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Shearerio, 'didžiulio 
laivyno propagandi

ninko byla senate
Sako, Schwab gerai žinojęs apie 

jo samdymą dalyvauti juros 
konferencijoj Genevoj. Gina
si nebuvęs tarptautinis “žu- 
likas”

VVASHINGTONAS, spalių L 
— Senato komisija antra die
na kvočia W iii i amą B. Shear- 
erį ryšy su propaganda prieš 
juros nusiginklavimą.

Shearer užsigynė, kad jis, 
būdamas Amerikos laivų sta
tymo kompanijų pasamdytas 
dalyvauti 1927 metų juros nu
siginklavimo konferencijoj Ge- 
novoje, tos konferencijos nesu- 
ardęs.

Shearer pasakė, kad aukšti 
Anglijos ir Amerikos valdinin
kai dabar persekioją ji dėl to, 
kad Genevoje jis kovojęs ar
ba už teisingą sutarti, arba 
kad nė kokios sutarties nebū
tų.

.Jis pareiškė, kad kai konfe
rencija nepavykus, valstybės 
sekretorius Kellogg privertęs 
laivų statymo kompanijas j j, 
Shearerj, pašalinti, kitaip grū
modamas alimujinti bylą dėl 
15 milionų dolerių, kurią val
džia buvo pradėjus prieš Beth- 
lehem Steel korporaciją už plo
simą milžiniškų pelnų karo me
tais.

Shearer tvirtino, kad Beth- 
lehem Steel korporacijos gal- ■ 
va, Charles M. Schwab, žino- j 
jęs gerai, kad jo korporacija 
kartu su kitomis laivų statymo 
kompanijomis j j, Shearerj, sam
džiusios ir siun tusios į Geneyą į 
kaip observuotoją juros nusi
ginklavimo konferencijoj ir su
tikusios mokėti jam $25,000 ho
noraro.

Shearer aitriai gynėsi nuo 
iškeltų prieš jį kaltinimų, kad 
jis buvęs paskilbusių tarpiau-1 
tinių aferistų, kad kartu su Kid ' 
McCoy, boksininku, 1912 mo
tais pavogęs Ostende, Belgijoj, 
grafienės Thurn briliantus. Jis j 
tačiau prisipažino, kad buvęs 
suimtas už prohibicijos įstaty
mo laužymą [butlegeriavimą] 
ir už $500 kaucijos paleistas 
iš New Rochelle, N. Y. ir kad 
iš ten pabėgęs, prarasdamas | 
kauciją.

Tekstilės korporacijų 
ffalva nusižudė

ELIZABETHTON, Tenn., spa
lių 1. — Konsul W. C. Kum- 
mer, tekstilės American Bem- 
berg ir American Glanzstoff 
korporacijoj pirmininkas, buvo 
šį rytą rastas lovoj negyvas. 
Jo rankos riešas buvo perplau
tas ir kambary šalę lovos bu
vo pamestas kruvinas skustu
vas. Gydytojai, apžiūrėję, pa
sakė, kad Kummer mirė nuo 
kraujo nubėgimo, ir sprendžia, 
kad jis pats tuo budu nusi
žudė.

4ORHS,
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra- Į 
našauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi ir vidutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 54° ir 59° F.

šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 5:32. Mėnuo teka 5:17 
ryto.

Arabų sukilėlių vadas 
Dovis nukautas

BASRA, Irakas, spalių 1.— 
Nepatvirtinti pranešimai sako, 
kad kautynėse su išlikimais
Hedžazo karaliaus Ibn Saudo 
arabais buvo nukautas arabų 
sukilėlių vadas Feisol EI Do
vi š.

Britų Darbo partija 
atmetė kairiaspar- 

nių pasiūlymus
Henderson nurodė, kad kairių

jų pasiūlymai tik trukdytų 
darbiečių valdžiai reikiamą 
darbą dirbti

Anglija ir sovietų 
Rusija sutarė apsi- 
keist ambasadoriais

BRIGHTOiN, Anglija, spalių 
1. — Vakar čia prasidėjo me
tinis Darbo partijos suvažiavi
mas. Dalyvauja tūkstantis de
legatų, jų tarpe daug moterų. 
Pirmame posėdy, be delegatų, 
dalyvavo taipjau visi darbiečių 
vyriausybės nariai, išskiriant 
kanclerį Philipą SnoAvdeną ir 
išvykusį į Jungtines Valstybes 
ministerį pirmininką Ramsay 
MacDonaldą.

Suvažiavimo pirmininkui Mo- 
rrisonui, transporto ministe- 
riui, pasakius sesijos atidaro
mąją kalbą, tuojau kairiojo 
partijos sparno delegatai, pra
dėjo savo puolimus valdžios, 
ypačiai darbo ministerijos. Miss 
Dorothy Jcwson, buvus parla
mento narys, pasiūlė rezoliuci
ją, kad turčiai butų apkrauti 
dideliais mokesniais, idant val
džia turėtų fondų plačiai so
cialioms tarnyboms išplėsti, ge
rai darbininkų vaikų šelpimo 
sistemai sukurti etc. Kalbėto
ja įrodinėjo, kad tinkamas vai
kų aprūpinimas duotų darbi
ninkams galimumo ilgiau lai
kytis streikų atsitikimais, ka
dangi jų vaikai butų apsaugo
ti nuo vargo ir bado.

J. R. Maxton, kairiųjų va
das, kritikavo valdžią, kad jb 
esanti per daug nedrąsi, bijan
ti tvirtai paimti bulių už ra- 
g’U-

Valdžios atstovai, vidaus rei
kalų ministeris Clynes ir už
sienio reikalų ministeris Hen- 
derson, nurodė ikairiasparniams, 
kad jei tokia rezoliucija butų 
priimta, tai partijoj įvyktų su
skilimas, kuomet dabar labiau
sia reikia tvirto vienalyčio 
fronto.

Po karštų ginčų rezoliucija 
buvo atmesta, Hendersonui nu
rodžius, kad tokia rezoliucija 
trukdytų valdžią ir neleistų jai 
vykinti daug praktiškesnio sc< 
cialios įstatymdavybės progra- 
mo.

Suvažiavimas pasiuntė radio
gramą premjerui MacDonal- 
dui, pareikšdamas jam prita
rimo jo pastangose dėl pasau
lio taikos.

Suėmė laivą su $50,000 
degtinės ir 32 įgulos 

žmonėmis
MILWAUIKEE, Wis., spalių

1. — Prohibicijos agentai pra
eitą naktį suėmė čia ežerų gar
laivį Utica ir konfiskavo $50,- 
000 vertės svaigiųjų gėrimų. 
Garlaivis ką tik buvo atplau-
kęs iš Windsoro, Kanados. Tris
dešimt dų laivo įgulos žmonės 
areštuoti.

I1HILAi>ELPHIA, Pa., spa- 
lių 1. — Pocono kalnuose pri
gėrė, bežvejodamas savo dva
ro ežerely, Thomas E. Mitten, 
Pluladelphijos tramvajų mag
natas, 65 metų amžiaus. Pir
miau jis buvo Chicago City 
Railway kompanijos pirminin
kas.

[Atlantic and Pacific Photo]

Londonas. — Sir Henri Deterding, didžiausias RockefelleroA
. ' konkurentas mineralinio aliejaus pramonėj

LEWES, Anglija, spalių 1. 
— Anglija ir Sovietų Rusija 
šiandie sutarė apsikeisti amba
sadoriais, tuo budu atidaryda- 
mos kelią pilnam diplomatinių 
ir prekybinių santykių tarp 
abiejų valstybių atsteigimui.

Sutarimas, kuris dar turės 
aut parlamento patvirtintas, 
vyko slaptame pasitarime tarp 

britų užsienio reikalų ministe- 
•io Hendersono ir sovietų įga- 
iotiino Valerijono Dovgakv- 

skio, rusų ambasadoriaus Fran
ci,jai.

Mirė K. Oberučevas
Juvęs “Narodovolcas” ir vie

nai kilniausių rusų revoliu- 
cininkų

Iš, New Yonko praneša, kad 
;en mirė žinomas rusų revo- 
iucininkas, gen. Konstantinas 

Oberučevas, 65 metų amžiaus.
Oberučevas savo revoliucinę 

darbuotę Rusijoje pradėjo aš
tuoniasdešimtuose metuose kaip 
“narodovolcas”. Buvo keletą 
tartų caro žandarų suimtas ir 
teletą kartų sėdėjo kalėjime, 
igi pagaliau buvo priverstas 
jėgti. į užsienį. Caro sostui 
griuvus, jis 1917 metais buvo 
Kerenskio valdžios paršauktas 
Rusijon ir paskirtas kaip vie
nas žymiausių kariuomenės ge
nerolų. Bolševikų pervartui įvy
tus, 1918 metais Oberučevas 

atvyko j Jungtines Valstybes. 
Čia jis vyriausiai rūpinos tei
gimu pašalpos badaujantiems 
mokslininkams ir rašytojams 
Rusijoje.
• Oberučevas buvo didelis idea
listas ir vienas kilniausių as
menybių Rusų laisvės judėji
me.

Mussolini giriasi užda
ręs 27,000 smuklių

; ROMA, spalių 1. — Dikta
torius Mussolini pranešė, kad 
per penkerius savo diktatoria- 
vimo metus jis uždaręs krašte 
27,000 smuklių. Laikui bėgant 
jis ketina visas iki vienos už
daryti.

[Jungtinėse Valstybėse jau 
seniai visi saliunai “uždaryti”, 
bet saliunus uždarius žmonės 
ėmė daugiau gerti, nekaip 
prieš jų uždarymą. Italai čia 
yra pasikilbę dagi kaip svar
biausi svaigiųjų gėrimų prista
tytojai — butlegeriai.]

Kunigas apiplėšė 
banką, prisipažino 

ir nusišovė

Buvo nebiednas žmogus, c jo 
žmCna. buvo turtingiausia 
apygardoje

■---------- T-------- Į
LE MARŠ, Iowa, spalių 1.

Vienas kaukėtas ir ginkluotas 
^banditas vakar puolė Sioux 
Center, Io\va, banką. Suvaręs 
banko kasininką, vieną intere
santą ir du vaiku į banko vol
tą, plėšikas susižėre visus ka
soj rastus pinig-tkH ir automo
biliu pabėgo. Kai kuriems žmo
nėms betgi pavyko įsistebėti 
automobilio numeris, pagal ku
ri buvo susekta, kad automo
bilis priklausė šio miesto evan
gelikų kunigui, reverendui Rex 
Frolkey. Deputy šerifai atvyko 
pas kun. Frolkey ir ėmė jį 
klausinėti. Kunigas dėjosi vi
sai nekaltas, ir šerifai paliko 

|jį, patys netikėdami, kad ku
nigas galėtų ką nors bendra 
turėti su banko plėšimu.

Šerifams pasišalinus, kunigas 
■ Frolkey nuėjo pas savo gerai 
! pažįstamą farmerį P. Dickma- 
Iną, davė jam $360, paaiškinęs, 
'kad tuos pinigus jis ’pasigro- 
Ibęs banke, paskui nuėjo į dar
žinę ir nusišovė.

Kunigo virtimas banditu ir 
apiplėšimas banko tuo labiau 
neišaiškinamas, kad jis pats bu
vo nebiednas žmogus, o jo žmo
na buvo žinoma kaip viena 
turtingiausių šioje apielinkėj 
žmonių. 

.-----------------

Oro katastrofos
Armijos lakūnas užsimušė

JUiNiCTION CITY, Kam, spa
lių 1. — Jų aeroplanui nukri
tus netoli nuo čią, Įeit. Harry 
A. Smith, 35, užsimušė, o ser
žantas K. McK-ee pavojingai už
sigavo.

Susipyko kortodami; 
moteriškė nušovė sa

vo vyrą
KANSAS CITY, Mo., spalių 

1. — Del to, kad lošiant kor
tomis Mrs. Myrtle Bennett, 34, 
savo vyrui pasakė, kad jis esąs 
“bum player,” o vyras už tai 
pliaukštelėjo jai per veidą, mo
teriškė atsinešė revolverį ir ke
turiais šūviais vyrą nušovė. Ji 
tapo suimta.

SAN JOSE, Kosta Rika, spa
lių 1. — Prezidentas Viųuez 
sušaukė nepaprastą sesiją biu
džetui apsvarstyti.

Mirė Amerikos “foun- 
tain pen” išradėjas
BLOOMFIELD, N. J., spa

lių 1. — Vakar čia mirė War- 
rcn Lancaster, 79 melų amž., 
rašomosios “fountain” plunk
snos išradėjas. Jo fabrikas Bal- 
timorėj buvo prieš keletą me
tų gaisro sunaikintas.

Kviete Velšiu princą 
u. 1 4,

būti MacDonaldo ke
liones reporteriu

Amerikcis laikraščiai prašę, kad 
Anglijos sesto įpėdinis sąly
gas pats nustatytų

LONDONAS, spalių L — 
Daily Mail korespondentas gar
laivy “Bcrengaria”, kuriuo Bri
tų premjeras Ramsay MacDo- 
nald keliauja į Jungtines Val
stybes, savo laikraščiui prane
ša, kad viena įtakinga Ameri
kos laikraščių grupė kvietus 
Velšiu princą [Anglijos sosto 
įpėdinį] būti specialiu jos ko
respondentu ir aprašyti jai vi
są premjero kelionę į Ameri
ką. Sąlygos buvę paliktos pa
čiam princui nustatyti.

Kai premjeras tatai išgirdęs, 
jis ir juokęsis, ir kartu jam 
buvę malonu, kad jo kelionei 
taip daug svarbos dedama.

IŠ DARBO LAUKO
BALTIMORfiS SIUVĖJAI 

STREIKUOJA

BALTIMORE, Md., rūgs. 30. 
[Musų korespondento.] — Apie 
300 Baltimorės siuvėjų strei
kuoja. Streikas buvo paskelb
tas rugsėjo 26 dieną.

Antrą streiko dieną susitai
kė 8 šapos. Kotų [švarkų] siu
vėjai gavo pakėlimą algų nuo 
10 riki 20 nuoš.

Daugiau apie streiką para
šysiu vėliau. — K. M.

18 mėnesių kūdikis pa
dėtas kalėjime už pro

hibicijos laužymą
CUMBERLAND, Wis., spa

lių 1. — Del to, kad ji nega
lėjo pasimokėti $75 pabaudos 
už nusikaltimą prohibicijos 
įstatymui, Mrs. Patrick Richie 
ir jos 18 mėnesių kūdikis ta
po uždaryti, kalėjime. Kiti ke
turi moteriškės vaikai išdalin
ti jos giminėms ir draugams 
rūpintis.

Milžiniškas vokiečių hi- 
droplanas Dox skrisiąs 

į Ameriką
FRIEDRICHSHAFENAS Vo

kietija, spalių 1. — Dornier 
Aeroplanų kompanija pranešė, 
kad naujasis milžiniškas hidro- 
planas Dox bandys ateinančių 
metų sausio mėnesį skristi per 
Atlanto vandenyną į Ameriką. 
Hidroplanas Dox turi dvyliką 
motorų ir gali gabenti 50 pa- 
sažierių.

Šovė liūtą, nušovė savo 
inžinierių

BRUjCKENRIDGE, Tcxas, spa
lių 1. — Vietos Royal Tiger 
kasyklų kompanijos superin
tendentas, R. Roberte, medžio
damas nušovė tų kasyklų inži
nierių, Charlesą Schmidtą, per 
klaidą palaikęs jį kalnų butu.

Apiplėšė deimantų pirklį
HOUSTON, Tex., spalių 1. 

— Banditai apiplėšė čia dei
mantų importuotoją J. D. Bose, 
atimdami iš jo $30,000 brang- 
menų.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos gydytojai lai

kys suvažiavimą
KAUNĄS. — $ių metų lap

kričio ,mėn. pradžioj bus su
šauktas suvažiavimas apskričių 
gydytojų, rajonų gydytojų, 
miestų gydytojų, valstybinių ir 
savivaldybių ligoninių vedėjų 
aptarti sanitarinę padėtį. Suva
žiavimo dienotvarkė dar nepa
ruošta.

PERSIŠOVĖ POLICININKAS.

Rūgs. 9 d. Alytaus apskr. 
pasienio policijos rezervos eil. 
pclieininkas Ališauskas J. per
sišovė. Žudymosi priežastis ne
žinoma.

Praspekuliavęs $124,000 
pasidarė galą

NEW YORKAS, spalių L— 
šokęs pro langą iš vienuolik
to viešbučio aukšto, nusižudė 
W:m. J. Keyes, Charles Fresfi- 
man Co., Ine., vicepirmininkas. 
Keyes, kuris buvo taipjau Freed 
-Eisemann Radio korporacijos 
vicepirmininkas, paliko motinai 
adresuotą laiškelį, kuriame sa
ko, kad jis esąs desperacijoj 
ir kad nusitaręs pasidaryti 
galą.

Sako, kad, spekuliuodamas 
biržoj, Keyes pastaruoju laiku 
praradęs $124,(J00.

Blogas oras sulaikė ru
sų lakūnus Sitkoi

------------ T

SITKA, Alaska, spalių L — 
Rusų aviatoriai, aeroplanu “So
vietų Žemė” skrendu iš Mask
vos į New Yorką, dėl blogo 
oro šiandie negalėjo išlėkti iš 
čia į Seat tie. Jei oras pagerės, 
jie keta rytoj išskristi.

Nušovė arklių reisu 
Pinkertono detektyvą

/ —------
HAVRE DE GRACE, Md., 

spalių L — Gatvėj čia vakar 
vakarą buvo nežinomo asmens 
nušautas A. A. Morrison iš 
New Yorko, Pinkertono detek
tyvas, paskirtas Havre de Grace 
arklių reisams.

Mirė franeuzų skulpto
rius (Bourdelle

PARYŽIUS, spal. 1. — Mirė 
Emile Antoine Bourdelle, žy
mus franeuzų skulptorius. Jis 
buvo 67 metų amžiaus.

15-kos Metų 
Patyrimas
• Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky

riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
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 SL, Chicago, III.

Skandaliukas Jūžintų 
pieninėje

JŪŽINTAI, Rokiškio aps. — 
Jau keli metai čia veikia pieni
nė. Ir per tą laiką joje smar
kiai buvo įsistiprinęs vietos val
sčiaus raštininkas Petravičius. 
Jis buvo kasininkas, jo žmona 
vedėja, sesuo tarnautoja, žo
džiu — visa Petravičių. Pirmi
ninkas Masiulis visa tai tolera
vo, o paskui jį ėjo kiti nariai, 
kurie klausėsi stambesnio staty
tojo, savo rūšies autoriteto.

Tačiau įsigalėjimas šių ponų, 
kurie jautėsi esą kaip koki dik
tatoriai, pradėjo pieninės narius 
erzinti,zo kai kam buvo kilę įvai
rių abejonių. Todėl pieninės na
riai pamažu iš pieninės pašali
no Petravičiaus gimines, o pa
galiau ir patį Petravičių.

Tačiau šis ponas negalėjo su
prasti, kaip jis turi apleisti pri
tupėtą vietą. Todėl nenorėjo 
perduoti naujai išrinktam kasi
ninkui knygas ir kasą. Teko pa
sinaudoti Pienocentro autorite
tu.

šiomis dienomis jo revizorius 
aprevizavo pieninę ir konstata
vo trukumų. Pasirodė 16,000 lt. 
nedateklius. Pradėta jų ieškoti 
ir, kaip arčiau dalyko stovį žmo
nės pasakoja, rasta: 1) pieni
nės pirmin. p. Masiulis turįs 
pasiėmęs 3,000 lt., dar vienas 
stambus ūkininkas 2,000 lt. ir 
Petravičiui nedatenką apie 
11,000 litų.

Pirmieji du, žinoma, pinigus 
ugrąžins, nes jie, kaip pieno 

statytojai, turi teisę gauti avan
so, kokiu šie pinigai ir gali būti 
laikomi, o dėl Petravičiaus esan
ti didelė abejonė. Jis prašąs pa
laukti du mėnesius, per kuriuos 
žadąs pristatyti trūkstamą su
mą.

Įdomu ir tai, kad tas susek
ta dėka pačių ūkininkų, kurie 
nusikratė diktatorėlių sauvalės. 
Iš to aiški išvada — kaip svar
bu yra kiekvienam piliečiui tu
rėti galvą ant pečių, turėti ini
ciatyvą ir mokėti nepasiduoti 
3ave vedžioti už nosies.

KAUNAS. Rugsėjo 9 d., 
Kaune buvo toks smarkus lie
tus, kad visos gatvės pasruvo 
ir užtvino. Laisvės alėjoj vie
tomis negalima buvo pereiti 
skersai gatvę. Kanalai nespėjo 
suimti gausybės vandens. Ma
tyti, jie persipildė ir vietomis 
pradėjo veržtis atgal, nes gat
vėj buvo nešvankus kvapas.
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Kelionė po Lietuvą
Rašo Pranės Brolis

(tųsa)
Birbtelėjo autobusas ir štili 

jau matosi kaminai ir bokštai, 
matosi buv. rusų tvirtovės lie
kanos, matosi didžių didžiausia 
vokiečių buv. cepelinui būda. 
Štai Nemunas, tiltas ir auto
busų stotis. Broleli tu mano, 
kas per stotis. Visai nedidelė, 
bet gyvumo, tai daug daugiau, 
kaip gelžkelio arba garlaivių 
stotyse. Autobusų kiemas kimš
te prikimštas. Vieni išvažiuoja, 
kiti atvažiuoja. Iš parašų ma
tyti, kad autobusais susikieki- 
mas su visais Lietuvos mieste
liai—pradedant nuo Alytaus, li
gi Ežerėnų ir žemaičių Kalva
rijos. Autobusai, automobiliai 
ir visokį taksi—tai visai nauja 
pramoga ir pramonė Lietuvoje. 
Susisiekimas vasarų, gerais ke
liais autobusais nepaprastai ge
ras, greitas ir pigus.

Kaunas
Kaunas. Oi tu Kaune, Kaune! 

Kaip tu greit augi, didėji ir 
gražėji! Kas tavyje buvo prieš 
dešimtį metų, tas tave visai ne
bepažintų. Senieji namai, ma
žučiai, mizerni nyksta, o jų vie
toj didžiausi, gražiausi namai 
dygsta. Padidėjęs ir papuikėjęs 
Aleksotas, Šančiai, Slabada. O 
jau žaliasis kalnas, tai galima 
drąsiai sakyti — du syk tris 
syk didesnis už Kauną. Nors 
ten namai daugiausiai mediniai, 
bet toki vis puikus, toki stilin
gi, sulig naujausiais namų pro
jektais pastatyti. Gatvės išves
tos plačios, tiesios, tikras kul
tūrinio miesto vaizdas.

Einu i miesto sodną. Sodnas 
visai “mizernas”, bet papuoštas, 
sutvarkytas. Teatrui daromas 
remontas. Tas teatras, tai lie
tuviškai sakant, “lops ant lopo, 
lope skylė!” žinovai sako rusų 
buvusi kokia tai, atsiprašant, 
būda pastatyta. Lietuviai .paė
mę Kauna ir teatrų, vietoj kad 
nauja pastatyti, pradėjo re
montuoti. Remontavo remonta
vo, rodos, jau du ar tris sykius, 
šiemet vėl kapitalinis remontas,’ 
kuris, kaip matyt, bus tikrai 
gerai suvėlintas. Keliamas ties 
scena stogas aukštyn ir kiti pa
togumai daromi. Kiek tiems lo
pymams pinigų išleista, žinovai 
sako, butų buvęs pavyzdingiau
sias teatras Europoje. Praeis 
keletas metų, jeigu neįgrius, 
kaip kitąsyk rusų durnos lubos, 
tai vis tiek reikės nauja teatrų 
stalyti, nes lopytu daiktu neil
gai džiaugsies bei naudosies.

Priešais teatrą stovi dvi sta
tulos: Vinco Kudirkos ir Sas
nausko. Priešais teaitra, ant ta
ko, pagramozdytas nė tai dar
želis, nė tai aruodėlis, toks ra
kandas. kurio einant j teatrų 
vis reikia lenktis. Paklausus 
vietinių žmonių, paaiškino:

—Tai čia vieta, kur poi.ų 
Voldemarų mėgino šauti, čih, 
ve, antai, kur plytos išimtos, 
tai buv^ žuvusio karininko pra
lietas kraujas... Liūdna, baisu 
ir įdomu, kad tokių baisių įvy
kių prigyveno Lietuva.

Einu į taip vadinamų Vytau
to kalną, žio! Vidutinis, apidal- 
lis mūrinis namelis ir prie jo 
parašas: “Dr. J. šliupas”. Reik, 
sakau, užeiti ir pasveikinti tą 
didįjį patriarkų. Įeinu. “Labas”. 
Besiknisųs ne senis, bet dar ga
na tvirtas ir stambus vyras. 
Pasisakiau kas esąs. Atsimena. 
Ką, sakau, kaip sveikata, kaip- 
kų ?,../

—Sveikata, žinai, brolau, per
daug girtis negaliu. Po opera
cijos, kuri nesenai Berlyne tapo 
padaryta, vis dar nepabaigiu 
sutarpti... z

Ir nusipasakojo savo neper- 
daug mandrius prietikius su 
valdžia bei visuomene. Vis susi- 
rūpinęs p. Šliupas tais laisvais 
Lietuvos žmonių dvasios reika
lais. Daug rašo ir kaika spaus
dina. Kad bučiau sako — 
jaunystėje nesusidėjęs dolerių, 
tai dabar visai blogai butų. Ge
rai dar, kad namukus pasista-

spaustuvę Šiauliuose 
O naudos nieko netu-

sakau, valdžia duos

dos Naujienos”. Kęstučio g. 
53, Kaunas, Lietuva.

šiame No. telpa L. Giros 
“Musų knygų anemija”. K. Ma
riaus— “Steikime knygynus- 
skaityklas”. A. Šidlausko “Vy
tauto dienoms artėjant”. Stp. 
Povilavičiaus “Kultūra ir kny
ga”. Toliau eina recenzinės 
taisyklės, Vytauto prenumera
toriai ir 1.1., skelbimai. Verta 
kiekvienam šį laikraštukų turė
ti.

Įvairus laiko atspėji 
mo budai

valandų
vidurnak-

yra tik 
ko- 
kad

jėgos apribo-

pasikalbėjova. 
išėjau, labai 
nešinas. Šliu-

čiau. Tų pinigų, tai daug man, 
sako šliupas, ištraukė visokios 
Lietuvos pramonės. Ar mažai aš 
Pinigų į 
sukišau.
riu.

—Gal, 
pensiją ?

—Et, jau su ta jų pensija...
—O aš, sakau, manau, kad 

Tamstai, kaip senam veikėjui ir 
Lietuvos iš miego kėlėjui vi
suomenė ar valdžia pastatė ši
tuos namukus.

- Et, jau su jų statymu... Ką 
savo turiu, tai turiu, o kad ne
turėčiau, tai į senatvę gal tek
tų eiti prašinėti.

J. šliupas vis dar užsiėmęs 
rašymu mokslais, spaudinimu 
knygų. Nors dabar tas kny
gos ne kaip eina. Tai ne “Ti
kyba ir mokslas”! Daug dar jis 
savo šitoje galvoje tur Lietuvos 
labui planų. Tik gaila, kad jo 
ne kas klauso, ne kas su juo 
skaitosi. O antra, jau jam ne 
jaunatvė. Jau 
tos...

Pasikalbėjova, 
Atsisveikinova ir 
gerais ispudžiąis
pų iš raštų pažįstu jau virš 30 
metų. Jį mačiau, rodos, 1919 
m. dar Rygoje konsuliaujant. 
Mačiau prieš penkis metus Ma
rijampolėje paskaita skaitant. 
Tai jau didelis skirtumas. Šian
dien žymiai susenęs, sumenkė
jęs...

štai ir pavakarys Kaune. Iš
ėjo dienraščiai ir laikraščiai, 
žmonių daugybė tik nardo 
Laisvės Alėjoje pro vienas kita, 
tik šnara laikraščiais nešini. 
Manau, reikėtų paskaityti laik
raščių. Bet kas jų tokia, dau-' 

| gybę supirks, pinigų neturint. 
(Pinigų nėra, neturiu, tai Lietu
vos piliečių sena, nuvalkiota 
ir niekam neįdomi daina!) žiū
riu, Laisvės Alėjoje Miesto lai
koma Daktaro Vinco Kudirkos 
skaitykla, žmonįų daug. Pri
ima mandagiai tik prašo pasi
rašyt į knygą. Kų rašai, ne
žiūri ir neklausia, gali ir “Kir
velis nusmuko” pasirašyti. Vis 
tiek laikraščių ne per daugiau
siai. Reikia valandėlę laukti, 
kol gauni. Pirmiausiai dairau
si “Naujienų” (žinoma—Ameri
kos). Matau “Tėvynę”, “San
darų”, “Draugų”, didysis kilo
graminis “The New York 
Times”, rodos, dar “Saulė”. Ir 
viskas.

Kodėl, sakau, neturite 
“Naujienų”, “Vienybės” ir »t.t.

—Turėjome, bet matai, po to 
sutrukdymo, kai visi laikraš
čiai iš Amerikos buvo neįleidžia
mi, ir dabar, sako, nevisus 'No. 
įleidžia, tai nebeturime ūpo nė 
išsirašyti.

Malonus Amerikiečiai! Nors 
kai kada perskaitę, vietoj nu
mesti, kada ne kada kokį ame
rikietiška laikraštį pasiųskite 
šiuo adresu: Kudirkos skaityk
la, Kaunas, Lithuania.

Dabar kai kurie Lietuvos vei
kėjai nepaprastai susirūpinę 
spaudos platinimo reikalu. Tam 
tikslui jau išleido 10-tų No. 
“Spaudos Naujienos”. Tos 
“Spaudos Naujienos”, tai yra 
savaitinis spaudos propagandos 
laikraštis. Geistina, kad ir 
amerikiečiai jo kuodauiįausiai 
išsirašytų. Jo adresas: “Spau

Dvidešimt keturių 
diena, prasidedanti 
ty, yra visur priimta.

Bet žemės laikas
vienas iš daugybės būdų, 
kius žmonės vartodavo, 
sužinojus laiko bėgimą, ir įvai
rus budai ir dabar randasi.

Alfredas Didysis turėjo vaš
kines žvakes, dvylikos colių 
aukštumo, paženklintas taip, 
kad rodydavo keturių valandų 
degimo laikų. Vėliau jis jas 
dengdavo plonu baltu ragu, 
kad apsaugojus nuo užgesimo, 
bet jis buvo labai toli užsili
kęs sulyginus su kitomis pa
saulio dalimis, ir jo laikrodis 
buvo labai prastas, 
su kitais išradimais 
metų.
Senoviniai sauliniai

Dr a ugai Am er i kiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą

“Laisvas Žodis”
/‘LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir ju gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyveninio.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų nėr vėlu

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Nors yra tokių, kurie spėja, 
kad japonai labai seniai netu
rėjo jokių laiko atspėjimo bū
dų, vienok kiti tvirtina, kad 
japonai ir kinai vartojo beveik 
tokį pat dalykų, kaip ir virvę, 
tiktai jų buvo panašus į kna
tų, kuris nedegdavo, bet rūk
davo. Vienas toks senovinis 
knatas randasi Paryžiaus mu
ziejuje. ,

Net prieš 3,800 metus pirm 
Kristaus, žvaigždės rytų dyku
mose padarė astronomus iš tų, 
kurie buvo pradėję laikų spėti. 
Niekas nežino, kada jie 
miausiai paskirstė laikų į 
dešimt keturias valandas, 
saulės iki saulei, ir kada 
landos buvo 
mitas.

ne. Kada tas bliudelis įdeda
mas į vandenį, jis išlengvo pri
sipildo ir skęsta, ir tas visuo
met atsitinka vienodame laiko 
periode.

Egiptiečiai gilioje senovėje 
taipgi turėjo vandeninį laikrodį. 
Viename Anglijos muziejuje 
randasi vienas, ant kurio užra
šytas Aleksandro Didžiojo var
das.
Smiltinis laikrodis tebevartoja

mas
nežino smiltinio laiR-

■ i.—-—-

“Laiko

paskirstytos i

skandintojas”
Malajai

pir-
dvi-
nuo 
va- 
mi-

irKai kurie 
šiandien dar tebevartoja keistų 
laiko spėjimui būdą, kuris ma
doje buvo Rytuose beveik 5,000 
metų atgal. Jis vadinamas van
deniniu laikrodžiu, ir yra ap
valus bliudelis su skyluke dug-.

, Niekas 
rodžio senumo. Jam pradžių ga
lėjo duoti vandeninis laikrodis, 
ir beabejo prasidėjo vienoje iš 
dykų šalių Egipte ar Babilio- 
nijoj—kur buvo vandens stoka. 
Negalima pasakyti, iš ko jie 
buvo padaryti, beit buvo paro
domi grekų skulptūrose prieš 
krikščionių laikus.

Laikrodis nešiojamas ant ran
kos, yra skaitomas kaipo mo
derniškas išradimas, bet pirmu
tinį nešiojo Anglijos karalienė 
Elzbieta. (FLIS).
..... ...... ... „, ... . _----------------------------------------------- —_--------- ~
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Apsižiūrėkite su 
Savo Inkstais!

Mažas ar perdaug tankus šlapintasis 
reikalauja greitos atidos.

TNKSTŲ pakrikimai yra perdaug rim- 
1 ti, kad galima butų juos ignoruoji. 
Apsimoka paklausyti pirmųjų signalų. 
Mažas, deginantis ar perdaug tankus 
inkstų šlapimasis; mieguistas, nebo- 
jantis jautimasis; sustirimas, raišu
mas ir nuolatinis strėnų skaudėjimas 
yra laiko įspėjimai. Paklausykite jų!

Kad paakstinti normali inkstų veiki
mą ir pagelbėti jūsų inksitams išvalyti 
jūsų kraujų nuo nuodingų atmatų, var
tokite Doan’s Pilis. Patariamos visame 
pasaulyje. Pardavinėjamos gerų parda
vėjų visur.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
M r h. Homcr C. Marta, 483(1 tVallace 8t„ CIiIciiko, III., sako: "Aš 

galvos skaudėjimus ir kvaitulius ir jaučiaus pastyrusi ir pavargusi, 
inkstai iuiveikč tinkamai; Aiapimasis buvo nereguliaria ir deginantis, 
puolama/ pabandžiau Doan’s Pilis ir dabar negaliu tinkamai jas 
Doan’s suteikč man greitą pageiba”.

turėjau 
Mano 

A6 prt- 
pagirli.

Doan’s Pilis
A Stimulam Diuretic to the Kidneys

i

$2.5O Dovanų
laikrodžiai

Knygomis
Naujiems Skaitytojams

DARBAS.

KARŽYGIAI. Puikus vaizdelis

KAS IŠGANYS LIAUDĮ? Įdomi politiško turinio knyga. Kaina 75c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Tel. Roosevelt 8500

su lygi nūs 
prieš 900

ŠIAURĖS 
na 35c.

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 !netoli State

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insuravcei Nuo 
Ugnies, Langu. Automobiliu; Gy
vastie* (Life) ir kitokiu atlieku 
per dideliaa ir ueriauaiaa kompa
nijai.
2) JREAL ĖST ATE: Turiu garu 
bargenu vienas Chicago* dalyse

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooeevelt 8500

cnnn i«newyor- 0/111 KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

šis Kuponas vertas 50c. 
Vardas .....
Adresas ....

. 1 __ :

(Jei dienraštis butų siunčiamas kitam, parašyk vardų ir adresų 
atskirai).

SUCCESSFUL BEAUTY SHOP 
4722 S. Ashland Avė.

Tel Boulevard 2589
Successful wave $3.00 
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniąvimas, $9.00 regulia- 

rės vertes, už $3.00.
Specialia pasiūlymas
Finger Wave, Shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, Shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras. Plaukų kirpimas 

įlomiu, 5Oc. kiekvienas.

Visas darbas guai auluotus.
, Nereikia susitarimo

(appointmento)

Primityviški žmones dar 
prieš istorinius laikus įsmeig
davo lazdų į žemę, ir apibrėž
davo liniją apie ja paženklin
dami šešėlio kelionę nuo sau
lėtekio iki saulėleidos. Kili nu
vydavo virvę, kuria sušlapinę 
suniazgydavo lygiais tarpais. 
Tų virvę uždegus, išlengva ii’ 
reguliariai slenkanti ugnis ro
dė laiko bėgimų. ■

i

Ten ir ii |

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais" 
Puikus patarnavimas 

visose klesoae

Kelioni greita ir pigia kaina
Del permito ir kitų informa-j 

ei j ų kreipkitės prie vieti- 1 
nių agentu arba prie 1

Hamlmrg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Dr. P. P. Simaitis
NAPRAPATAS

nervų ligų.
Chicago, III.

Kolegiją 
kaip

Specializuojasi ant 
2346 W. 69th St., 

Tel. Hemlock 1881 
Baigės Naprapatijos 
Illinojuje. Jau 8 metai 

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

ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.

NAUJIENOS skiria šią gerą dovaną visiems naujiems 
prenumeratoriams užsirašiusiems dienraštį' metams 
arba užrašiusiems savo giminėms į kitus kraštus. Tai 
yra gausi dovana. Prenumeratorius gali pasirinkti iš 
20 knygų, kurių sąrašą prisiusime ant pareikalavimo, 
arba sekamą rinkinį:
KINIJA. Platus aprašymas kinų krašto, gyvenimo ir papročių. Kaina 

40c.

Romanas apie francuzų darbus geležies fabrikoj. Kaina $1.00

apie šiaurės gyventojus. Kai-

Amerikoje klausosi per radioDABAR, kada, šimtai tūkstančių žmonių
Naujienų koncertų, Naujienos turėtų rastis pas kiekvienų lietuvį. Užsi
rašyk, patark kitiems užsirašyti; priimk Naujienų dovanas ir naudokis 
žiniomis per ištisus metus. Naujienų prenumerata $7.00, Chicagoje Ir 
užsienyje $8.00.

Prenumeruodamas iškirpk sekamą atkarpą ir siųsk 
su pinigais.

173>9 So. Halsted Street
Chicago, III.

šiuo siunčiu $.

Vardaa-pavarde .

Adresas

... .......................... ’

už Naujienas ir prašau prisiųsti dovanas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Lietuvių radio pnogramas: kaip 

atsiliepia kitataučiai

Northsidėj, 1916 W. Division 
st., yra seniausia ir tinkamiau
sia Russian and Turkis!) Baili, 
arba, geriau sakant, pirtis, ku
rioj už penkias dešimtis centų 
galima kuopuikiausia išsimau
dyti. Ją užlaiko Lietuvos išeivis 
ir lietuviam draugingas p-nas 
Kamaika.

Ir ve, kai. dabar yra duoda
mas per radio lietuviškas pro
gramas, tai Komaiko labai prie
lankiai apie tai atsiliepė ir pa
velijo lietuviams sueiti į ofisą 
ir praleisti lietuvių valandą 
prie radio ir klausytis lietu
viško programo. Prie to, . p. 
Komaiko pareiškė, kad lietuviš
kas programas daug gražiau 
yra atliekamas, negu kitų tau
tų, kurios irgi turi savo valan
das per radio.

Taipgi Komaiko yra ne kar
tą užsiminęs apie dainininką 
Babravičių, kaip geriausi dai
nininką, ir pageidauja dar iš
girsti jo dainų.

Taigi, Northsidės lietuviai, 
kurie mėgiate pasiklausyti li.e- 

radiot u visko programo per 
nepraleiskite tos progos ir iš
girskit minėtam ofise.

♦ ♦ ♦
Morning Star Kliubo balius

Subatoj, Spalių m. 5 dieną, 
Morning Star Kliubas rengia 
balių Meldažio svetainėj. Kaip 
matyti, Morning Star kliubas 
nemiega, ir nėra abejonės, kad 
ir šitas kliubo parengimas bus 
sėkmingas, kaip visados. Nes, 
kaip jau visiem yra žinoma, 
Morning Star kliubas suside
da iš draugingų, dorų vyrukų, 
o kaip tiktai jaunuomenei ir 
yra gerai susipažinti, tokiuose 
parengimuose. Gi senesniems 
yra smagu pasižiūrėti į jau
nuosius. Todėl patartina vi
siems atsilankyti i ši kliubo 
parengimą.

Ndrthsidietis.

Simano Daukanto 
Spulkos iškilmės

Simano Daukanto Skolinimo ir 
Budavcjimo Draugija (spul
ka) rytoj apvaikščios 25 me
tų sukaktuves. Piarengimaa 
M. Meldažio svetainėje, 2242- 
44 West 23rd place. Žymus 
kalbėtojai lietuviai ir kitatau
čiai. Visi kviečiami dalyvau
ti. Įžanga veltui.

iškilmėmis 
ką. iš spul-

Skolinimo
Bendrovė tapo 
sausio 2 dieną 

Organizatoriai bu- 
Antanas Ra-

(jau miręs) ir

2 dieną atsida- 
serija, tai suei-

Ryšyje su šiomis 
noriu papasakoti kai 
kas praeities.

Simano Daukanto 
ir Budavojimo 
suorganizuota 
1905 metų, 
vo M. Meldažis, 
domskis, Andrius Kerulis, Mo
tiejus Alejonis 
keletas ki'tų.

Šiemet spalio 
ro 100 s»pulkos 
na 25 metai spulkos darbuotės.

Iš karto Simano Daukanto 
spulka vertėsi povai. Gyvavo 
ji silpnai per aštuonerius me
tus. Paskui ėmė kilti.

Šiandien gi spulkos turtas sie
kia $600,000, o narių skaičius 
yra apie 500. Jeigu imsime 
domėn tą faktą, kad Wes>tsidės 
kolonija nėra kažin kaip didelė 
ir kad ji turi net dvi spulkas, 
tai galėsime suprasti kokią 
svarbią rolę Simano Daukanto 
Skolinimo ir Budavojimo Ben
drovė sulošė kalbamos koloni
jos gyvenime ir dar tebelošia.

Dabartinė valdyba
Dabartinė spulkos valdyba su

sidaro iš sekamų ypatų: pirmi
ninkas Frank Balčiūnas, gyv. 
2212 West 23 St.; Sekretorius 
Een J. Kazanauskas, turintis 
real estate ofisą adresu 2242

Vest 23 place; iždininkas Mike 
Meldažis, 2244 West 23-rd PI.

Valdybos nariai yra: Mikolas 
Kanapeckas, Juozas Balsevičius, 
John Kazanauskas, Peter Krau- 
jalis, VVilliam Duoba ir Antanas 
Vilkas.

Spulkos advokatas — Jonas 
Kučinskas; jo ofisas randasi ad
resu 2221 West 22-nd St. Tai 
vienas labiausia pasižymėjusių 
lietuvių profesionalų spulkų 
darbuotės srityje.

Pirmas spulkos raštininkas 
buvo Andrius Kerulis, antrasis, 
jei neklystu, Makoveckas, dabar 
vienas vedėjų Peoples Furniture 
kompanijos; trečias— Mykolas 
Dūda.

Ketvirtasis ir šiandieninis 
sekretorius yra p. Kazanauskas, 
lietuvis realestatininkas. Jisai 
jau eina šias pareigas septy- 
nioliką metų.

Pirmoji .s-pulkcs buveinė
Simano Daukanto Skolinimo 

ir Budavojimo Bendrovė pra
džioje laikė susirinkimus tro
besyje prie 25-tos gatvės ir 
Hoyne Avė. į Meldažio svetainę 
persikėlė 1911 metais, o p. Ka- 
zanausko ofise spulkos buveinė 
randasi jau trečius metus.

Spulkos valdybos susirinki
mai laikoma kiekvieną trečia
dienį. Tą dieną turintys reika
lų su spulka asmenys gali atsi
lankyti į buveinę ir gaus pa
tarnavimą ir informacijų nuo 
pat ryto, nuo 9 valandos, iki 10 
valandos vakaro. Priimama į- 
dėliai arba {mokėjimas ir atlie
kama patarnavimas įvairiais 
reikalais ir kitomis dienomis. 
Bet kitomis dienomis pasitaiko, 
taip, kad p. Kazanauskas kar
tais valandai-kitai priverstas 
esti pasitraukti iš ofiso biznio 
reikalais.

apyvarta
aukščiau, pir- 
metų spulkos

Spulkos
Kaip minėta 

muosius keletą 
augimas buvo lėtas. P-no Kaza- 
nausko aiškinimu, to lėtumo 
svarbiausioji priežastis buvusi 
'ta, kad žmonės neturėjo supra
timo apie jos svarbą jų gyve
nimui.

Šiandien betgi dalykai išrodo 
kitaip. Tik pereitais metais 
spulka paskolino ant namų 
$128,000 po 6%. Preitų metų 
apyvarta siekė kuone $400,000.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“She Goes to War”
I

dalyvaujant
Eleanor Boardman, John. Hol- 
land, Al St. John, Edmund

Burna
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.
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Spulka dabar suskaito dau
giau kaip 200 tokių narių, ku
rie pabaigė mokėti savo dali ir 
gavo pilną sutaupimų 
Vien šiemet 25 dalininkai 
baigė mokėti.

Spulkos darbuotojai ir 
dalininkai

Įdomų įspūdį daro Į žmogų 
pasikalbėjimas su spulkos dar
buotojais. Jauti, kad žmonės 
giliai Įsitikinę, jogei dirba svar
bų ir naudingą biednesniąjai vi
suomenei darbą. Tas jausmas 
gal būt. yra svarbiausias šalti
nis energijos, kurią semia ne tik 
šios, bet ir kitų spulkų dar
buotojai.

Pasikalbėkite su bet kurios 
spulkos darbuotojais: Jums 
pradės minėti eiles vardų žmo
nių, kurie pradėjo taupyti kar
tais mažesnes sumas, toliau di
desnes; kurie spulkų pagelba, 
įsigijo namus; kitus, kurie už
baigė vieną mokėjimą, o neilgai 
trukę ėmė mokėti kitą. Tai juk, 
galima sakyti, tikra mokykla 
taupimams.

Šiandie ta pati Simano Dau
kanto spulka priskaito savo 
taupytojų eilėse ne tik su
augusius, bet ir jaunuomenę.

O ir taupinimas labai paran
kus yra. Norintis ar norinti 
taupyti gali mokėti kas savai
tė po 25 centus, po 50 ar po

$195.00

$115.00

$85.00

$40.00

Atvvater Kent kombinacija. Model 55 
už .............................................................

Spartan, Modelis 69 ir vertės $199.00 
už ........... ..... ............................................

Brunsvvick Radio, 7 tūbų, vertės $125.00 
už

Victor, Mode? 835, vertės $335.00 
už ........................................................

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

S. S. PRES. HARDING 
Nov. 27

S. S. PRES. ROOSEVELT 
Nov. 30

S. S. REPUBLIC
Dec. 11

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

tesiog j CHERBOURG ir 
SOUTHAMPTON. Crosley 8 tūbų Dynamic Speaker už H H

su tūbomis ........... ..........................................
Freshman N. Model su Dynamic Peerless Speaker su
250 Power tube. Vertes $250.00 $89.00

$2.50

$140

$3.01

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Švenčip Exkursijos
LIETUVON
Suplanuok dabhr praleisti linksmą prieš Kalėdinį sezoną savo šaly.
Prisireng įsytĮkti savo milimus, aplankyti kūdikystės vaizdus, laike 

ateinančių švetfcių.
Pasirink bilc vieną puikiųjų United States Linijos laivą ir gėrėkis 

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

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

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

United States Lines
110 S. Dearborn St.. Chicago, 111. 45 Broadway. New York City

1111111111
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Milžiniškas pasirinkimas visokių išdirbysčių Radio; par 
duosiu už sumažintą kainą ant lengvų išmokėjimų.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ___________________
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS __ __________________
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................................................._...... 50<
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KREVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ___ _  $7JNtt
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ___ _____ __ ____ ____________ 50c

Rašybos vadovėli* su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................  55c
Namų darbai, naminė sųskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

Jos. F. Budrik, inc
3417-21 So. Halsted St. 

3343 So. Halsted St
TeL Boulevard 4705

NAUJIENOS, Chicago, III.
-------  —: .----------------—- - -—  

dauginu kaip kam leidžia iš
teklius.

Jeigu kas skolina iš spulkos 
pinigų, tai su atskaitymais, ka 
da baigia skolą mokėti, pasiro
do, jog už paskolą palankų te
reikėjo mokėti tik po 3^>.

Be <to, spulkos duoda pasko
las sulyg valstijos parėdymu, 
ant pirmo morgičio nejudinamo 
turto. Tokiu budu spulkos tur
tas yra pilnai apsaugojamas.

25 metų sukaktuvių 
paminėjimas

Paminėjimas 25 metų Simano 
Daukanto spulkos sukaktuvių į- 
vyks spalių mėnesio 3 dieną, 
Meldažio svetainėje.

Kalbėtojai bus: adv. Charles 
A. Churan, buvęs Illinois vals
tijos spulkų lygos prezidentas; 
John Rybieki, dabartinis Illi
nois spulkų lygos prezidentas; 
Dennis A. H oran, 21-mos var- 
dos aldermanas, kuris yra 'taip
jau ir šios spulkos dalininkas; 
John J. Zolp, lietuvių spulkų ly
gos sekretorius.

Dainuos Kastas Sabonis, Ona 
Pocienė, duetą—Adelė Šiauliutė 
ir St. Bagdonaitė.

Vakaro vedėjas bus p. Jonas 
Kučinskas, spulkos advokatas ir 
patarėjas, i

Programas prasidės 7:30 va
landa vakare.

Tikimasi iškilmėms turėti 
gražų būrį svečių. Ir patartina

Išplaukimai iš New Yorko

šiose išlimėse dalyvauti visiems, 
kuriems laikas pavelys.

Naujos Simano Daukanto 
spulkos serijos atsidaro sausio, 
balandžio, liepos ir spalių 
nesiais.—Reporteris.

m ė

Roseland
Apsivedą p. Kaušilas

Pereitą sekmadienį Brighton

Radio Išpardavimas:
Mušti Werauze

3343 So. Halsted St
turi būti perkelta kitur. Kad sučėdyti mu- 
finimo lėšas, penkiasdešimts(50)tukstan- 
čių Radio stakas bus išparduodamas už 

labai sumažintą kainą.

Majestic Modelis 71
8 Tūbų ' JCbCJ OO DYNAMIC už ’HO.—
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Parke įvyko šaunios vestuvės. 
Roselandietis biznierius, p. Kau
šilas, buvo tų vestuvių kalti
ninkas. šliubas imta bažnyčioj, 
o vestuvių puota iškelta jauno
sios gyvenamoje vietoje.

P-nas Kaušilas Roselande, 
adresu 170 East 107th Street, 
užlaiko saldainių, įvairių laik
raščių, tabako ir kitokių reik
menų krautuvę ir pasekmingai

Jisai yra Roselandietis pilnoj 
to žodžio prasmėje, ha gyvena 
čia jau ilgoką laiką. Žmogus 
draugiškas, malonus susitikti 
ir pasikalbėti. Prie viso to, dar 
ir pasiturintis biznierius.

Linkėtina pp. Kaušilanis lai
mingo gyvenimo.

Vietinis.

Garsinkitės Naujienose

su tūbomis
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Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams ...... .... ....... ■. __
Pusei metų ___ ___________
Trims mėnesiams _ _____
Dviem mėnesiam - ___
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija__________
Savaitei_______________ _
Mėnesiui_____ _ - _

Suvienytose Valstijose, na Chicago], 
paštu:

Metams ------- ----- - - $7.00
Pusei mėty 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams— -....  18.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su atsakymą.

$8.00
4.00 
2.00 
1.50
.75

EUROPOS DIKTATŪRŲ KRIZIS

Prieš keletą metų visame pasaulyje buvo kalbama 
apie demokratijos ir parlamentines tvarkos krizį. Ir iš 
tiesų, demokratijai tuomet buvo kertama skaudus smū
giai. Milžiniškoje Rusijoje ji buvo sutrempta jau 1917 
m. Paskui demokratija buvo nuversta Vengrijoje, Ita
lijoje ir Ispanijoje. Prieš kokius ketverius metus susi
darė pusiau-diktatoriška valdžia Lenkijoje, ir pagaliau 
karininkų sąmokslas įvykino perversmą Lietuvoje.

Bet šiandie jau matome, kad sunkų krizį pergyvena 
beveik visos diktatoriškos valdžios Europoje.

Per kpletą paskutinių savaičių dvi diktatūros pasi
juto priverstos eiti į kompromisus su savo priešais. Is
panijos generolas de Rivera paskelbė grąžinsiąs kraš
tui parlamentinę tvarką ir pakvietė politinių partijų ir 

^visuomenės atstovus padėti jam pagaminti naują val
stybės konstituciją. Lenkų maršalas Pilsudskis pranešė 
seimo partijų vadams, kad jisai norįs turėti su jais pa
sikalbėjimą ir atsteigti geresnius santykius ^tarpe admi
nistracijos ir žmonių atstovų.

Įdomu, kad abiejuose šituose atsitikimuose politi
niai visuomenės vadai griežtai atsisakė tartis ir bendrai 
dirbti su diktatoriais.

Kokius tai keistus manievrus ėmė daryti ir Italijos 
diktatorius Mussolini, staigiai atsižadėdamas septynių 
ministerių portfelių, kuriuos jisai iki tol laikė. O Lietu
voje visai netikėtai nusirito nuo diktatoriaus kėdės po
nas Voldemaras, ir naujoji vyriausybė, nors jos prieša
kyje dar vis tebestovi dvarininkų tarnas Smetona, jau 
ėmė griauti teroristinę fašistų organizaciją, “Geležinį 
Vilką”. .l'.ssJ

Kai dėl bolševikų diktatūros Rusijoje, tai tolyn jos 
pagrindas darosi vis siauresnis, nes vis daugiau ir dau
giau senųjų bolševizmo šulų pereina į opoziciją arba yra 
pašalinami nuo sovietų vairo. Tuo gi tarpu vis labiau 
auga Maskvos keblumai užsienių politikoje. Europoje ir 
Azijoje jos prestyžas niekuomet nebuvo taip žemai nu
puolęs, kaip šioje valandoje.

Vargiai butų galima sakyti, kad diktatūroms jau 
atėjo galas, bet kad jų žydėjimo laikas jau praėjo, tai 
aišku. Jos ne tik peržydėjo, bet jau nunoko ir pradėjo 
tręšti, dar tebebūvamos “ant koto”. Prieš keletą metų 
jos buvo agresingos ir skelbė pražūtį demokratijai; 
šiandie jos jau turi gintis, kad ilgiau pratęstų savo am
žių. c

Diktatūros yra didžiojo karo palikimas. Jas pagim
dė ilgais karo metais išsivysčiusi psychologija: žiauru
mas, tikėjimas ginkluota jėga, negerbimas žmogaus as
mens ir gyvybės. Kurios šalys daugiausia nukentėjo nuo 
karo audrų, tose ir atsirado diktatūros (čia reikia iš
skirti Ispaniją, kurią didysis karas beveik nepalietė, bet 
už tai ją be galo suvargino karas Morokkoje). Ir kol 
karo psychologija žmonyse buvo stipri, tol ir diktatūros 
buvo pilnos energijos.

Europai pamažu aprimstant ir grįžtant į normales 
taikos gyvenimo vėžes, diktatūros neišvengiamai turėjo 
pradėt silpnėti. Ir jos jau susilpnėjo. Visai ne pripuola
mai atsitiko tatai, kad generalis diktatūrų krizis pasi
reiškė tuomet, kai stambiosios Europos valstybės nuta
rė likviduoti neišspręstąsias didžiojo karo problemas — 
Vokietijos reparacijų, Reino srities evakuavimo ir ki
tus klausimus. Kai ateinančių metų pirmame pusmety
je paskutinis franeuzų kareivis apleis Vokietijos terito
riją, tai dauguma šiandie dar tebegyvuojančių diktatū
rų jau gal gulės ant šono.

Karo atmosfera diktatūras pagimdė, taikos atmos
fera jas užmuš. Užmuš jas visas — tiek raudonas, tiek 
juodas, nes jų visų šaknys yra vienodos.

į Apžvalga
POETAS JANIS RAINIS

Neseniai mirė Rygoje didis 
latvių poetas ir socialdemokra
tų partijos vadas, Janis Rainis 
(Janis Plieksans). įdomu yra 
tai, kad to nepaprasto žmogaus 
asmenyje politikos kovotojas 
ne tik nenustelbė poeto talento, 
Vet, priešingai, padare ji dar

turiningesnių ir gilesniu. Rai
nis, poetas socialdemokratas, 
buvo tautos dainius tikresne to 
žodžio prasme, negu kuris nors 
kitas latvių rašytojas, ir jo mir
tis atnešė nuliūdimą visam kraš
tui.

Kauniškės “L. žinios” šitaip 
apie* jį kalba:

Mirė didžiausias Latvijoj ir 
viso Pabaltijo poetas ir rašyto
jas Janis Rainis (Janis Pliek-

J. Rainį drąsiai galima va
dinti latvių tautos dainium, bet

jo kūryboje tautiški pradai ir 
motyvai visuomet buvo harmo
ningai susijungę su bendrais 
žmonijos idealais ir siekimais.

Stambiam Rainio talentui bu
vo lyg ir persiaura tautiškose 
ribose, žmonijos dalelė — tau
ta, negalėjo uždengti nuo jo 
akių visos žmonijos čielybės.

Rainio tautiškumas buvo sve
timas bet kokių nacionalizmo 
žypiių. Rainiui atskiros tautos 
ypatumai nebuvo tuo, kas ardo 
žmonijos vaizdo mozaiką, bet, 
kaip tik priešingai, priduoda 
jam įvairiaspalvumą ir grožį ir 
padeda žmonijai siekti bendrų 
idealų.

Rainio tautiškumo šaltiniai 
buvo liaudyje, darbo masėse. 
Todėl Rainį galima laikyti tau
tišku poetu tikra to žodžio pras
me.

Tauta ir žmonija auga vys
tosi ir progresuoja tik laisvėje 

tatai Rainiui buvo aksioma.
Štai kodėl ir Rainio poezijo

je mes randame kovos už viso- 
kiariopą žmogaus išsilaisvini
mą motyvus. Rainis buvo po
etas — laisvės kovotojas.

Tačiau laisves kovotoju Rai
nis liko ir gyvenime.

Latvių tautos .ir demokrati
jos laisves žygiai tampriai su
rišti su J. Rainio vardu ir daly
vavimu. Rainis buvo vienas į- 
kurėjų galingos latvių socialde
mokratų partijos ir iki pat sa
vo mirties išbuvo jos eilėse. 
Dainius buvo ir drąsiu laisvės 
kovotoju ir aktyviu savo krašto 
piliečiu.

Toks harmoningumas padare 
Rainį nepaprastai populerišku 
Latvijoje.

Vargu ar yra latvis, kuris ne
būtų girdėjęs Rainio vardo. Šiuo 
atžvilgiu Rainis prilygsta tik 
Ispanijos rašytojui Blaško Iba- 
nezui.

Mums lietuviams J. Rainis 
ypač yra artimas. Pati poeto 
garsioji slapyvarde yra paimta 
iš lietuvių kalbos.
džio “rainis” latviai visiškai ne
turi. Dar mažas būdamas Rai
nis mokėjo kalbėti lietuviškai.

Studentavimo laiku Rainis iš
vertė į latvių kalbą K. Dounelai- 
čio “Metų laikus”. Jo kuriniuo
se yra daug siužetų paimtų iš 
lietuvių liaudies padavimų (“In
dais un Arija”).

Rainis pranašavo laisvę ne 
tiktai Latvijai, bet ir Lietuvai 
(drama “Dauguva”).

Savo laiku RsTmis gyveno Lie
tuvoj (Panevėžy), dirbdamas 
advokato darbą ir iš čia caro 
valdžios buvo ištremtas.

J. Rainis gimė 1865 m. Bū
damas studentu ir redaguoda
mas latvių laikraštį “Deenas 
Lapa” jis jau buvo ištremtas į 
Viatko guberniją. 1905 m. Rai
nis parašė veikalus, kuriuose 
jis šaukė darbo klasę sukilti ir 
nugriauti senąją tvarką. Kai 
kurie jo veikalai caro valdžios 
buvo konfiskuoti (“Jaunais 
spehks”).

Priverstas apleisti Latviją jis 
su savo žmona rašytoja Aspa- 
zija apsigyveno Šveicarijoje, 
kur išbuvo apie 15'metų.

1921 metais Rainis ir Aspa- 
zija grįžo į nepriklausomą de
mokratišką Latviją ir galėjo 
matyti, kad poeto pranašavimai 
išsipildė.

N epri kla usomo j e Latvi j oj e 
Rainis ta pačia energija dalyva
vo politiniame gyvenime. Drau
ge su Aspazija jis buvo išrink
tais į Latvijos Steigiamąjį Sei
mą nuo Socialdemokratų parti
jos. Seimo nariu Rainis liko 
ir iki savo mirties dienos. So
cialdemokratams sudarius kabi
netą Rainis ėjo Latvijos švieti
mo ministerio pareigas.

J. Rainis parašė daug lyrikos 
kurinių, kuriuose atspindi ko
vos su socialę nelygybę dvasia. 
Jo dramos taip pat turėjo dide
lio pasisekimo. Rainio kūryba 
buvo įvairi. Kartais jis net pa
liesdavo filosofijos klausimus. 
Yra ne mažai ir jo klasikų ver
timų j latvių kalbą.

Rainio vardas buvo plačiai ži
nomas ir už Latvijos sienų.

Rainio asmeny Lietuva nu
stojo nuoširdaus lietuvių ir lat
vių vienybės šalininko. Savo

įvairius

Naujas vokiečių 
pranašas

Atsirado naujas Mesi josi us. — 
Weisenbe,rgo pagarsėjimas.— 
Spiritualistiški seansai.—Kul
to bujojimas. — Pasikalbėji
mas su dvasiomis. — Gydy
mas ir patarimai. —Naujasis 
Jeruzolimas.

Rodos, žo-

Vokietijos 120,000 žmonių, 
rašo1 Emery Deri, atsirado nau
jas Mesijošius, kuris žada juos 
išvesti į teisingą kelią ir ati
dengti jiems mirties ir gyvybės 
paslaptis. Tas naujas Mesijo
šius arba pranašas yra Joseph 
Weissenberg, kuris. Berlyne su
kūrė “antrojo išganytojo” kultą. 
Tai vienas keisčiausių kultų vi
soj Europoj. O jų yra nema
žai. Iš pradžių i “naujos ir ty
ros” religijos pranašą mažai dė- 
resio tekreipta: žmonių, kurie 
prasimano visokių durnų daly
kų, yra pakankamai daug; tad 
visų jų nesupaisysi. Bet šį kar
tą suklysta. Naujas kultas Ber
lyne rado labai daug pasekėjų, 
ir juo tolyn, tuo j iš' darosi la
biau populiariškas.

Sekta, kuri tarp savo, taip sa
kant, parapijonų turi nemažą 
skaičių turtingų ir įtakingų 
žmonių, bėgiu trijų metų įsigi
jo bažnyčią, svetainę ir mokyk
lą. Trumpoj ateity Berlyno 
priemiestyj išaugo geroka kolo
nija, kuri bus žinoma kaipo 
Naujasis Jeruzolimas. Kiekvie
ną šventadienį jau ir dabar su
sirenka 
matyti, 
sokius 
nes.

Weissenberg yra žemo 
78 metų amžiaus senis, 
yra pusėtinai storas. Prie to gal 
prisidėjo tas faktas, kad savo 
laiku jis buvo ęlešrų gamintojas. 
Prieš dešimtį metų jis pasi
traukė iš biznio ir apsigyveno 
Waldfriedene. Ten begyvenda
mas, jis pradėjo studijuoti 
okultizmą ir prisidėjo prie spi- 
ritualistų draugijos. Tarp drau
gijos narių jis pasidarė žino
mas kaipo hipnotizmo eksper
tas. Jam lengvai sekdavosi už
migdyti, mediumus.

Nuo to laiko Weissenberg 
juo tolyn, tuo darėsi garsesnis. 
Jis labai susidomėjo indusų 
misticizmu ir pradėjo kurti sa
votišką kultą. To kulto svar
biausia savybė yra ta, kad jis 
skelbia, jog gyvieji gali' susineš
ti su mirusiųjų dvasiomis. Ant 
galo, pranašas surado, kad vo
kiečiai yra Dievo išrinkti žmo
nės.

Pradžioj Weissenberg tas idė
jas skelbė tik mažai grupelei 
draugų ir pažįstamų. Wald- 
friedęne, kur jis gyveno, pas jį 
vis ateidavo daugiau ir daugiau 
žmonių klausdami įvairių pata
rimų. Pradėjo eiti kalbos, kad 
jis gali pagydyti vien tik užde
damas savo rankas ant sergan
čiojo kūno. Apie stebuklingus 
pasveikimus ėmė plisti fantas- 
tiškiausios pasakos. Pasekėj ų 
ir naujų mokinių skaičius nuo
lat didėjo. Reguliariai susirin
kimai susidėjo iš dviejų dalių— 
spiritualistinio seanso ir disku
sijų apie seksualinius (lytinius) 
klausimus ir misticizmą. Dau
gelis pradėjo tvirtinti, kad su- 
sinešimas su mirusiųjų dvasio
mis pailgina gyvenimą, žiūrė
kite, sakė jis, į Weissenbergų; 
jis dar sveikas, kaip ridikas, ne
žiūrint į tai,.kad jam greit su
kaks 80 metų amžiaus. Pats jis 
pranašavo, jog gyvensiąs 125 
metus. Pentą laiką jis esą su
kursiąs naują religiją, kurią po 
jo mirties skelbsianti dviejų

tūkstančiai žmonių pa- 
kaip pranašas daro vi- 
stebuklus ir gydo zmo-

ūgio
Jis

laiku Rainis net parašė lietuvių

Šiandien Lietuvos demokrati
ja drauge su visa Latvija liūdi 
nustojusi Pabaltijos laisvės dai-

vių tautai savo gilią užuojautą

dešimčių metų juodbruvė gra
žuole.

Daugelis berlyniečių iš pra- 
. džių į naują sektą žiurėjo kaipo 

į kokį kurjozą. Bet laikui bė
gant jie patys pasidarė parapi- 
jonais. Weissenberg pradėjo 
lupti pusėtinai aukštus mokes
nius,—net iki 2,000 markių. Ta
čiau tai nei kiek neatbaidė nau- 

1 jų narių. Atsirado pusėtinai 
turčių, kurie mielai sutiko mo
kėti tiek pinigų. Prieš dvejetą 
metų Weissenbergo kultas tu
rėjo 36,000 pasekėjų, o dabar 
jų priskaitoma iki 120,000.

Kulto buveinė randasi netoli 
Waldfriedeno taip vadinamame 
Naujajame Jeruzolime. Ten 
randasi gana didelė bažnyčia ir 
milžiniška salė, kur gali sutilp
ti apie 7000 žmonių. Be to, ten 
yra mokykla ir ligoninė, žino
ma, ligoninės prižiūrėtoju yra 
pats pranašas. Jo pagelbinin- 
kais yra jaunos moterys. Kuo
met joms sukanka 28 metai am
žiaus, tai pranašas jas paliuo- 
suoja nuo pareigų, o į jų vietą 
paima jaunesnes moteris.

Susirinkimai yra laikomi tris 
kartus per savaitę, ir jie nie
kuomet neprasideda anksčiau, 
kaip 10 vai. vakaro. Auditorija 
yra išdekoruota paveikslais ir 
“dvasių” parašais. Platformoj 
matosi paties Weissenbergo pa
veikslas ir iš balto marmoro pa
darytas krikštaindis. Pirmiau
siai pats vadas arba jo\ asisten
tas pasako pamokslą. Pamokslo 
tema paprastai yra meilė. Meilė, 
sako pranašas, yra pirmas ir 
paskutinis dalykas žmogaus g^-* 
venime.

Tačiau 
mo dalis 
seansas, 
ir rankos pamojimu pakviečia 
vieną savo mediumų. Kai me
diumas (visuomet jauna mote
ris) prieina, tai pranašas ranka 
paliečia jos galvą. Mediumas 
tuoj tampa užhipnotizuotas ir 
deklamuoja klasiškus vokiečių 
poezijos rinkinius. Po to susi
rinkusieji išgirsta garsių vyrų 
žodžius. Kartais kalba Goethe’s 
dvasia, kartais Beethoveno ar 
kokio kito garsaus vyro. Dva
sia, žinoma, kalba ne tiesiogi
niai, bet mediumo lupomis. Vie
nok kieno dvasia nekalbėtų, o 
pabrėžti tą faktą, kad vokiečiai 
yra Dievo išrinkti žmonės, ji 
niekuomet neužmiršta.

Visos tos dvasios pasižymi di
deliu karingumu ir labai neap
kenčia dabartines respubliko
niškos valdžios. Kartais pasitai
ko, kad susirinkimą aplanko ko
kio franeuzo arba anglo dvasia. 
Bet jų kalbos daugumai yra ne
suprantamos. Todėl iš to ma
žai kam tėra naudos.

Keisčiausi ceremonijos dalis 
yra ta, kuri liečia “šventą mie
gą”. Mediumas meldžiasi prie 
Dievo, kad Jis visus susirinku
sius sujungtų “šventame mie
ge”. Tuoj po to vyrai ir mo
terys puola ant žemės ir neva 
netenka sąmones. Jie visą lai
ką išleidžia keistus garsus ir de
juoja. Tuo laiku užgesta visos 
šviesos. Kuomet šviesos vėl už
degama, tai Wkissenberg priei
na prie miegančiųjų ir rankos 
palietimu išbudina, juos. Susi
rinkusieji ant lubų ir sienų pa
mato naujus paveikslus ir nau
jus parašus, kuriuos ' neva pa
darė dvasios. Parašai dažniau
siai susideda iš bibliškų sakinių. 
Kartais dvasios pasižymi karin
gumu ir duoda tokius patari
mus: “Kovokite tol, kol laimė
site.” O tai reiškia, kad vokie
čiai turi dėti visas pastangas 
atgavimui savo prestižo, kurį jie 
prarado laike pasaulinio karo. 
Ceremonijos pasibaigia kolekta- 
vimu pinigų Naujam Jeruzoli- 
mui. >

Naujas kultas vien tik religiš
komis ceremonijomis nepasiten
kina. Jis taip pat užsiima gy
dymu, mokymu vaikų ir davimu 
patarimų seksualiais klausimais. 
Netoli nuo auditorijos randasi 
savo rųsies ligoninė. Ligonių ten

niekuomet netrūksta: laukia il
giausios eilės. Gydymo būdas 
yra labai keistas. Pranašo 
asistentė padeda ranką ant sei’- 
gančiojo gaivos. Po to praside
da tyli malda. Su sergančio
mis moterimis tokias pat cere
monijas daro pats Weisšenberg. 
Už gydymą jokio mokesnio ne
imama. Tačiau pacientai patys 
susipranta, kad reikia nešti au
kas.

Kiekvieną popietį Weissen- 
berg duoda patarimus įvairiau
siais klausimais. Už tokį patari
mą reikia mokėti 50 markių 
(maždaug $12.50).

Naujame Jeruzolime dabarti
niu laiku gyvena apie 120 šei
mų. Tai gana pasiturintys 
žmonės; daugiausiai buvusieji 
biznieriai arba dvarponiai, žemė 
naujojoj kolonijoj nepaprastai 
smarkiai kyla. O kadangi Wei- 
ssenberg ir jo korporacija turi 
labai didelį žemės plotą, tai jų 
turtas auga, kaip ant mielių.

—K. A.

svarbiausi susirinki- 
yra spiritualistiškas 
Pasirodo Weissenberg

Pilietinės problemos
Kaip imigrantas, kuris butų 

galėjęs parsikraustyti žmoną į 
Suv. Valstijas, jeigu įtik butų 
laukęs dar kelius mėnesius, pa
metė teisę tapti Amerikos pi
liečiu ir už prasižengimą nebu
vo pasodintas kalėj i man tik .to
dėl, kad Imigracijos viršininkai 
pasigailėjo jo, yra užrekorduo- 
ta tūlo teismo Michigan valsti
joj. f Tas teismo nusprendimas 
atsakė pilietystūs aplikaciją 
Andriui Nybo, norvegui. Teis
mas nusprendė, kad prašytojo 
pasielgimas įsukant savo žmo
ną, norvegę, skersai Kanados 
rubežių, kuomet ji negalėjo iš
gauti leidimą atvažiuoti legališ- 
kai, nebuvo pasielgimas gero 
charakterio žmogaus.

Andrius Nybo atvažiavo į 
Suv. Valstijas legališkai balan
džio 20 d., 1923 m., apsigyveno 
Michigan valstijoj. Nybo buvo 
išsilavinęs žmogus, gerų papro
čių ir nuo pat atvažiavimo tu
rėjo gerą darbą didelėj .kompa
nijoj.

Nybo norėjo apsivesti su sa
vo tautos mergina, kurią jis pa
liko Norvegijoj. Abudu pagei
davo, kad ji kuogreičiausia at
vyktų į Detroitą. Jaunoji bandė 
gauti vizą nuo Amerikos Kon
sulo Norvegijoj. Bet viza neiš
duota, nes Norvegijos kvota 
buvo išsibaigus.

Kuomet jai pasakyta, kad ji 
turės laukti nors dviejus me
tus, ji nutarė atvykti į Kanadą 
ir iš ten bandyti legališkai įva
žiuoti į Suv. Valstijas. Ji išvy
ko į Kanadą. Nybo irgi pasi- 
liuosavo nuo darbo ir išvyko į
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Kanadą jos pasitikti, ir tenais 
apsivedė. Atėjo laikas jam 
grįžti į darbą ir abudu nuvyko 
pas Amerikos konsulą gauti 
žmonai vizą. Prieš išvažiavimą 
Nybo padavė natūralizacijos 
prašymą ir į trumpą laiką butų 
išgavęs pilietystę ir butų galė
jęs reikalauti nekvotinio stovio 
žmonai. Bet dabar jai viza bu
vo vėl sulaikyta, nes ji galėjo 
atvažiuoti tik po Norvegijos 
kvota. Ji nemokėjo anglų kal
bos. Neturėjo draugų nei pa
žystamų Kanadoj.

Jis nenorėjo ją vieną palikti 
Kanadoj. Jie abudu išvyko į vie
tą apie 50 mylių iš Windsor 
ant St. Claii* upės. Pasamdė 
laivelį ir persikėlė per upę iš
lipdami ant Amerikos pusės. 
Buvo sugauti ir suareštuoti ir 
Nybo suimtas už šmugeliavimą 
ateivio j Suv. Valstijas. Abudu 
prie visko prisipažino. Sulig į- 
statymo užsipelnė deportacijos 
ir už jo darbą laukė net penki 
metai kalėjimo.

Kuomet viskas tapo sužinota, 
valdžia galėjo laikyti tik vyrą. 
Bet deportacijos varantas prieš 
Nybo buvo užmirštas ir žmo
nai duota leidimas liuosanoriai 
išvažiuoti iš Suv. Valstijų j bi- 
1c katrą šąli. Bet valdžios ne
persekiota ji pasiliko su vyru 
Detroite.

Bet nauja kliūtis pasirodė, 
kuomet Nybe buvo pašauktas 
ant natūralizacijos išklausymo 
ir kuomet teisdaris sužinojo 
apie šmugeliavimą. Jis negalės 
tapti Suv. Valstijų, piliečiu.

(FLIS).

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE

Kaina 45c

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

(o
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 

Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
Mechanikus; kainą rasite vien# ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbyscių, kaip tai:

S

RADIOLAS Atwatek Kent

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
SOUTH I

ForThe KOMES

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street 
Telephone Hemloek 8400

I
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ŽINIOS
Iškeltas kelias West- 

sidėje
Vis daugiau ženklų matyti, 

kad West Side turės iškeltą 
bulvarą (West Side Elevated 
Boulevard). Svarbios ir įtek
mingos tos apielinkės biznierių 
grupės stoja už bulvaro pra- 
vedimą.

The Madison-Kedzie Asocia
cija yra viena tų organizaci
jų, kurios užgirė kalbamą su
manymą. O tai ji padarė savo 
dvisavaitiniame susirinkime, lai
kytame pereitą savaitę Grae- 
mere viešbutyje.

Susirinkimas priėmė vienu 
balsu rezoliuciją, kuri liečia 
bulvaro klausimą. Susirinkimui 
kalbėjo John Dili Robertson, 
\Vest Sidės parkų komisionie- 
rių tarybos pirmininkas, ir aiš
kino svarbą bulvaro šiai apie- 
linkei — namų ir kitokios ne
judinamos sąvasties valdyto
jams ir didesniam ir geres
niam bizniui.

Kalbamą rezoliuciją patiekė 
susirinkimui p. Louis J. Ar- 
chambault. Susirinkime kalbė
jo ir asociacijos biznieriau ku
rie taipjau jau užgirė suma
nymą.

(Pacific ana Atlantic Photo 1

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8l/aXll colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas jvyks 
spalio 2 dieną, 8 vai. vak., Bagdono 
svet., 1750 So. Union Avė. Malo
nėkite visi nariai pribūti, nes turė
sime apsvarstyti reikalus ir darbi
ninkus išrinkti dėl baliaus Sužino
ta, kad sugryžo iš Lietuvos senas 
protokolų raštininkas A. Zellon ir 
užims savo darbą. Valdyba.

Susivienijimo Liet. Namų Savinin
kų ant Bridgeporto mėn. susirinki
mas jvyks spalio 2 d., 7:30 v. v., 
Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 S( Halsted 
St. Esate visi kviečiami atsilan
kyti, nes išgirsite ką musų komite
tai veikia. — Valdyba.

Lietuviai Gydytojai
Res. 6600 South Arteeian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

spalių 4 dieną bus rodomas pa
veikslas “The Unholy Night”; 
paveikslui siužetas imtas iš Ben 
H ech to apysakos “The Doomed 
Regimcnt”; lai kalbantysis pa
veikslas; kitokie numeriai.

McViokers teatre — šiuo lai
ku rodomas paveikslas “The 
Cock-Eyed World”; paveikslas 
turi didelio pasisekimo; kito
kie numeriai.

Roosevelt teatre — prade
dant 1 diena spalių menesio 
pasirodys paveikslas “Say lt 
\Vith Songs”; svarbiąją rolę ja
me lošia Al Jolson; sakoma, tai 
geriausias paveikslas, kuriuose 
jis yra kada nors pasirodęs; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre — pra
dedant spalių 4 diena bus ro
domas paveikslas^ “Bulldog 
Drummond”; kalbantysis pa
veikslas; vadinama Mystery 
drama; kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
4 diena spalių duos scenos pro
dukciją “lloneymoon Cruise”; 
paveikslas “The I^ady Lies”; 
kitokie numeriai.

Spalių I dieną atsidaro Dear
born teatras (adresu 40 West 
Division Street) kaip “The 
Greater Talkie Theater”. Pul>- 
lika kviečiama atsilankyti ir su
sipažinti su permainomis, pa
darytomis paskutiniuoju laiku.

Dar bombos
Elkspliodavo bomba prie du

rų namų adresu 4321 South 
Marshfield avė. Nuostolių pa
daryta lik keletas dolerių. Bom
ba sprogo prie užeigos durių.

Banditai užpuola 
namus

Banditai padarė holdapus ke
turiuose namuose pasiturinčių 
žmonių gyvenamo] apie linkę j, 
Northsidėje. Jie apiplėšė namus 
ant $3,500.

Padarė 3 kratas Calu- 
met City 
—

Federuliai agentai padarė 
kratas trijose užeigose Calu- 
met City. Suimti Anthony Pea- 
son, Joseph Zanko ir Wm. Wro-Į 
blawski. Agentai užgriebė 25 
kelius alkoholio, 24 paintes vis- 
kės ir geroką kieki alaus. «

Saugumo seimas
Chicagoj prasidėjo 18-tas me

tinis saugumo seimas. Priimta

PRANEŠIMAI

Vaidylų Brolija renkasi Spalio 3 
d. saulei nusileidus rytuose.

— Perkūnas.

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne* 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai- 
kvmui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

Akiu Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

vietoj

Kalamazoo, Mich. — Eugene 
Burgess, kuris nužudė “raganą” 
Ettą L. Fairchilds, 76 metų am
žiaus našlę. Jis lapo pasodintas 
j kalėjimą ir ten rugsėjo 24 d. 
pasikorė. Burgess buvo labai 
prietaringas žmogus ir įtikėjo, 
kad yra raganos.

tarpe kita ko rezoliucija, at
kreipianti dėmesio i tai, kad 
Amerikoj pereitais metais žuvo 
27,500 žmonių autų nelaimėse, 
ir kad griežti patvarkymai rei
kalingi, idant sumažinti aukų 
skaičių.

Išreikšta nuomonė kongreso 
dalyvių, kad įvedus šoferių lais- 
nius kiekvienoj valstijoj šios 
rūšies nelaimių skaičius suma
žėtų bent kokia 10,000.

Buvo taipjau nurodyta, kad 
Suvienytose Valstijose pereitais 
metais ištiko mirtis 97,000 as
menų dėl visokių nelaimių. 
24,000 tų nelaimių pasitaikė na- 
muose. 24,000 pramonės nelai
mių; 20,000 nelaimingų mirčių 
vieškeliuose ir kitokiose vietose, 
neskaitant autų nelaimių. Su
žeidimų — didesnių ir lengves
nių — skaičius praėjusiais me
tais siekęs kuone 10,OOQ,000. 
Ekonominiai nuostoliai šaliai dėl 
šių nelaimių, nužiūrima, siekę 
apie $3,200,000,000.

Pilna Fizinė
ir Analitinė

Egzaminacija
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

VINCENTAS KLUMBIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 1 dieną, 9 vai. ryto, 1929 
m. sulaukęs 40 metų amžiaus. 
Paėjo iš Tauragės apskričio, 
Žygaičių parap. ir kaimo. Ame
rikoj išgyveno 24 metus. Pali
ko dideliame nubudime ciocę 
Ceciliją Jaruškienę, gimines ir 
draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi ponia 
K. Kungienė, Tel. Boulevard 
8659.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avenue.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
spalių 4 d., 8 vai. ryto iš Eu- 
deikių koplyčios i Sv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioj atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines. 
Visi amžinatilsj Vincento 
Klumbio giminės, draugai ir 
pažystami esat kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Cioce, Gimines ir Draugai.
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yardsl741

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politi
kos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jvyks šiandien, Mrs. Lukštienės svet., 
1500 S. 49 Avė., Cicero, III Gerbia
mieji kliubiečiai malonėkite visi at
silankyti paskirtu laiku ir visus sa
vo kai minus atsiveskite, ba yra la
bai svarbus susirinkimas, kur visus 
vietos gyventojus paliečia.

Rast. A. Tumavich.

Kurie padavčt aplikacijas dėl įs
tojimo į Chicagos Lietuvių Draugi
ją Savitarpinės Pašelpos būtinai at
silankykite pas Dr. Mondvidą ne 
vėliau spalio 7 d., nes tai bus pa
skutinis susirinkimas, kuriame bus 
priimami nariai į draugiją su nu
mažintu jstojimu. —X, Saikus, rašt.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų ne
paprastas susrinkimas jvyks ketvir- 
tadenį, 3 d. spalių (October) 1929, 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
S. Halsted St, 7:30 vai. vakare, ant 
1 lubų. Būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Kviečia Kapinių Valdyba.

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

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Ber^yn, III.
Tel. Berwyn 1201

Pus - Balsio 
System a

* 14'1 > ! M*** * * * .V •
Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iftegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavimo—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 
nietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lio.i nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

■MM.

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Thcrapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Motcriiu ir 
merginom pata
rimai dovanai. < 
f

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
„ Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, IU 
------- O-------

------- O-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CRTRURGAS 

Suite 296, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

Valandos: < nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kaadien Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai no pietą

lva^rysGydytoj 
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 8200

GYDO
r

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

I
1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki 10
Nf*dėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

ignJ J ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

\
1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
' Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RA DŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai] 
prie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS: \ 
•68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4038

•i

Simpatiškas—
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGĘABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

1117 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette O7žr7 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo
akinių

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6018

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Suath Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
lietuvis dentistas 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

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

DR. M. T. STRIKOL 
gydytojas ir chirurgas 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

—■ ■■■ ' ■ ■ >■■■■—- ................- ................................ .. » —

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 diena.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

v DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 8119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai

OFISAS 
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS j

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

Phone Midway 2880
I

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

R. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
- vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergą 
ir Subatos vakarai*.

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S't., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 86>7 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeport

šomi būti paskirtu laiku. Nau
ji nariai irgi bus priimami.

Antra pamoka iš eilės įvyks 
penktadienio vaikarą, 4-tą die
ną šio mėnesio, 6:30 vai. va
kare, Mark White Sųuare par
ke (Lihrary Room).

Valdyba.

Susivienijimo Lietuviu Ameri
koje 36-tos kuopos vakarienė

A. Rypkevičius išva 
žiavo New Yorkan

S. L. A. 36-ta kuopa suren
gė Lietuvių Auditorijoj vaka
rienę savo nariams, jų drau
gams ir abelnai visiems Chi
cagos lietuviams, kurie turėjo 
laiko būti vakarienėje.

Dalyvavo svečių gražus bū
rys: apie porą šimtų, o gal ir 
daugiau.

Po vakarienės buvo progra
mas, kurį vedė p. Zalatorius, 
kuopos pirmininkas.

Kalbėjo p. Valančius, Dr. Ka
ralius, adv. K. Gugis, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje iž
dininkas, P. Grigaitis ir kiti.

Daktaras Karalius, tur būt, 
pasakė “keynote” kalbą: jisai 
pareiškė, kad Susivienijimas 
turi priklausyti baltiesiems 
žmonėms, o ne juodukams. 
BridgeportieČiams daktaro pa
reiškimas šiuo laiku pasirodė 
ypatingai suprantamas ir jie 
pritarė jam pilnai.

Programai pasibaigus, buvo 

.šokiai kitoje svetainėje, kuri 
randasi antroj koridoriaus pu
sėje.

Ūpas visų dalyvių buvo ge
ras. Svečiai jautėsi smagiai.

Report.

šiandie išvyko Now Yorkan 
“Naujienų” knygvedis ir laiva
korčių skyriaus vedėjas A. Ryp
kevičius. Išvyko ten jis ryšy j 
su Buitie-America laivų kom
panijos reikalais. Rypkevičius 
apsistoti mano Hoboiken, N. J., 
Continental viešbutyje. Tikisi 
pasimatyti taipjau su nevvyor- 
kiečiais ir brooklyniečiais drau
gais

Bridgeportas

P.

Fellowship H>3use (831 West 
33r<l place) darbuotė

šioje įstaigoje rudens sezo
no darbuotė prasidėjo antra
dienį, spalių mėnesio 1 dieną.

Įstaiga vadovauja berniukų 
ir mergaičių kliubams.

Berniukų kliubų nariai už-
tų grupes, maudykles ir gim-
nastikos mankštinimasi.

Mergaičių grupes mokinsis 
siuvimo, turės šokius, lavinsis 
dainuoti; bus taipgi Lėlių Kliu- 
bas.

Visi

Iš Birutės
Musų Birutė šį sezoną visai 

pajaunėjusi. Susispietė prie jos 
gražus jauninimo būrys ir la
vinasi su didžiausia energija. 
Chicagos lietuviai šį sezoną su
silauks ytin šaunių programų, 
kuriuos patieks Birutė.

Pradžiai sezono Birutės Cho
ras ruošia vakarienę nariams 
ir rėmėjams susipažinti. Vaka
rienė
mėn. 5 d., 8:00 
Mildos svetainėje, 
Halsted St.

Kviečiame visus

Įvyks šeštadienį, spalių 
vai. vakare, 
3142 South

Birutės rė
mėjus ir draugus dalyvauti šia
me vakare. Birutė.

Bridgeportas
Bridgeporto Namų Savinin

kų Susivienijimas šiandie va
kare turės susirinkimą Lietu
vių Auditorijoj. Kliubo nariai 
tarsis svarbiais apylinkės są
vasties valdytojams reikalais.

O svarbių reikalų Susivieni
jimas šiuo laiku turi — ir la
bai svarbių. Ir gal būt vienas 
svarbiausių 
teks 
kaip 
šioje

klausimų, kuris 
susirinkimui svarstyti, tai 
apsaugoti sąvasties vertę

BridgepOrtietis.

Central Manufactur 
ing District Bank

direktorių;
— d i rėk t o-

Central Manufacturing Dis
trict Bank praneša, kad išrin
kimas David E. Shanahan di
rektorių tarybos pirmininku; 
H. E. Poronto — 
Wm. N. Jarnagin
riti, ir F ra n k L. Webb — pre
zidentu ir direktorių naujojo 
Terminai National Banko ne
pakeis sąstato Central Manu
facturing District banko vedė
jų. Minėti asmenys ir toliau 
eis savo pareigas šiame ban
ke, būtent — vienas kaip di
rektorių tarybos pirmininkas 
ir direktorius, antras — kaip 
vice-prezidentas ir direktorius, 
tretysis — kaip prezidentas ir 
direktorius, ir ketvirtas—kaip 
ekzekutyvis vice-prezidentas ir 
direktorius Central Manufac
turing District Banko.

“Jaunoji Birutė”
Šiandie įvyksta dainų pamo

kos, 6:30 vai. vakare, Mark 
White Square svetainėj (Li- 
brary Room), prie 29-tos ir S. 
Halsted gatvių. Visi nariai pra-

gali naudotis
rankų darbams, 

kliubams, suruoši-
Įnagiais 

kambariais 
mais išvažiavimų visi gali nau
dotis.

Įstaiga turi knygyną, kuris 
užlaiko daugelį naujų knygų 
ir duoda jas skaityti.

Visi kviečiami atsilankyti 
užsiregistruoti.

Bridgeportas

ir

Scena iš vedusių gyvenimo
Dedasi štai kas. Pereito šven

tadienio vidudieny, Emerald 
gatvėje, netoli nuo 35-tos, suju
dimas.

Namelis senas, medinis, gero
kai pakrypęs j vieną pusę. Ties 
juo įnirtusiai mušasi vidutinio 
amžiaus ženočių pora. Moteriš
kė, matyt, gerokai įkaušus. Ji
nai griebia savo vyrui už veido 
nagais, muša, rėkia ir vartoja 
Liaųrius buvusių Rusijos žan
darų žodžius. Vyras ją plėšo tai 
už plaukų, tai už drabužių ir 
kartais bestumdydamas prime
ta vieną kitą skaudžią kumš
tinę. Jų vaikučiai, vieni jau 
paaugėję, kitus savo mažus bro
lučius paėmę prieglobstin ir 
nuliudusiais veideliais tėmija, 
kfi;p jų tėveliai “kariauja”.

Kame gi priežastis šios liūd
nos scenos? Kaimynai sako, kad 
vyras esąs geras, darbštus, my
lintis vaikus tėvas, bet moterį 
apgalėjęs alkoholis, kurio na
guos žuvo jau ne vieno žmo
gaus laimė. Viskas su saiku 
galima, bet besaikis šio biau- 
raus skystimo vartojimas pa
skandino milijonus tykių 
sielų, milijonus dailių svajonių.

—Bastūnas.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Rengiama taipgi visokie išva
žiavimai, leidžiama serijos. Vis 
doleris—kitas įplaukia. Nemen
kas pajamų šaltinis, sakoma, 
bent kai kurių tautiškų kunigų, 
yra Chicago j e, tai karuseliai.

žinote, karuseliam suruošti Į 
šiandie labai sunku gauti leidi
mas. Tokie leidimai duodami 
tik mokykloms, ir parapijoms, 
tiksliau pasakius, bažnyčioms. 
Taigi, tautiški kunigai susitaria 
su karuselių įrengimų savinin
kais ir rengia. O pelnas dalina
masi per pusę. Tikrai betgi 
patirti, ar taip yra, neteko. Rei
kia tečiaus pasakyti, kad ir pa- 
gelba šios priemonės padaryti 
kiek pinigų tautiški kunigai ne
siskiria nuo Romos kunigų ir

(Pacific and Atlantic Photo]

Anglijos premieras darbietis 
Ramsey MacDonald.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Į taiko keistų atsitikimų su titu
lais. Kaip pavyzdį nurodysiu, 
kad vienoj tautiškooje parapijo
je šiandien darbuojasi du kuni
gai—vienas pralotas, o kitas 
paprastas kunigas. Ir ve, pa
prastas kunigas yra klebonas, o 
pralotas... tik kamendorius. Ki
tas vėl įdomus dalykas, tai kac 
viena tautiška bažnyčia, sako
ma, buvusi jau šventinta net 
penkis kartus.

Na, užteks.—Reporteris.

Trečiadienis, spalių 2, 1929
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TheEnglishColumn
Opening Nite a Big 

Success
Dancing receptions every 

Wednesday sponsored by “The 
Fair Oaks”, promoters of clean 
sports, opened September 25th 
at the Meldazis Ballroom, 2242- 
44 W. 23rd Place, Chidago, III.

•Featuring Johny Donato and 
his Mid-nite Serenaders from 
Radio station WEDC. These 
boys will make you dance. They 
h it your feet first and give 
you no ręst untihthe lašt note 
is played. They make dancing 
a necessaty. The rhythm and 
tone volume of this orchestra 
have captivated the dancing

protestonų. Pastarieji irgi ren
gia aibes visokių bazarų.

Tautiški kunigai, kaip ir Ro- 
I mos, gauna “mišiauno”. Ar vy
no pardavimas dabartiniais 
“sausais” laikais sudaro kokią 
dalį tautiškų kunigų pajamų, 
nežinau.

Minėtomis aukščiau priemo
nėmis ir kitokiomis kai kurie 
tautiškų kunigų padaro gyveni- 
mą—tokį gyvenimą, kad jie be-1 public Kast and West, North 
velija kunigauti, ažuot ieškoti and South, wherever dancers 
kitokio amato. (dance.

Dabar žodis kitas apie para- For a good time come out 
pijonus. Tautiškos parapijos Į next Wednesday evening. 
turi jų kai kada daugiau, kar
tais gi mažiau. Kaip Romos 
parapijose, taip ir tautiškose, 
randasi tam tikras kiekis “šiau
dinių” katalikų. Tik Romos 
parapijose jie priklauso grei
čiau ftodel, kad juos verčia biz
nio ar kitokie sumetimai pri
klausyti, o tautiškose, kad juos 
gražiai paprašo.

Bet yra vienur ir kitur giliai 
tikinčių žmonių. Man pačiam 
teko kalbėtis su keletu tokių 
tautiškų parapijonų. Kodėl gi 
šitie įtikintieji parapijonai pali
ko Romos bažnyčią ir perėjo 
pas tautiškus kunigus?

Man rodosi, kad viena prie
žasčių buvo ta, jogei tas ar ki
tas Romos kunigas jiems ku-Į 
riuo .nors 
lošia rolę 
kas. Tai 
'troškimas.
jose, kliubuose, 
kuopose : būti 
nariu skaitosi garbė, 
tosi garbė būti parapijos trus- 
tisu, įeiti į komitetų, turėti ar
timą pažintį su kunigų—-para
pijos galva.

O kadangi Romos bažnyčios 
parapijose konkurencija didesne 
šitokiai garbei, ba parapijonų 
daugiau, tai tūli tinkintieji 
bevelija priklausyti nors tokiai 
parapijai, kuri susidaro vos iš 
keliolikos ar kelių narių, bile tik 
įeiti komtetan, skaitytis trusti- 
su, nuolat tartis su kunigu. 
Kitaip sakant, bevelija būti “so
džiuje pirmuoju, negu mieste 
antruoju”.

Pavyzdžiui, tautiškos parapi
jos (ypač tokios, kur yra tik 
keletas žmonių) nariai gerai su
pranta, kad jų aukomis kunigas 
negali gyventi; kad jisai pats 
turi susirasti priemonių dūšią 
su kunu palaikyti kartu; jie ži
no taipgi, kad parapijos kasoje 
pinigų niekuomet nėra ir kad 
kunigas, dagi norėdamas, nega
li nieko “nusvaipyti”. Bet jie 
pasijunta užgauti, jei kunigas 
neduos atskaitų, nepasitars su 
jais. Parapijonai, kaip ir kiti 
visi, įtrokšta, kad su jais “skai- 
tytųsi”.

Beje, dar viena pastaba apie 
tautiškus kunigus. Lietuvių 
tarpe tautiški kunigai tur augš- 
tesnių titulų, negu Romos baž
nyčios kunigai. Pastarosios yra 
tik vienas pralotas Chicagoje. 
O tautiškųjų kunigų yra ir pra
lotas, ir net arkivyskupas!

Bet praktikoje kai kada pasi-

- h— i ~ rih.ary.mrtrxj *—r -.i * ■■■■•••

ĮCLASSIFIEO fiūS.
I

Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukciius, darbas ko 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atšilaukykit arba reikalauki’ 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

k

budu nusidėjo. Bet 
ir dar vienas daly- 
savotiškas garbės

draugi- 
įvairiose 
valdybos 

taip skai-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Business Service
_______ Biznio

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. 

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

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187 
Patentai, copyrights. išradimai 

visokios rųšies.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

ar

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Single 
Standard”

(Tiktai suaugusiems, vaikai 
neįleidžiami) 
dalyvaujant

Greta Garbo, Nils Aster

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tynewriteri

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

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

;------- O--------

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius. garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856 

--O-------

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
i'os dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara • kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po piet^.

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

Tel. Victory 3486

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Malt ir Hops san
krova, išdirbta per 10 metų. Geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj, 732 W. 
3lst St. Tel. Victory 7313.

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

EXTRA. Grosernė parsiduoda pus
dykiai. 4 kambariai dėl gyvenimo. 
Pigi renda. Priimsiu atatinkamus 
mainus. 6839 So. Loomis St.

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

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapcstry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

-------- 4j------ -

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Parduo
siu pigiai, 4 kambariai pagyveni
mui, štymu apšildomas, $45 rendos., 
lysą galima gauti ant kiek nori, 
kaina $350. Esu išgyvenęs 4 metus, 
kraustausi j savo namą, 2630 W. 38 
St. nuo 5 vai. iš ryto iki 8 v. vak.

------- O--------
GARSIOS Pietinės Illinois Mine 

run $6.50 už toną, pristatom. 
bai mažai dulkių. Lump, egg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

Automobiles

La- 
nut RETA PROGA. Pardavimui mo

kyklos reikmenų ir smulkmenų krau
tuvė. 2 pagyvenimo kambariai, ren
dos $19.00 mėnesiui, 5 metų lysas. 
4206 Wentworth Avė.

KONTRAKTORIUS
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė. -

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

J. S. RAMANCIONT9 
Buvę. vedėjas Bridgeport I’airittnįį 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratorn

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St. 

T®1. Victory 7261 ,

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
iškaitant 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

Financial
Finansai-PaRkolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimiš.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Art’* Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vien/*, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 

21/& nuošimčio ir lenįjvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 — 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

vą

Musicai Instruments
MuzikoB Inatrumentai

NEDIDELIS grand pianas, $750 
vertės, kaip naujas, parsiduoda už 
priklausanti balansą $290. Atsišau
kite 6136 S. Halsted St.

PUIKUS Upright pianai pradi
niams $45. Grojikliai pianai $85. 
Dykai pristatome. Atsišaukite, 6136 
So. Halsted St.

'_________________ ;____________________________

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moauette, Jacguard, 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. Dinettę setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargęnų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PARDUOSIU cash registerį, re
gistruoja nuo 6c iki $2, taipgi par
duosiu šunį Russian pudle, lat^ii tin
kamas prie biznio. Tel. Boulevard 
3158.

3 SM. SKURINI8 seklyMos Betas $7.50, 
(rasiniai peėiai $5, Brogerial $5. Lovos $2, 
Daybeds $5. Kaurai $10, Aisbaksiai $5, Vir
tuvas kabinetai, virtuvės notai, Valgomojo 
kamb. setai.

GAUG1R,
541 E. 61 st St.. nrie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv, »ub, vakari!*,

’28 Buick 5 pas. sodan .... .......... ....
’26 Pa i kr Sodan (I ratai ..... ......................
29 Ebhcx Sodan ..........................................
1927 Nash Coach apocia] .......................
’29 Ford coupe ............ .............................
’2!> Ford Romintoj’ ................... ...................’28 Atibųrn Roauster ........... . ...... r................

MeDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 S. Halatod St.,

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

Trlungle 9330

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, kad ir farmeris, aš lai- 
kiČiau ant farmos gyventi, nesenai 
iš Lietuvos, 28 metų, atrodau gerai, 
esmi graži, gyvenu pas seserį. Mel- 
<lžiti atsišaukti. 

MISS M. MAČIULIS
12115 Fleming St., 
Hamtramck, Mich.

Help Nameli—Malė
__Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

galiir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
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, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

budu juos varda

diena nuo 10 
pietų.

is

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, visi geri rakandai ir biznis. 
Pardavimo priežastj patirsit ant vie
tos, 4605 So. Paulina St.

ESU priverstas grįsti į Lietuvą, 
todėl už pirmą teisingą pasiūlymą 
parduosiu bučernę ir groserne. Vieta 
gera geram bizniui, -nepraleiskite ne- 
apžiurėję, 4530 So. Wood St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 aitru, nauja 5 kambariu cotta- 

pco, "prie valstijos vieškelio, su žvrvin- 
ru* upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2853 
W. Van Buren Sa.. West 6161.

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

PARDAVIMUI gera barnia ant 
mažų išmokėjimų, arba mainysiu 
ant namo ar lotų. Ne perkupČiai. 
šaukite Radcliffe 1304.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia 
REIKALINGA moteris apžiūrėti 

kambarius ir mažą Storą, turi . mo
kėti truputį rašyti, nesenesnė 40 me
tų. 3221 Limė' St. Victory 5285.

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

REIKALINGA moteris indų plo
vėja patyrusi.

4169 So. Halsted St.

OPERATORKŲ patyrusių ant Pol- 
lard mašinų, siūti šilkines padųškai- 
tes ir lovų užklodes. Atsišaukite 
tuojaus. Pastovus darbas. Thompson- 
Thorne, 1018 So. Wabash Avė. Room 
703.

o

Mergaičių ofiso darbui, nereikia ‘pa
tyrimo, $15 į savaitę.

6 indų plovėjų, $17 į sav.
6 veiterkų, $18 j sav.
6 patarnautojų koteliuose, 

mėnesį.
10 dirbtuvių mergaičių, $15 

į savaitę. ,
6 mergaičių dirbti 

Feeders.
Virtvrvjų mergaičių, 
Siuvėjų, $18 į sav.
Mergaičių dėl namų . . 

vaitę, kambarys ir valgis. 
SOUTH, PARK EMPLOYMENT 

^4193 S. Halsted St., 
2nd fl.

kampas 42 gatvės

kaipo

$16 į sav.

darbo, $15

$65 j 

iki $18 

Gordon

šą-

REIKALINGA 3 mergaičių 
kų ir antrarankės virėjos, 5 
Ashland Avė., Prospect 7170.

For Rent

veiter-
248 So.

ANT RENDOS 5 kamb. mu- 
rinė bungalovv, 3 blokai nuo 
Marquette parko, renda $45.00 
į mėnesį. Kreipkitės prie

J. Sinkus and Co. 
6959 So. Halsted St.

Normai 4400

RENDON 4 kambarių flatas, maudy
nės, porčiai, basementas, $18 ir 4 
kambariai $14 ir $16, 3632 S. Lowe 
Avė. šaukite Boulevard 0470.

Furnished Rooms
DEL RENDOS gražiai išfomišiuo- 

tas kambarys su karštu ir šaltu 
vandeniu dėl poros, be vaikų arba 
pavieniems vyrams $5 j savaitę. 
1019 W. Monroe St. Phone Monroe 
5773,

Real Estate For Sale
____ Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
1425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA

Nauja angliška bungalovv, $1000 cash. 
15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.

Degtų plytų konstrukcijos; 6 di
deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. i vidurmiestj; I. C. R. 
R., teras 13c. Šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

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

Savininkas ir budavotojas

Republic 7227

7 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv, 
2 metų senumo. Extra maudynė. luo
tas 30x200. 2 karų mūrinis gara
žas. Moderninis vištininkas 30x12. 
Vynuogių Arbor, rožės ir krūmai. 
$10,000. Lengvi išmokėjimai. Tele- 
fonuokit Prospect 3131.

$1,500.00 PIGIAU
Galėsite nupirkti naują murinę 

bungalovv, vertės $9000, savininkas 
‘ j parduoti už $7,500. 

Tik $500 įmokėti, o likusius kaip 
Randasi labai grožioj vie- 

tik pusę bloko nuo parko.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted St.

yra priverstas
Tik f“*' '
rendą.
toj,

MAINYSIU 4 flatų po 5 kamba
rius namą Southsaidėj ant bizniavo 
namo su bučerne arba groserne. J. 
Stulga, savininkas, 4435 South 
VVallacer St.

PIRKITE PELNINGĄ
Rrapertę

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

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981




