susipešė.

Mat, jie buvo sukvietę savo 
“nacionalės mainierių unijos” 
konvenciją Belleville, III., idant 
suradus nepasisekimo priežastį. 
Ir surado.

VVatt’as, kaipo prezidentas 
tos unijos, savo ilgoj kalboj nu
rodė, kad priežastis yra niekas 
kitas, kaip komunistų oportu
nizmas; ir baigdamas’ sušuko: 
kad kažkas stovi skersai kelio 
jo unijai, ir esą čia yra ta vie
ta, tatai pašalinti. Tad ir paša
lino. Nubalsavo, kad Watt’as 
ne tik netenka prezidento “ci
no”, o ir negali veikti tarpe Il
linois mainierių.

Mat, Watt’as buvo užsišir- 
dijęs ant Billo Fosterio, ir ma
nė jam ragu? nulaužyt. Nepa
vyko. Fosteris ne tik jam 
(Watt’ui) ragus sulankstė, o ir 
savo visos komunistų 
antspaudą uždėjo ant 
sios unijos.

tai 
at-

Na, ar tai negeriau? Kai vi
same pasaulyje komunistai su
mažėjo ant tiek, kad jau iš sa
vo jėgų gali išsimaityti 
Rusijos' komunistams ėmė
likti didelis skarbas, už kurį 
dabar sumanė pabudavot kėlės 
dideles cemento įmones.

Kitaip sakant, komunistams 
jau nusibodo pryčyt komunisti
nę rrrevoliuciją, tad ėmė būda
vot industriją.

Senai reikėjo pradėt tokį dar
bą. Bet, geriau kad ir vėliau, 
negu niekados.

Pranešama, kad prof. Volde
maro prašymas leisti jam vėl 
profesoriauti buvęs’ humanitari
nių mokslų fakulteto tarybos 
atmestas. To ir reikėjo tam 
humanizmo erkei.

partijos 
jo buvu-

galvoja:Kartą komunistė
Kad aš turėčiau dukterį, tai 

tikrai leisčiau už negro ir ap
gyvendinčiau ją Bričporte.

Padekavones
Frontinių Setų Bargenai!
Mes dabar nupirkome puikiausių materiolų ir savo 
dirbtuvėje išdirbome puikiausius frontinius setus. 
Tokių gražių ir stiprių setų jus niekur kitur negau
site. Kainos per pus pigesnės negu kitose krautu
vėse.
žiūrėkite, kad Padėkavonės Dienai jus turėtumėt 
savo namuose nusipirkę nuo musų frontinį setą.

®MWfNšffigSi

man

Archer Furniture Co
Vienas iš idėjinių mano drau

gų, irgi gerokai fašistų prika-

J. Kazikaitis, Savin.
4140 Archter Avenue 

Tel. Lafayette 9733

, JUOKAI POLITIKA ŠEIMOJE

LAIMINGIAUSIA DIENA
Klimas turėjo kitą dieną ap

sivesti. Jį sutinka draugas ir 
karštai jam spaudžia ranką.

—Sveikinu tave, drauguži. 
Esu tikras, kad šiandien tavo 
laimingiausia gyvenimo diena.

—Bet vestuvės tik rytoj, o 
šiandien tebesu viengungis.

—Del to ir sakau, kad tai 
tavo laimingiausia diena.

žmonaAnksčiau tu mane 
vis’ vadindavai savo karaliene!

Vynas:—Taip, bet kai toji ka
raliene pradėjo mano skustuvu 
drožti savo paišelius, aš pasida
riau respublikonu.

Pasiteisinimas
—Pavogei 12 tuzinų nosinių. 

Kuo gali pasiteisinti?

—Turėjau slogą, ponas teisė
jau.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIU ALUS

Del žindamų moti- 
> . 1
nų. Nei vienas ne-
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
LjOA. X||jjs yra rekomeri 

mVI&ORAT*’’® ■
>000 FOR COwvAt»SC*,,T, ■ -i •

ifduojamas per
kiOVTH *'»* MV<«AO' «•' į Dr.B.McNicholas ff

groscminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo „ 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St, Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
^Z3~

Brandes Radio
R-1SM 9 Console receiveris riešu
to kabinete. Šepety n i heater rūšies tūbai ir 
rectifier tūbai. Four tuned circuits. 9’/2 
colių dynamic kalbėtuvas, operuojantis iš 
dviejų 345 power tūbų. Sclector tuninimas. 
Kaina

$97.50
be tūbų

Pašaukite mus šiandie
ir pasakykit: “mes norime, kad jus demonstruotumet 

mums naująjį Brandes Radio!”

$5 ĮMOKĖTI
Lengvus 

išmokėjimai. 
Jūsų senasis setas 
priimamas mainui

MES atliksime viską kitą. Mes pri
statysime setą į jūsų namus ir leisime 
jums pilniausia jį išbandyti kai dėl to
no, pagavimo ir gražumo kabineto!

J®s.F.Budrik,,lfic
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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Mums reikia pinigų labai

Maršrutas
Sako žmonės genys margas,— 
svietas dar margesnis.
Jeigu baltas spyčius drožia— 
juodas dar geresnis.

Reikia skelbti išsižiojus 
dideli maršrutą, 
tegul kerpa draugas juodas, 
o baltas lai skuta.

dar turime miestelių,— 
yr’ broliukų, 
niekad negirdėjo

Daug 
juose 
kurie 
kaip kalba juodukas.

buržujus, kontrrrevoliuconie- 
rius, fašistas’, kiaulė, renegatas, 
patriotas, rupūžė —tai beveik 
visi jų biednos kalbos aistrin
giausi žodžiai.

Arba štai. Raudonosios mo
kyklos auklėtiniai kas diena 
vis tuos pačius žmones akėja: 
Grigaitis, Vitaitis’, Gegužis, 
Montvidas, Naujienos, Tėvynė... 
O juk, iš dalies, yra daugiaus 
akėtinų žmonių. Kodėl, duokim 
sau, nepakeikus Dr. Karalių, 
Lali, Gugj, Olševskį, dėdę Šer
ną, Dr. Klimą ir daugybę ki-

šiam paukštpalaikiui.
Kartais miške bolių beieško 

darni mes randame kokį pieva- • no, palaimini 
grybi arba kelmučių kelis tuzi-l 
nūs.

Kitą vertus, turime progos 
aritmetiką pakartoti.

O galų gale, dabar madoje 
golfas lošti.—P.

man brangi. Brangesnė už vi
sokius mazgus... Viešpatie ma- 

šią savo tarno

išrodo

valdy-
Pažy-

Pral. Olšausko 
ekspedicija

Čia naujiena, Įvairumas, 
gera musų reklama,— 
Tegul moterų baliukuos 
pakalbės juoda mama.

Mus' kaimynai bolševikai, 
juodų užtarėjai, 
nedėlioję demonstravo 
mums naują idėją.

Kai juodukas atsistojo 
šalę komisaro, 
tai tavorščiai ir tavorškos 
plojo ir dainavo.

Jau ir baltos tavorškėlės 
pentuojasi suodžiais— 
Komisarai juodus veidus 
jau bučiuoja godžiai.

Jei prie juodo dar geltoną 
spykerį prikergus, 
tai almužnų visiems vajams 
gautume be vargo.

Tai, taip sakant, paklausykit: 
maršrutą spalvuotą 
reikia rengti kuogreičiausia 

kišeniams apšluoti.

O kadangi mus tavorščiai 
visur pirmutiniai,— 
tai ir čionais, taip pasakant, 
nebus paskutiniai.

štai dar vienas naujas skymas: 
tik reikia ukvatos:
Prie SLA. nėr juodukų;
nebus delegatų...

Čid, vadinasi, trūksta ima- 
ginacijos- Kodėl neužpilti vied- 

■ rą pamazgų ant Vanagaičio, 
Petrausko? Iš dalies galima, 
tik reikia truputėlį giliau i me
lus ir keiksmus įsigilirtti.

Marionų mokyklą pasižymi 
tomis pačiomis silpnybėmis. Jos 
auklėtiniai prakeikia tuos pa
čius žmones ir vis beveik tais 
pačiais žodžiais: bedievis, pek
loje degsi, griekas smertelnas...

Už tai mes ir buvome pri
versti Įsteigti aukštesnę mokyk- 
lą-kolegiją, kad raudonus ir juo
dus šmeižikus patobulinus.

Kolegijos mokslai tęsis per 
visa žiema. Gabesniems duosi
me diplomus. Priimame tiktai 
baigusius’ Pruseikos ir marionų 
mokyklas— su pradiniais mes 
nesibaderiuojame. Gyvenančius 
kituose miestuose mokiname 
per laiškus. Taisome raštus vi
sų raudonų peckelių. Atsišauki
te visi ir prisiųs'kite savo kva
lifikacijas. kolegijos rektoriui.

P. S. Jūsų pikčeris mumsjie- 
reikalingas, bet prisiųskite sa
vo darbų kopijas: kiek mitingų 
sugriovėt, kaip rėkiate ir ko
kiais žodžiais.

M. K. S. Kolegijos Rektoris.
Pastaba. Kolegija jau trečia 

savaitė kaip gyvuoja, o darbo 
jau daug atlikome. Sekretorius 
štai pridavė raudono peckelio 
raštelį, kurį prašo tinkamai su- 
redaguot. štai raštelio

Neužmirškit, gerbiamieji, ką 
tai reiškia! Ir visi susijudinki
te!
daug, ale gerų pinigų. Visi da
bar turite progų pasirodyti savo 
doleriais— kvoterių ir pusdole- 
rių mes neimame.

O tokio fondo mums senai 
reikėjo. Jeigu musų fondas 
butų gyvavęs, tai nebūtų dabar 
nė vieno tuščio fondo, r

Ar jau supratot šito fondo 
svarbą? Na, gerai -itai siųskite 
dolerius.

Dar tikrai nežinome kiek pi
nigų mums reikės, ale 
gana daug.

Visų' fondų ir fondelių 
bų prašome atsišaukti,
mėkit kiek kuriam fondui trū
ksta, kad žinotume kam pirmiau 
ir kiek paskirti.

Musų Fondas bepartyviškas 
ir bespalviškas. Mes pripildysi- 
me baltus fondus, juodus fon
dus, o $al ir čainiukams' galė
sime ryžių pripirkti.

Taigi, maž-daug, vyrai ir mo
ters, pirmyn i darbą. Jūsų pi
nigai mums reikalingi.

Dolerius siųskite padaužų 
bankui.
—Padaužų Valstybės Bankas 

su 100 direktorių.

Paskaitpalaikė apie 
golfą

origina-

Tad reikėtų prirašyti 
po vieną juoduką 
Ir tavorščiai ji išrinktų 
i sekama seimuka. ( *

fašistas 
Vitaitis 
draugių

—N.

M. K. Š. Kolegija
musų 
moki-

Saulutė raudona, bet virvė 
kieta ir dumblina, o pral. Ol
šausko batai molini.

Štai aukštas kalnas ir štai 
meilužė Stasė pakalnėj laukia. 
Seniaus jinai praloto salionė sė
dėdavo, o dabar sėdi smiltyse 
ir dejuoja. Vaikas, mergaitė ir 
tie geri laikai... /

Pral. Olšauskas narplioja vir
vę. Keikia, šunmazgis ir vėl 
šunmazgis. Galų gale atsiminė 
kilpą. Kilpa, kilpelė, kaip tu

i kilpą.
Štai kilpa jau laukia moteriš

ko kaklo; pral. Olšauskas per
sižegnoja, sukalba maldelę, ku
rią užbaigia viduramžių dakta
rų žodžiais:

“Quod Deus bene
“Lai Dievas amt 
pia”.

Us'tjauskienė 
žingsnius. Jinai 
pakalnėj, bet kaž ko laukia. Mo
terų nujautimas...

Pralotas prieina artyn. Tyla 
ir tamsoka. Birštonas miega. 
Palotas užmeta kilpą, ant kak-

kalną, tai kodėl pralotas 01-1 
šauskas negali truputi papra
kaituok ?.. Reikia griešną kūną i 
varginti vis’okiais budais.

Pralotas ant kalno. Paliko 
ir savo Stasę ir kilpą ir savo 
brangių batų pėdas...

Ekspedicija baigta. Gloria 
bi, domine.—Mat.

ti-

vertat!”.
gero nukrei-

girdi praloto
nesimeldžia

Burdingieriaus 
daina

Turi žąsinas žąsaiukę.
Turi katinas kačiukę.

Turi ponas sau paniukę, 
O aš, senas burdingierius, 
Nors jau žilas—kavalierius, 
Turiu gerą gaspadinę, 
Nebestorą, kaip statinę. 
Gaspadinė mane myli, 
Kaip pakibinu, ji tyli; 
Gaspadorius, kaip dudorius, 
Nors ir asil’s, bet padorius. 
Jisai dirba kas naktelę. 
Išsimiega gi dienelę, 
Aš gi dirbu, kada noriu: 
Nes kamuotis nepadoru.

—Giraitės žentas.

Juodvarnis kranki krankt. 
Putpela kva, kva, kva. Apuoko 
akys mirkt, mirkt. O pralotas 
virvę ant pečių ir velka savo 
Stasę aukštyn j kalną...

Jėzus nešė kryžių j Golgotos

Tai, vadinas, pranešame vi
siems gerą naujieną: Padaužos 
Įsteigė melų, keiksmų ir šmeiž
tų kolegiją.

Jus, draugai ir draugės, jau 
girdėjote apie raudono Prusei- 
kos mokyklą ir apie marionų 
kampininkų mokyklą. Tavorš- 
čius Pruseika, tiesa, gana gabus 
mokytojas, turi Įvairių lektorių 
ir jau, ačiū Dievui, yra išleidęs 
bunčių peckelių ir šiaip įvairių 
liežuvninkų. Jie visi pusėtinai 
moka meluot, keikt ir šmeižt. 
Marionų broliukai savo škaplie
rinius arbiturientus irgi melo 
mene neblogai pralavino. Neži
nia, kurie iš jų gabesni. Kre
ditą mes atiduodame visiems ir 
už viską.

Kas teisybė, tai ne melas- 
Taip, tai taip. Bet šiųdviejų 
mokyklų trukumai visiems aiš
kus.

Paimkime raudonąją Prusei- 
kos mokyklą ir jos' mokinius, 
dabar jau praktikantus. Jie, iš 
dalies, nuobodus, be poetinės 
vaizduotės, be jausmingos har
monijos. Meluot jie meluoja, 
keikt tai keikia, šmeižt irgi 
šmeižia—bet visi matome jų 
storžieviškumą. Jie be iniciaty
vos, be tos ugnies, kuri taip 
reikalinga poetiškiems melo 
keiksmų ir šmeižtų apaštalams. 
Tiesa, jie mitingus moka suar- 
dyt, bet kaip? Trypia, staugia 
visi vienu balsu ir visi vienodų 
klausimų kišenius prisikimšę...

Antra

“Niekšas Grigaitis, 
Gegužis ir kapitalistas 
ardo musų progresyvių 
moterų judėjimą. Vykime juos 
lauk!”

Čia neblogiausia, bet 
Kolegijoj pirmojo kurso 
niai pataisė šitaip:

“Tikras social-niekšas pra
keiktas Grigaitis, fašistų ber
nelis Gegužis ir ne-darbininkas 
Vitaitis pabėrė karštų žarijų 
tarp musų draugių moterų ir jų 
visas judėjimas subliūško... 
Juos reikia pakart”.

Tai,' vadinasi, matote kokis 
skirtumas. O čia tik studentų 
darbas. Kas bus, kai jie musų 
kolegiją užbaigs?

Vadinasi, mes didį darbą sau 
ant pečių užrioglinę prašome 
visų pagalbos.

—M. K. š. Kolegija.

Naujas Fondas

fon-

fon-

Na, čia štai turime geriausią 
fondą. Visi be skirtumo galite 
aukauti ir dar kitus paraginti. 
O šit dėl ko:

Kadangi šimtai visokių 
dų buvo ir išdžiuvo.

Kadangi nauji paprasti
dai tušti, kaip apversti stiklai.

Kadangi mums' dar bus rei
kalinga visokių fondų ir fonde- 
lių, kurie ir-gi senu papratimu 
greitai išdžius.

Ir dėl visokių kitokių kadan- 
gių

Mes šiuomi pranešame vi
siems savo prieteliams ir ne
prieteliams linksmą ir gyvą 
naujieną—štai—

Padaužų dolerinė konceliarija 
įsteigė Fondą kitiems fondams 
ir fondeliams pripildyti. Kitaip 
sakant, šitas yra Fondų fondas.

vertus, jus žodynas | Musų Fondas šelps visus kitus 
irgi biednas: svoločius, niekšas, fondus!

Iš kur tas golfas atsirado? 
Vadinasi, aš paaiškinsiu vi
siems pusėtinai aiškiai.

Tai buvo labai seniai, kai 
Lietuvą caro žandarai valdė, o 
musų tėvų tėvai gyveno dide
liuose kaimuose. Tuomet gy
vulius, kiaules, kumeles, avis 
ir žąsis visi ūkininkai bendrose 
ganyklose ganydavo. Ne ūkinin
kai ganydavo, bet piemenys ir 
jų valdovas kerdžius.

Vėlai rudeni arba- anksti pa- 
vas’arį kerdžius turėdavo vaka- 
cijas, o kadangi laukuose javų 
jau nebūdavo, tai piemenų dar
bas palengvėdavo. Vadinasi, te
gul kiaulės bulvienose knisa, te
gul raguočiai nutrintas dobilie
nas graužia, tegul arkliai miš
kuose arba ir sodybose žaidžia. 
—Piemenys svajoja apie Kalė
das, o kerdžius . naują trimitą 
dirbasi. žodžiu, dabar jų visų 
liuos'laikis.

Bet reikia kokis nors užsi
ėmimas susirasti. Ir štai pas 
viena ūkininką tarnavo Jonu 4. C

vardu jau augęs piemuo. Jisai 
išrado naują žaidimą, kurį pa
vadino “kiaulele”. Iškasė vie
ną didoką duobę, o aplinkui ke
letą mažų ir padirbo medini 
skritulį (kiaulaitę). Visi suki
ša lazdas ir mažas skylutes, o 
vienas varo Ihzda kiaulelę j di
džiąją duobę—Į dvarą. Kiti gi
na—neleidžia įvaryti, tolyn mu
ša. Kai varikas pataiko savo 
lazdą įkišti į kurio nors skylu
tę, tai jisai pasilieka dvaro sau
got. Jų lazdos stiprios ir jie 
gana toli kiaulaitę numuša.
' Vieną rudenį į Galupių kai

mą atvyko trys kiaulių kupčiai 
—du iš Holandijos, vienas ško
tas ir, pamatę piemenis kiaulai
tę mušant ir varant, šituo lo
šimu be galo susidomėjo ir pa
tys tuojau pramoko lošti.

Namo parvažiavę jie savo 
tautiečiams parodė kaip kiau7 
laitę lošti, pradėjo savo kirčius 
skaityti ir dar kitaip visą loši
mą patobulino. Kadangi kiau
laitės tėvynė, kaip sakiau, buvo 
Galupių kaimas, tai jie, kiaulai
tės vardo neištardami, šitą lo
šimą ir pavadino “golfu” (nuo 
žodžio “galupiai”).

Ir dabar vieni sako, kad gol
fas gimė Holandijoj, kiti Ško
tijoj.

Kam golfas reikalingas? Mes 
negalime kas diena verkšlenti 
ir ašaromis savo susiraukusias 
dūšias maitinti. Reikia mums 
ir šio ir to, ir dar daugiaus. 
Paskui, mums labai paranku sa
vo piemenavimo laiką prisimin
ti bolę bemušant. Taipgi pa
ranku laisvai išsikeikti. O kieno 
akys dar nemargsta nuo kirčių 
— tie kartais išmetame kokį 
komplimentą grąžiems kalne- 
iams, žaliems krūmams', miš

kams arba iš netyčių užkliuvu-

Naujas

NEGENDA

Musų virš trijų dešimtų metų patyrimas muzikos bizny apsaugo jus. 
Pilniausias patenkinimas garantuotas.

TRYS MODELIAI PASIRINKIMUI
Modelis 91 pilnai su ' C1O7 EA
tūbais ........................   Zp I v I bDU
Modelis 92 pilnai su EA
tūbais .............................  $ ! Ui bvU
Modelis 101, pilnai su tūbais, Fonografo kombinacija CO4E

Duodami lengvus išmokėjimai 

JOSEPH JIRAN 
1333 W. 18th Street 

Tel. CanaI 2556
Atdara kiekvieną vakarą, išėmus seerdą ir pėtnyčią

Gaukite tikrąją pinigų vertę kada jus 
perkate sau naują Radio

ELEKTRIKINIS R A D I O 
duoda jums didžiausią radio 
vertę, kokią galima gauti. 
Ateikite i Jiran’s dėl tikros 
demonstracijos ir palygini
mo šių gražių instrumentų.

NĖRA ŪŽIMO

DIDELIS ŽIEMINIS ŠOKIS 
rengia 

Šv. Petronėlės Draugija
Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 24 d., 1929
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ (mažojoj svet.) 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. Inžaga 50c.

Pirmos klesos Muzika

Joniškiečių L. K. Kliubo 
Susirinkimas, Balius ir Bankietas 

Įvyks

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 24 d., 1929 
G. KRENČIAUS SVETAINĖJ, 4600 So. Wood Street 

Susirinkimo pradžia lygiai 2 vai. po pietų.
Balius' prasidės 5-tą vai. vakaro .

Gardus senvičiai, namie kepti keksai su kava, links
ma muzika šokiams Įžanga tik 50c ypatai.

Širdingai užprašo KOMITETAS.

DOVANAI 
KALAKUTAS 

(Turkey)
Kiekvienus 
perkantis 

LYRIC 
RADIO 

gaus kalakutą 
dovanai

NĖRA PAŠALINIŲ
GARSŲ

VAIZDINGAS TONAS
GRAŽUS KABINETAS

Niekas Negali Atstoti Kokybes

EXTRA VertėsovEiura
be extra kaštų

$40-$45-$55
iš 

sto- 
e w 
per 
tin-

PASIKLAl 
S Y KITĘ

LYRIC “Chal- 
lenges” būna 
ore kiekviena 
subata 7 vai. 
vakare (East- 
ern Standard 
Time) 
WEAF 
ties. N 
Yorke ir 
visų NBC 
kla.

ModelNo. 94

TYRIC Radio, “The Challenger“, yra ge
riausias instrumentas už nepaprastai 

žemą kainą — įtaisytas nepaprasto gra
žumo ir gerumo kabinete.

Pastebėtinai naturalis tonas — TYKUS 
operavimas ir kiekviena kita ypatybe, ku
ri nustato didžiausią Radio vertę, yra ran
dama LYRIC, “The Challenger“. Sprę
skite apie jo vertę jus patys.

ALL AMERICAN M0HAWK 
CORPORATION

4201 Belmont Avė., Chicago

fbr superior 
performance 
of
URIC 

RADIO 
"M* CHAUENGE#

TEN TURĖS
EEEfTRO-D Y> AMIC 

SPEAKER 
.T-GANG CONDENSER

*145
LeasTubea

Del žmogaus, kuris nori tikro stiliaus ir geros kokybės už 
vidutinę kainą, čia yra nepaprastos overkautų vertės. Gra
žus, šilti o verkautai, rankomis pasiūti iš stiprių, ilgai dė
vinčių audeklų, šimtai pasirinkimui—melinų, pilkų, rudų , 
šviesių ir tamsių gelumbių; venodo ar margo audmo. At
eikite—pamatykite patys'.

Lipsky’s Mosic and Radio Store
“HOUSE OF SERVICE"

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais

TURNER BROS
“West Side’s Greatest Clothiers”

Halsted at Roosevelt
Atdara sub. iki 10 v. v., Ned. iki 1 v. p. p.

it




