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Nauja Klerikalų Byla Lietuvoje
Pralotas Labanauskas

Karo sekretorius susir
go apendicitu Prašo $700,000 be-“'Lašinių Skutimo Byla

15.
W.

WASH1NGTONAS, lapkr. 
—- Karo sekretorius James 

iGood susirgo aštriu apendici- 
[tu. Jis tuojau buvo nugaben
tas j Walter Reed ligoninę, t 
j kame jam buvo padaryta ope
racija. Jo padėtis esanti labai 

I rimta.
Klerikalinės Ūkininkų Sąjungos Rokiškio 

Apygardos Banko suktybės siekia arti 
700 tūkstančių litų - Daug ūkininkų 
tapo tos aferos aukomis

Vienas Kaltinamųjų
gautiems iš Rusijos 
vokiečiams padėti

partijos vadai i 
reichstagą, kad jis pa- 
700 tūkstančių dolerių 
tiems 13,000 vokiečių 

yra su-

Darbo Balso”
savo laiku buvo areštuotas, bet

Fašistų valdžia Ita 
lijoje paima du dva 

ru i savo rankas

padėti 
kolonistų, kurie dabar

. siburę Maskvos priemiesčiuose 
iš Įvairių Rusijos vietų ir no
ri iškeliauti iš bolševikijos į 
Kanadą ar kurį kitą kraštą.

Vadai numano gerai, I 
tokios sumos toli nepakanka 
dėl to nutarė atsišaukti i $ *

MONTREAL, Kanada, lapkr. j KALNAS, spalių 21 [“L.Ž.”] savarankiškai veikę. 
Kilęs praeitą naklį S t.' 

seminarijoje, Throe | 
Que., gaisras sunaiki- i

nutarė no 5(1 tūkstančių tomų knygų, | Jokanto pasakymu, politinius Į žiūroj.
-- jų tarpe daug brangių ištari-1 įr ekonominius Uk. s-gos reika-1 šis klausimas p ovn«..vu.

!iių dokumentų. Seniausia Se-j|USVedę: Mikšys. Draugeli.!, Jo-'matyt, ne labai tetiko, nes jis 
minarijos dalis visai sudegė. ‘ * ----- -

15.
Joseph
R i vers,

Mat, Jo- 
.. .... ... . . ...i kantas buvo jau anksčiau pasa-Pohtmiu ir ekonominiu reikalų , , , . .. .... . * ‘ l kęs, kad visas s-gos veikimasvedėjai Tbuvęs bendroj pirmininko prie-

klausimas p. Jokantui,

n 
vi- 

Dvarų savininkus kaltina dėl įsuomenę, kad ji padėtų. Prezi- 
apsileidimo ir savo žemės ne-plentas Hindenburgas žada pir- 
dirbimo visuomenės naudai mas paaukoti stambią sumą.

Britų darbo valdžia 
stengias dėl taikos 

i anglies pramonėj

Hoover šaukia praROMA, Italija, lapkr. 15.
(Specialiu dekretu. Tarauto ir ~ ,
Arezzo prefektai įsakė vietos RIOIICS IV (i&rDO V<1 
fašistų žemės ūkio sindikatams j 
paimti į savo rankas du dide- ■ 

llius dvarus, kurių savininkai i 
•lesriupino kaip reikiant ap
dirbti ir apsėti.

, Tai padaryta einant diklato- 
_____ _________ i valdžios priim
tu įstatymu, kad jei privatinis 
žemės ar pramonės įstaigų sa- į 
vininkas yra apsileidęs ir ne- į 

“Rokiškio apygardos ukininkų sąjungos banko afe- nori ar nemoka ūkio vesti taip,: 
kad jis duotų tinkamų vaisių, 
lai valstybė gali įsimaišyti į rei
kalą ir pati per atitinkamą sin- į 
dikatą jį naudingai operuoti.

Tarauto prefektūroj 
Italijoje, paimamas Į 
ūkio sindikato rankas 

dvarininkui

MacDonaldui pavyko susitarti 
su angliakasių vadais.—Dar. 
bas kasyklose bus sutrumpin
tas, nemažinant algų

Lietuvos spauda praneša, kad netrukus prasidės 
nauja didelė ir skandalinga klerikalinės Ūkininkų Są
jungos byla, būtent, tos sąjungos Rokiškio Apygardos 
Banko byla, kurioje yra įmaišytas Rokiškio pralotas 
Labanauskas ir Rimša. Pasak Kauno 
pralotas Labanauskas 
vėliau paleistas.

Kauno oficiozas “Lietuvos Aidas”, praloto Laba
nausko vardą nutylėdamas, apie tą bylą rašo taip:

“Rokišky šiomis dienomis Panevėžio apygardos teis
mas pradės nagrinėti garsią Rokiškio ūkininkų sąjun
gos apygardos banko bylą.

“Ši ūkininkų sąjungos byla daug stambesnė, negu|rjaus Mussoiini 
ir pagarsėjus šiomis dienomis ūkininkų sąjungai su to
kiu tragišku finalu pasibaigusi lašinių skutimo byla.

dų pasitarimą

ra siekia arti 700,000 litu ir tos aferos aukomis tapo 
didelis skaičius nekaltu ūkininku. Ne vienas mažai ban
ko dalykuose nusimanąs rokiškėnas ūkininkas prarado 
dėl nelaimingų draugiškų vekselių visą savo turtą. O 
kiek ūkininkų savo viso turto dėl tos pačios priežasties 
dar nustos bylai pasibaigus. 

aBe to, teismui teks tarti savo žodį ir iškelti aikštėn prikladsė

pietų 
žemės į 

dvaras 
Gražio

WASHIXGTONAS, lapkr. 15.
- Prezidentas Uooveris šau

kia ateinančią savaitę pramo-' 
nes, darbo ir žemės ūkio lyde
rių konferenciją, kūrinos tiks- ' 
’as bus apsvarstyti planus dėl I 

I sutartinio darbo biznio pažan-j 
! os reikalais.

Konferencija bandys sulaisy- j 
Ii plačius planus*-biznio progre

sui — bizniui plėsti, eksportui ' 
I stimuliuoti, deriant visą tą’ 
taip, kad butų naudos ir pra-' 
monei, ir darbininkams, 

'mes ukiui.
ir

siukas ir Sakalauskas. Jų rolės 
sąjungos gyvavime buvusios 
svarbiausios.

Paskui vėl buvo Jokanto r,a- 
; klausta, kas atsakingas už rei- 
j kalų vedimą.

| tą klausimą Jokantas susi
jaudinęs atsako:

—Jei butų buvę gerai apsi
žiūrėta, tai galimas 
kad šios bylos nebūtų

Direktoriato narių
Direktoriato nariai 

Sąjungoj daug darbo: 
iar. ten dirbdavę. Už tai jiems 
buvę mokama algos: Mikšiui 
1,500 lt. mėn. (1925 m.), o ki
tiems, — Draugeliui, Josiukui, 
Sakalauskui, — po 1,000 lt.

! mėn.

daiktas

algos
turėdavę
jie nuo-

atsikalbinėjo i ji atsakyti, tur 
būt, nenorėdamas teisiamajam 
Mikšiui už Uk. sąjungos darbus 
atsakomybę suversti.

šalių ginčų laukiama apie 
pirmadienį.

Visų buvo 
tadienį bylos

manoma, kad šeš- 
tardymas turi bu- 
y. išklausinėti vi

si liudininkai ir piasidčti ša
lių ginčai. Tačiau šis laukimas 
neišsipildė: šeštadienio posėdy 
liudininkų nuklausli teismas 
dar nebaigė ir pirmadienio po 

Isėdy bent iki pietų turės būti 
I tęsiamas liudininkų nuklausine- 
įimas. Lig šiolei liudininkų jau

I nokinusia daugiau, kaip 50.
Labai daug šioj byloj liudi- 

ininkais iššaukta■ buv. lašiniams 
criimti komisijų narių. Veik vi
si tų komisijų nariai Liudijo, 

i kad l’k. s-ga pristatydama ka- 
Į riuomenės dalims amerikoniš- 
įkus lašinius tvirtino, kad 
riliai esą gaminti Lietuvoj, 
tnšdos krašte. Pavyzdžiui, 

ats. kap. Veleckas 
buvęs III karo apygardos 
niams priimti komisijos 

įsako, kad priimant lašinius ra
sta antspaudai U. S. A. Tie 

Į antspaudai buvę įspausti iš
skustose palčių vielose. Be to, 

i buvę uždėti ir vokiški antspau-

LONDONAS, lapkr. 15.
Darbicčfų valdžiai gatų gale 
pavyks, turbūt, nuveikti sun
kiausi anglies kasyklų darbi
ninkų ir kasyklų pramonės; 
klausimą.

Premjeras Ramsay MacDo-j
, nald ir užsienio reikalų minis-j Trynimasis
I tevis Arttnir Henderson laike j ,'keletą konferencijų su anglis- r«'8>amas's -Sakalauskas pra-l 
' kasių atstovais, su‘ kuriais pa- iJokant<S Pasakyt!, ar jam,: 
vyko susitarti. Angliakasiai yra | Jokantui, nebuvę žinoma, kud 
natenkinti MaeDoniildo prižade-1 ^jungoj nebuvę sutarimo, bst 
jimu įsteigti nacionalinę algų j kažkoks Uj uimasis, nesa

lta rybą (national wagą board), i įpratimai; Mikšys noiejęh at-
- ; kuri arbitruos tuose atsitiki- 'leisti Uk. s-gos reikalų vedeją 

muose, kur distriktų tarybos | Kuškį, bet bijojęs.
ze" negalės susitaikyti.

Parlamente bus netrukus pa
siūlyti du biliai angliakasių in- 

i teresais. Vienas jų, liečiąs dar- 
ibo valandų sutrumpinimą, an-

ir

laši-
Klai-

laši
na r vs

Rokiškio apygardos ūkininkų sąjungos prekių sandėlio Gapograsso^ o Arezzo j>refek- 

kiečiu dėl mokesnių H1*18 reguliavimą >r w i Inacionalines algų komisijos

netoli nuo Romos,
sudegimo paslaptį ir .kaltininkus i dvarininkui Luigi Capi. (

“Dėja, svarbiausiam tos milzimkos aferos kaituliu- i ________ _ , *
kui p. Rimšai pasisekė savo laiku iš Lietuvos pabėgti. Londone nesumokėjimo

“Rokiškėnai šia byla labai susidomėjo ir nekantriai 
laukia jos rezultatų.”

Buvusio Lietuvos ministerio pirmininko ir į 
finansų ministerio Petrulio byla

Kaip žinoma, klerikalų valdžioje buvusiam minie- 
teriui pirmininkui ir finansų ministeriui V. Petruliui, 
vienam stambiausių klerikalinės Ukininkų Sąjungos 
šului, demokratinės vyriausybės yra iškeltos dvi bylos 
— už muitus ir už valstybės pinigų laikymą [pasilai- 
kymą?].

Dabar, Kauno laikraščių pranešimu, Petruliui esan
ti iškelta trečia byla, būtent, dėl pinigų kalimo, kuris 
Lietuvos valstybei atnešęs apie pusę miliono litų nuo
stolių.

organizuoja darbi
ninkų teatrą

Įsteigimą, bus pasiūlytas, tur
būt, ateinančią savaitę.

Antruoju Dilium, kuris bus 
dar i parlamente įneštas tuojau po 

saulei netekėjus. 70(1 baltum ir Naujų metų, numatoma visos

DURBAN, Nalalis, Pietų 
rika, lapkr. 15. - Vakar,

A f-

juodųjų policininkų, apsigink- anglies pramonės reorganizaci- 
’avusiu šautuvais,

Londonas turės pirmą Sociali- ųu]kosvaidžiais ir
< a _ . a  rr» . i _. •

WN1M)NAS, lapkr.

stų teatrą. ’ 
narni demokratinės reikšmės | 
veikalai, taipjau rodomi kruta-į 
mieji paveikslai, pigiomis, dar
bininkams prieinamomis 
mis.

Projektą remia keturi 
kabineto nariai: J. R. 
George Lansbury, Sir <

Kas buvo tikrasis Lietuvos Skaičius 13 — praloto Ol- 
diktatorius? šausko hoodoo”

Užsienių spauda praneša iš žmonėse, bent Amerikoje, 
Kauno, — tiesa, ar ne, tai jau j įsigyvenęs prietaras, kad skai- 
kitas dalykas, — kad Tūbelio-Į čius “13” esąs nelaimingas, tar- 
Musteikio valdžios ištremta iš ĮUrn jį tikro buvo praloto Kon- 
Kauno Valstybės dramosartis- > 01šausko «hoodo<>/.
tč Kurmylė buvus didele nu- j 
verstojo diktatoriaus Voldema-1 Pasak **Lietuvos Žtiruų” Sta
ro favoritė. Kai antrą kartą $3 UstijanauskienR, dėl kurios 
jos bute buvus padaryta krata, mjrties pralotas Olšauskas ta
tai buvę surasta daug doku-j^ nu(ejsfas aštuoneriems me
mentų, prašymų, kuriuos pn-1 ... . . , ....£. . . ' . i tams sunkiųjų darbų kalėjimo,vatiniai asmens ir įstaigos bu-j . v
vę įteikę premjerui Voldema- buvo Birštone pasmaugta rug- 
rui, o ant tų dokumentų bu- sėjo 13 dieną. Praloto Olšau- 
vusios Kurmytes ranka pade- sko teismas prasidėjo 13-tame 
tos pastabos, kaip Voldemai*as mčneSy p0 tos žmogžudybės; 
turįs tą reikalą išspręsti. tęsėsi 13 dienų ir, suėjus ly- 

Aktorės Kurmytes patarimu,! . . _ ... . v i- : gini 13 menesiu, sprendimastuo budu, buvę sprendžiami Į * K
kartais labįy, ąvwjrbų# vaJiM-ybėti buvo yasJkdb^ soajių l*f
klausimai. n$-

Jokantas Gynimosi fakto ne- [ 
neigia ir, sako, kad jam buvę • 
žinoma, jog ne viskas einą dai
niai ir sklandžiai.

Boigiant duoti Jokantui paro 
dymus, jis buvo gynėjų klau- į 
siamas, ar sąjungos veikimas, I 
visose srityse, buvęs pirminin
ko (Mikšio) žinioj, ar skyriai

IspanipJ siautė katas 
trofingos audros

statę Fridzinskas 
Juodu irgi karšta', 

kad lašiniai gaminti

Lašinius 
su Josiuku. 
tvirtinę, 
Klaipėdos krašte. O 

vyr. 1L Matulis 
pasakė, kad 1925 m. priimant 

'lašinius iš Ik. s-gos Aleksote, 
i jau tie lašiniai buvę suant- 
spauduoti Klaipėdos krašto ant
spaudais. Po antspaudais buvę 
matyt išpiauta palčių oda. La-

daug žalos, šinių tiekėjai tvirtinę, esą jie 
Vietomis susisiekimas visai su- j išpiaustę odą dėl to, kad ant- 
trukdytas. Per audras žuvo spaudai geriau Įsimuštų, 
trys žmonės. (Bus daugiau)

Uvusių šautuvais, revolveriais, 
  _r ašarojamų 

bombomis, netikėtai puo- nus darbo valandas, angliaka- 
;le dar miegojusių afrikiečių sių algos nebus sumažintos. 
Į gyvenamus namus ir ėmė “juo- i 
i dūkūs” ; 1 ♦ ' 

Kame Įjagalves mokesnių.
Buvo laukia didelio pasiprie

šinimo, tačiau juodieji visai ne-
’ sipriešino. Jie tik buvo nepa- teisti. Kad abudu biliai bus par- 

tenkinti, kad juos taip anksti lamento priimti, taipjau neabe- 
iš lovų traukia laukan. Buvo jojama, nes nors konservato- 
padaryta daugiau kaip 8,000 rjaj, suprantamas dalykas, bal- 
kratų ir suimta daugiau kaip'suos prieš, bet liberalai, kiek 
500 afrikiečių. Suimtieji buvo|jau žinoma, balsuos už kilius 
nuvaryti į specialius teismus, j kartu su darbieČiais. 
kur afrikiečiams buvo įsakytai 
arba sumokėti pagalves, arba1 
eiti į kalėjimą.

Tos “egzekucijos” priežastis, 
sako, buvus dar ir ta, kad vy-

ja.
Suprantama, kad sutrumpi-

darbo 
Cynes,

Tuo reikalu organizuojama 
Masių estrados ir filmų gil- 

:‘dija,” kuri sekmadieniais duos 
iWest End teatre pjeses.

r Tūli žymus Londono aktoriai 
ir aktorės pasižadėjo vaidinti 
be jokio atlyginimo. Pirmas 
vaidinimas įvyks ateinantį va
sario mėnesį. Bus vaidinamas 
žinomo 
Uptono 
“Singing 
kalinys).

Amerikos 
Sinčiai ro

Jailbird”

Dauguma kasyklų savininkų, 
areštuoti dėl liesumo- j žinoma, proponuojamais biliais 

nėra patenkinti, tačiau mano
ma, kad jie bus priversti vy
riausybės reikalavimams nusi-

lasytojo rjausyb£ buvus gavus žinių, jo 
veikalas ^cį afrikiečiai, kuriuose kartais

(Dainuojąs

ORFI

pasireiškia neramumų, turėję 
ryšių su maskviškiu komunis
tų internacionalu.

Tuo tarpu juodieji skundžia
si, kad jie esą apkrauti per 
dideliais mokesniais.

MADRIDAS, lapkr.
Šiaurinės Ispanijos dalyse siau
tė smarkios vėjo ir lietaus au
dros, padariusios

Kalėdoms
Visuotinis Suomių 
komunistų protes

to streikas

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

Iš viso gražu; kiek šilčiau 
po pietų: lengvi ir vidutiniai 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 360 įr 460 F.

Šiandie saulė teka 6:40, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 4:43 
vakaro.

Suėmė Zubkovą, mirų 
sios ex-kaizerio se

sers vyrą
BONN, Vokietija, lapkr. 15.

Policija suėmė Aeksandrą 
Zubkovą, jauną rusų avantiū
ristą, kuris buvo atvykęs į sa
vo žmonos, princesės Viktori
jos, eks-kaizerio sesers, laido
tuves. Zubkov, kuris buvo iš
tremtas iš Vokietijos, buvo da
bai* atvykęs be jokio leidimo.

HELSINKIS,, Suomija, lapkr. 
15. — Suomių komunistai nu
tarė paskelbti rytoj [Šiandie] 
visuotinį 12 valandų streikų ir 
tuo budu pareikšti užuojautą 
badu streikuojantiems Tammi- 
saaris kalėjime komunistams.

Komunistų kaliniai Suomi
joj, kurių daugelis sėdi jau 
nuo 1918 metų, neseniai pa
skelbė bado streiką, norėdami 
tuo atkreipti į save visuome
nės dėmesį.

ZUNGOLDAK, Turkija, lap-1 
kričio 15. — Vietos anglies ka
syklose įvyko sprogimas, ir 23 
angliakasiai buvo užberti. Vie
nuolika atkasti jau negyvi, dvy
likos kitų dar nesurasta.

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



2 NAUJIENOS, Chieago, III, šeštadienis, lapkr. 16, 1929

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kodėl taip?
Patyriau iš tikrų šaltinių, 

kad kuomet Birulės choro ve
dėjas, K. Steponavičius, kvie
tė p-lę šidiškiutę dainuoti “Nau 
jienų” su p. Budriku koncer
tuose per radio, tai p-lė G. Ši- 
diškiutė pastatė p. Steponavi
čiui tokias sąlygas: apmokėti 
jai 10 dolerių ir garsinti jos 
vardą ne tik “Naujienose”, bet 
ir “Vilnyje”.

Kodėl nestatė panašių sųly 
gų panelė šidiškiutė “Drau
gui”? O juk p-lė šidiškiuti 
Laisvės Kanklių choro (komu
nistų) yra primadona ir taip 
jau vadinamos progresyvu, 
srioves d'dž'ai garbinama.

Kodėl taip?
Joniškietis.

?ko 250. Manoma, kad skal
us praradusių gyvastį tikre- 
ybėj buvęs jlaug didesnis.
Iš 341 apdraudos nuo ugnies 

ompanijų 57 uždarė biznį.
Busteriai pilni vilties

Ant rytojaus po gaisro, šu
toma, draugai užklausę John 
Stephen Wrighto, pirmiausiojo 
hieagos bus leno, kų jis da- 
ar manęs apie Čikagą. Ir 

VVright atsakęs, rimtai, įtiki-
nančiai:

“Aš pasakysiu ką. Čikaga tu
rės daugiau žmonių, daugiau 
oinigų, daugiau biznio į pen
ki us metus, negu ji butų tu
rėjusi be gaisro”.

Beprotis
Kada Wrighto žodžiai paskly

do čikagiečių tarpe, šie traukė 
petis ir piktai spiaudė:

“\Vright buvo visuomet pa- 
nišęs, bet niekuomet nebuvo 
namišęs taip bevilčiai, kaip da
bar!”

North Side
Lytoj Bijūnėlio choras 

to scenoje veikalą “Mildos
šla

mi r 
lis”. Taipjau bus koncertas ir 
šokiai.

Tai bus šio sezono atidary
mas. Programas bus turtingas, 
nes jaunuoliai deda visas pa
stangas, kad patenkinti pub
likų.

šiai pramogai Bijūnėlis pa
sirinko kuo puikiausių vietą, 
northsidiečiams gerai žinomų 
Masonic Temple salę, 1547 
North Leavitt street, arti North 
avenue.

Svetainė yra puiki, bet pro
gramas irgi bus puikus, šis 
veikalas yra statomas pirmą 
karta Chicagoje. Taigi vertėtų

pie Wrightą, ir Wright apie 
Čikagą.

Keliems mėnesiams praslin
kus po didžiojo gaisro Wright 
tsidurė bepročių name ir mi- 
ė čia. Antrų vertus, Wrighto 
'ranašavimas Čikagai ateities

■

(Pacific and Atlantic Photo]

būtų gražiau, kad mes visi lie
tuviai dirbtumėm iš vieno ir ga
lėtumėm girdėti lietuviškus pjpo- 
gramus žcdną vakarų. ,

Aš tikiuos, kad mes susilauk
sime to, ko mano širdis trok
šta. Ilgos yra dienos nuo vie
no antradienio iki kito, bet aš 
vis viena laukiu antradienio su 
kantrybe.

tuvių laikraščių kito, kuris taip 
pažengtų pirmyn, kaip gerb. 
Naujienos, kurios per radio pa
kėlė taip gražiai musų tautų ir 
vardą.

Klausiaus visų Justi progra
mų, Jie mane sužavėjo. Malo
nu buvo klausytis puikius lie
tuviškus žodelius ir virpančius

dainininkių ir dainininkų bal
selius.

Taipjau dėkoju ponui Jos. 
F. Budrikui už jo nenuilstan
čia storom;. Ir dar kartų ačių 
gerb. Naujienoms ir Budrikui.

Dar lauksime daugiau tų pro
gramų. Nors aš bučiau nuvar
gusi, bet žavinčios musų tau

tos dainelės sustiprina jėgas ir 
energiją.

Taigi, gerb. “Naujienos” ir 
p. Budrikas, duodu Jums gar
bės vainiką. Lauksime daugiau 
koncertų per radio.

Ona Karbienė, 
Chieago, III.

pamatyti, nes 
juokingas.

Salės durys atsidarys 6:30 
vai. vakare. Programas .prasi
dės 7 valandą. Todėl publika 
prašoma nesivėluoti, ba pi*6- 
gramas prasidės skirtu laiku, 
lygiai 7 valandą. B. S,

Chieago kyla iš pelenų
Sakoma, kad jau trečiadienį 

Čikagos reales ta liniukas W. D. 
Cerfoot sukalęs iš lentų ofisą, 
itidaręs jį ir pradėjęs biznį iš- 
naujo.

Lapkričio 18 dienų vietoj nu
lėkusio ploto jau išdigo 5,497 
laikinos bizniavietės. Daugiau 
kaip 200 kilo aukštyn naujų 
robėsių, tvirtų, su visais tuo

laikiniais apsaugojimais nuo 
gaisro. Dar kitų 12 mėnesių 
bėgiu daugiau, kaip 100,000 
lailydžių, mūrininkų, vežėjų 
r kitokių rųšių darbininkų kė- 
ė aukštyn 10,000 naujų trobe

sių.
Įvesta patvarkymai, kad ap- 

Aisąugoti nuo gaisrų, ugnęge- 
sių depar lamen to rėguliacijos 
lapo aštresnės.

Čikagietis.

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

1 •••'■
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Chieago. — Fred Cimino, ku
ris prieš kiek laiko nukrito nuo 
Civic Operos trobesio ir užsi
mušė. Jis buvo profesionalis 
atletas, kuris duoną pelnydavo 
rodydamas visokias Šitukas.

Naujienos, —
Man teko išgirsti pirmą kar

tą lietuviškų programų per ra
dio praėjusį antradienį. Labai 
gražiai dainavo p. Vanagaitis 
ir visi kiti.

Dėkinga labai esu p. Jos. F. 
Budrikui 
įvedimą 
nes mes 
linksmai 
vakarus.

Kaip yra puiku klausytis an
tradienio vakarais gražių lietu
viškų dainų ir šokįų. Bet dar 
— 2__1—-—• , "A lii'yyrtHi.-įh ’----------

ir “Naujienoms” už 
lietuviškų programų, 
visi lietuviai galime 
praleisti antradienio

Patsy, 
Riverside, III.

♦ * *

“Naujienoms”, —
Padėka Lietuvių Radio pro

gramų rengėjams. Gauname 
progos kartą j savaitę, būtent 
antradienio vakarų, pasiklausy
ti lietuvių dainų ir muzikos.

Labai gražios, puikios dainos 
ir puiki orkestrą. Chorai ir pa
vieniai dainininkai ir daininin
kės labai puikiai dainuoja. 
Linksma pasiklausyti.

Dėkavoju “Naujienoms”, p. 
Budrikui už rengimų ir vi
siems, kurie dalyvauja tų pro
gramų pildyme. Visiems vienu 
žodžiu ačiū!

Su gilia pagarba,
Frank Malke,

Wjatrwatosa, Wis.
* * *

Gerb. Naujienos, —
Neapsakytai įvertinu Jūsų 

pasirodymą. Neatsirado iš lie-

Stoka Pasimankšti- 
nimo ir Tyro Oro

tiesiai veda prie sukietėjimo, menko 
apetito, galvos sopėjimo ir nervin 
gurno. Tiems, kurie dirba ofisuose ir 
šapose

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra tikra, palaima, dėlto*, kad jis 
atitaiso blogas pasekmes uždaryto 
gyvenimo. Blogas oras lapkričio ir 
gruodžio verčia kiekvieną ginkluotis 
prieš ligas ir Trinerio Kartus Vynas 
yra pasitikėtiniausis tonikas tam 
tikslui. Visose aptiekose. Nemo
kamas sempelis iš Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chieago, III.

NEMOKAMAS SEMPEL1O
KUPONAS Dept. 24

Vardas

Adresas

Miestas Valstija

Didžiausios Lietuvių Radio ir Rakandų

KRAUTUVES
Parduoda dešimtims kas dieną už Labai NUŽEMINTAS

KAINAS Naujus ir Pagerintus

R A D i O
Bukite Peoples Furniture Co. Krautuvėje šiandien ir pa
siskirkite vieną iš pilno Majestic Radio rinkinio, žinoda
mi, kad gaunate didžiausią šių dienų Radio vertybę iš 

Atsakančiausių Lietuvių Krautuvių!
, I'-'.. • • • S' ■ .-J ■Jf'. ,

MSN*4. •

Didžiausias sujudimas

Aleksandras Frear,
Yoiko aldermanas, pasakoja, 
ką jis matęs. Esą, brangiausi 
priešiniai, veidrodžiai, muzika- 
liai instrumentai mindžiota ko
jomis, kaip niekam tikę, be
verčiai dalykai.

Betvarkėje šimtai kūdikių 
klikė ir rėkė. Aldermanas ma
tęs jauną mergaitę, kurios plau
kai užsidegę. Kaziukas užpylęs 
stiklą snapso, ant galvos, liep
sna pašoko ir apgaubė mergai
tės galvą mėlyna ugnim.

Kitose vietose pasirodė ne
paprasto žmogaus garbingumo. 
Vyrai, kuriuos bet kas butų 
drovojęs susitikti tamsoje, pa
tiltėje, bėgo i degantį namą, 
nešė iš jo kūdikius ir moteris. 
Išgelbėję vienus, jie grižo at
gal, nepaisydami pavojaus pa
silikti ten visai.

Vėjas
Vėjas, kaip jau buvo minės

ią, siautė tą dienų smarkus. 
Del ga sro jis dar labiau su
bjuro. Vėjo smarkumas buvo 
toks, kad vanduo nušvirkštė to
liau, kaip dešimtį pėdų 
vėją.

(’gnegesių aparatas po 
rato apleista liepsnoms.

Gaisrui praūžus
Antradienis. 2,200 akrų 

sto sunaikyta. Netoli 100,000 i 
gyventojų be pastogės. Sako-1 
ma, kad gaisras sunaikinęs na- i 
mus, kur gyveno 98,500 žmo- ■ 
nių.

^cw Atsiliepimai apie Koncertus per
radio, iš stoties WLS, kū
rinas rengia “Naujienos”, 
Jos. F. Budrikas ir Harry 
Alter Co., Majestic Radio 
distributoriai, antradienio va
karais, nuo 8 iki 9 valandos.

Svarbus Pranešimas!!!
Special išpardavimas tiktai sukatoj ir I

Nedėlioj, lapkričio (November) I
9 ir 10,1929 I

Pirmas ir paskutinis išpardavimas kad bus | 
galima nupirkti Rezidencijos arba Biznio 
lotus su tokiu mažu įmokėjimu

110.00
Brangus Redaktoriai,
Vakar vakare musų Lietuviš

kas programas buvo labai pui
kus. Jei- dainininkai butų ga- 
’ėję matyti, tai jie butų matę, 
kaip mes plojome jiems. Tei
sybę pasakyti, tai turės musų 
kiti dainininkai pusėtinai spir
tis, kad pasirodyti taip, kai an- 
tradenio vakarų pasirodė lietu
vių koncerto dalyviai.
, Merginos labai aiškiai daina
vo gražias lietuviškas dainas. 
Ir “Ponas Redaktorius” šau
niai pasirodė.

Ačiū už tą programų.
Svetimtaučiams labai patiko 

“Margarita” ir “Karvelėli”.
Pasakykite musų artistams, 

kad mes dėkavojame už jų ma- 
’onų programų ir laukiame at
einančią savaitę daugiau radio 
svečių (praėjusį antradienį kon
certai užsibaigė).

Širdingai ačiū visiems, ir 
linksma, kad musų tauta taip 

(gražiai pasižymi.
mie-| Byrnesė Walavich,

- Chieago, 111.
* * *

Gerbiamos “Naujienos”, — 
Aš klausau kiekvieną antra

dienį programų per radio, ku- 
i” ir Bu

drikas. Mano tėvai yra “Nau- 
prarijusios jienų” skaitytojai ir rėmėjai, j 

liepsnos — jų tarpe 1,600 krau-1 Ir aš norėčiau kuo galėdama 
tuvių, 28 viešbučius, 60 dirt- šiems programams padėti, 
tuvių. Eugenija Mažutis,

Iš žmonių — gyvasties ne- Chieago, 111.

prieš

a pa

sunaikinto turto šie- jriuos rengia “Naujienos 
kusi $200,000,000.

17,450 trobesių

Gražioj Lietuvių Kolonijoj Spring Forest 
(buvusis Willow Springs)

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

Kasiliausko rezidencija randasi musų subdivizijoj

S. P. H?WELL & CO.
S.P.Kazlauskas ir Kazwell, tai ta pati ypata

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

Archer Avenue ir Spring Street 
Spring Forest, III.

šis dailus ir Galingas Ma
jestic yra daleistina kiekvie
nam įsigyti. Mados 91, 
£8tu:..... $116.00
Arba pilnai įrengtas su tū
bom — $137.00.

Naujas ir pagerintas Majestic 
Kombinacijos Radio ir Gramat’o- 
nas, tai yra didžiausia vertybe. 
Madoa 101, pilnai įrengtas su 
tūbom ir vis- COA1C 
kuo, kaina ...........

Modei 92 °
* • * y f ’ » ” .T "

Majestic Radio arba oro 
Monarkas, didis, gražus ir 
Galingas. Mados 92. Kaina
tetub°s $146.00
Arba pilnai įrengtas su Ma
jestic tūbomis $167.50

Visuomet visais žvilgsniais busite geriau patenkinti, jei pirksite
sau Radio iš žinomų ir atsakomingų Krautuvių “Peoples”.

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems ir nerokuojama nuo
šimčiai ir Carrying Charges.

Krautuvės atviros antradienio, trečiadienio, ketvirtadienio ir še
štadienio vakarais.

Demonstraciją suteikiame Jūsų namuose veltui. Šaukit

Hemlock 8400

iii®®
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2536-40 W. 63rdSt
Arti M apie wood Avė.
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fary Chicagos 
Lietuvių
Roseland
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dykos nariai rūpestingai ir at- svetainėj, 18-ta gatvė ir pa
sidavę darbuojasi. į cine Avė. Vėliau tapo išrink-

Valdyba išklausė ir priėmė [ta komisija, tvarkymui biznio 
įvairių komisijų raportus. Li- dalies reikalų, iš sekančių na- 
ko nutaria rengtis prie pasta-Irių: pp. Geo. Šukio, J. Kaulo 
tymo p. M. Petrausko operetės ir dviejų panelių — A. Zavis- 
Kaminkretis ir Maluninkas, taitės ir A. Žcmaičiutės. Taip- 

į gruodžio 15 d. š. m., C. S. P. S.'gi liko išrinkta rekliamos ko-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

misija iš sekančių narių: pp. 
P. Milerio ir A. Misevičio.

Užbaigus posėdį, pp. Stepo
navičiai pakvietė visus prie ar
batos. P-nia Steponavičiene vai
šino mus tokiais skaniais py
ragaičiais, kad net mes visi
lenktiniavoth, kuris Iš mus kas.

daugiau suvalgys. Prie lokių 
aplinkybių ne visi turėjom pro-į 
gos papasakot anekdotų.

Nepamirškit visi rezervuot 
sekmadienį, gruodžio 15 d. š. 
m., ir atsilankyt i Birutės ope
retę Kaminkretis ir Malunin- buvai prieš mane?

Birutės Rėmėjas, i Teisiamasis: •— Dar niekad.

JUOKAI
Negali su juo lygintis

Teisėjas: — Greitas važiavi
mas, e? O kiek kartų tu jau

Tiesa, aš bandžiau porų sykių 
jus pralenkti, bet mano keva
las neina greičiau, kaip 55 my
lios į valandą.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

South End Reporter” paduo- 
tokią žinią:
oorge VVialvitz (Jurgis Vi
žlus), 51 metų. gyv. 1.0500 
rooke Avė., sveiksta Rose- 

l Community ligoninio nuo 
‘idimo galvos’ pereitą šešta- 
į (lapkričio 9 d.). Jisai bu- 
sužeistas pasėkoje karštų 
irnentų su savo žmona, 
laukusi iki vėlaus laiko 
tant vyrą namo, p-nia Wial- 
pradėjo klausinėti, kur jis 

>, kada vyras sugrįžo namo, 
yrąs pasirodė priešingas ši
am ekzaminavimui. Jisai, 
►ma, siekęs i kišenę peilio ir 
įėjęs mosikuoti moteriškei 
.nčiomis ašmenimis pavo- 
ai arti jos veido- 
nia VVialvitz, ėmusi žval-1 
s kokia nors įrankio, kad; 
ginti. Ji pastebėjusi beis- SS 
i lošti kuolą, ir pasigavusi ( 
inklą ytin smarkiai nulei-.' 
jį ant vyro galvos.

ialvitz buvo nugabentas i 
dand Community ligoninę,
surasta, kad jo galva ge-i® 

i sutrenkta. Vienok tiki-1® 
, kad neužilgo jisai sugrįš'®

. S
io gi tarpu p-nia VVialvitz 
jo stoti prieš teisėjo veidą, j SS 
byla tečiaus atidėta, lau-lS 

t kol vyras pasveiks.

f^1$. ^18? Mkl-VftM'IHanorSiMc^.iNc

į 85 Gražus Grojikliai Pianai Turi Būti Parduoti I
I Prieš PADĖKOS DIENA t

irutės Valdybos 
Posėdis

atarė statyt Kaminkrėtį 
ir Malu ninku

rūtos valdybos ir rėmėjų 
įsi jos posėdis atsibuvo pc-

trečiadienį pp. Stepona- 
naujoj studijoj, Archer 

, Brighton Parke. Nors 
trečiadienio vakarą buvo 
nemalonus, bet visi nariai 

vavo, o tas rodo, kad val-

lokit Skrybėlės Dirbti 
ybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo- 

a $25—$50 j sa
vaitę.

U ūsų lavinimas pri- 
engia jus vietai j

F* trumpą laiką, die
nomis ar vakarais 

ikite ar rašykite dėl knygutes 
apie skrybėlių madas.

shion Millinery School 
N. State St. kampas Lake St.

SUPYKITE SA- 
VO PINIGUS 
irkdami Kailinius 

Kautus Dabar 
adidinus muitus ant įvežamų 
kailių iš užsienio, kainos ant 
inių kautų pradėjo kilti augš 

ir pakils dar gerokai augš- 
i. Todėl tuojaus pirkdami kai- 
is kautus . sutaupysite 
gų dėl save«

daug

»’

Si

Didelė nuolaida už

jūsų seną pianą arSi

radio kaipo dalis
Įmokėjimo ant

GROJIKLIO
PIANOJs

.«i 
SS 
Si 
SS

oo
DYKAI! Kiekvienas gro

jiklis yra puikia
me stovyje.

Mums reikia daugiau vietos dėl musų naujo radio departmento ir mes turime tuojaus iškelti, nežiūrint jų 
buvusios pirmesnės kainos, 85 gražius grojiklius pianus. Mes sprendžiame, kad kainos ir sąlygos tai padarys, 
todėl ateikite ir apžiurėkit šiuos puikius instrumentus. Jokis rimtas pasiūlymas ant šiy Grojikliy Piany ne
bus atmestas. Kiekvienas Grojiklis yra garantuotas, kad yra geriausiame grojimo stovyje. Ateikite tuojaus 
dėl geriausio pasirinkimo.

Patys Nusiskirkite Kainą
PATYS NUSTATYKITE SĄLYGAS

“BE ĮMOKĖJIMO 
JEI NORITE

■ n «
Sši 
.W 
.W

Daugelis Pastebėtinų Vertybių tapo Nupigin
ta Šiame Pratuštinime iki

arbus Pranešima? 
Chicagos Moterims 
Jepaprasta Proga Chicagos ir 
elinkė Lietuvėms moterims įsi- 
i kailinius kautus (Fur Coats) 
uginta kaina. Mes turime ry 
g su didele kailinių kautų Ben- 
ve, kur galima rasti didžiau- 
pasirinkimą Chicagoj. Kada 

žiuma krautuvių daro didžiau- 
3 išpardavimus norėdami atsi
ryti seno stako, pas mus rasi- 
didžiausią pasirinkimą naujų, 

sžių kautų už nužemintą kai-
Musų krautuvėj jus nera- 

> nei vieno seno kauto. Todėl 
ečiame visas moteris pasinau- 
i šiuom musų pasiulymu.

5URBA CLOAK
SHOP

!14 So. Halsted St.
Tel. Victory 2477

S 
i

100 Grojimo Rolių 
Dykai Pristatymas 
Dykai-Lempa ir Kabinetas 
Dykai-Piano Suolelis.

50 Centų 
į Savaitę

Padarykit SAVO namų LIN
KSMESNI Padėkos dieną su 
vienu šių gražių grojiklių pia
nų. Tai instrumentas, kurį 
kiekvienas šeimynos narys 
gali groti ir gėrėtis. Mažas 
depozitas laikys vieną šių in
strumentų KALĖDŲ prista

tymui. Kiekvienas namas 
turėtų turėti grojiklį pianą, 
ypač kur yra vaikų, čia gi 
yra jūsų didžiausia proga.

KUPONAS
Atsineškite šj kuponą su savim ir mes duosime jums $10 
kreditą ant bile kurio radio. Atsineškite jį šiandie.

Tik pagalvokite: jus galite įsigyti puikiausi 
Grojikų Pianą su didžiausiu pasirinkimu gro
jimo rolių (kokias jus patys išsirinksite) ir 
viskas kas jums reikės mokėti, tai tik 50c į 
savaitę.

Mid-West Piano Stores, InoAtdara 
vakarais 
iki 10 vai. 6136 South Halsted Street

Chicagos’ Old Established Music House”

IMPERFECT IN ORIGINAL

Atdara 
nedaliomis 
11 iki 4 v.
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Užsisakymo kaina
Chicagoje — paštu:

Metams ____ __ ____ __
Pusei metų ......_........... .
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam _____
Vienam mėnesiui ...........

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

lotas Labanauskas. Ar jam geriau seksis teisme, kaip 
pralotui Olšauskui, pamatysime.

Bet ir susimurzinę gi tie Lietuvos dvasiški ir svie
tiški klerikalizmo šulai!

KARO APOLOGETAI IR ANTAGONISTAI
Labai svarbu susipažinti su tikybos objektu, žiaurios je- 

visokiomis nuomonėmis apieka- gos dievinimas buvo iškeltas i
Chicagoj per išnešiotojus:

Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ___  18c
Mėnesiui_________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......................  $7.00
Pusei metų ___  3.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.
• ♦ . , .

DAR “NEKALTI”

LIETUVOS PROVINCIJOJE

PASKATINIMAS SPEKULIANTAMS

Prezidentas Hooveris laikė konferenciją su iždo 
sekretorium Melionu ir republikonų bei demokratų par
tijų lyderiais kongrese. Konferencijos rezultate tapo 
paskelbta spaudoje, kad Jungtinių Valstijų administra
cija pasiūlys kongresui numušti vienu nuošimčiu taksus 
nuo pajamų, taip kad žmonėms ateinančiais metais rei
kės mokėt taksų 160 milionų dolerių mažiau, kaip šie
met.

Iždo departamentas neslepia, kad tas paskelbimas 
yra padarytas tikslu sulaikyti “atakų” puolimą Wall- 
strytyje.

Atrodo, kad savo tikslo valdžia, bent laikinai, pa
siekė, kadangi tuoj po to, kai buvo pranešta apie suma
nytąjį taksų numušimą, Šerų kainos biržoje ėmė smar
kiai kilti. Per vieną dieną jie pabrango dviem iki dviejų 
dešimčių dolerių už serą.

Šerų pabrangimas reiškia, kad norinčių juos pirkti 
yra rinkoje daugiau, negu norinčių parduoti. “Stakų” 
puolimas tapo sulaikytas, bet nėra sulaikyta spekulia
cija. Valdžios pareiškimas apie busimą mokesnių suma
žinimą dagi paskatino spekuliantus daugiaus speku
liuoti.

TIKYBŲ ATSTOVAI KOVOS PRIEŠ 
NETOLERANCIJĄ

Apie Lietuvos ūkininkų są
jungos lyderius, nuteistus' laši
nių skutimo byloje, Brooklyno 
“Garsas” rašo:

“Nuteistieji nejaučia kal
tais ir apeliuoa j aukštesnę 
teismo instanciją, kuri turės 
įtarti galutiną žodį. Vadinasi, 
ši byla dar nėra baigta, ir 
todėl nuo visokių išvadų de
ra susilaikyti.”
Bet iš kur “Garsas” žino, 

kad Mikšys, Draugelis, Josiu- 
kai ir kiti “lašinių skutikai” 
“nejaučia kaltais”? Brooklyne 
sėdint, yra sunkoka pasakyti, 
ką “jaučia” žmonės Kaune.

Reikėtų kalbėti ne apie nu
teistųjų jausmus, bet apie jų 
kaltės įrodymus. Ūkininkų są
jungos lyderiai buvo rasti kal
tais po to, kai teismas išklausė 
daugiau kaip šimtą liudininkų. 
Pagaliau, ir kai kurie kaltina
mųjų advokatai pripažino kal
tinimo faktus teisingais, tik sa
kė, kad didžiausi kaltininkai 
esą kun. Vailokaitis, Gen. Dau
kantas ir p. Karoblis, kuriuos 
valdžia nepatraukė teismo at
sakomybėn.

Nuteistųjų apeliacija į aukš
tesnę teismo instanciją nereiš
kia, kad jie nekalti, o tik kad 
jie nori bausmės sumažinimo.

Jeigu apsivogusieji ūkininkų 
sąjungos lyderiai nebūtų kleri
kalų partijos žmonės, tai “Gar
sas” nebandytų juos teisinti.

“Darbo Balsas” įdėjo tokį 
straipsnelį:

“Kontaučių parapijos kle
bonas Liaugaudas pradžios 
mokyklos vaikus, rašo “že- 
maitis’, štai kaip mokina ti
kybos. Pav. iššaukia moki
nį Mažonavičių. ‘Mažonavi- 
čius? Kieno tai sūnūs? A, 
tai to vagies? Ir jo broliai 
visi buvo vagys! Ir tu toks 
pat!’ Vaikai verkia. Jo tėvas 
jau miręs. Niekuomet jis 
vagiu nebuvo.

“Kunigas tikrindamas pas 
vaikus škaplierius, pas kai 
kuriuos jų neranda. Ima ko- 
lioti. ‘žydbernis’ esi. Ir tavo 
tėvai tokie pat bedieviai’, ir 
t-t.

“Na, jau tokius “dūšių ga
nytojus ’ iš tikrųjų greičiau 
reikėtų iš mokyklų iššluoti.”

Klerikalizmo Vergovėj
(Laiškas iš Lietuvės)

Cambridgc, Mass., šiomis dienomis įvyko skaitlin
ga įvairių tikybų atstovų konferencija, kuri nutarė ko
vot prieš religinę neapykantą ir prietarus. Konferenci
joje dalyvavo netoli 500 kunigų, pastorių ir rabinų ir 
taipjau katalikų, protestonų ir žydų visuomenės dar
buotojų. Vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje tų trijų ti
kybų atstovai pareiškia:

“Nuoširdus žmogaus įsitikinimas dėl savo tikė
jimo teisingumo ir visų kitų tikėjimų klaidingumo 
dar visai nekelia klausimo dėl įsitikinimų nuoširdu
mo tų, kurie tiki kitaip ir tvirtai laikosi savo tikė
jimo dėsnių, dėl nenuginamos jų teisės praktikuoti 
savąjį tikėjimą ir tikėtis amžino atlyginimo.

“Diskriminavimas — politinis, socialinis ar eko
nominis — paremtas tikybiniais prietarais ir neto
lerancija, laužo konstitucijos raidę-ir dvasią ir sle
pia savy rinitą pavojų respublikos saugumui.” 
Tai skamba gražiai. Katalikų, protestonų ir žydų 

tikybų atstovai Amerikoje jau supranta, kad religinė 
neapykanta, fanatizmas, yra smerktinas dalykas. Jie 
pripažįsta, kad kitaip tikintis žmogus gali būt taip pat 
nuoširdus savo įsitikinimuose, kaip ir tas, kuris jo ti
kėjimą atmeta.

Pas lietuvius daugumai tikybos' mokytojų iki šito
kio supratimo dar toli. Ypač tai reikia pasakyti apie 
musų katalikų kunigus ir davatkas. Užmiršdami krikš
čionišką artimo meilės prisakymą, jie nuolatos skiepija 
tikintiems žmonėms neapykantą prieš tuos, kurie neti
ki arba tiki kitaip. Ir jeigu musų žmonyse šiandie jau 
yra daug mažiau fanatizmo, negu buvo prieš kokius 
dvidešimt metų, tai čia ne kunigų nuopelnas, bet prie
šingai — tas žmonių sukulturėjimas įvyko, nežiūrint 
kunigų pastangų palaikyti žmonyse fanatizmą.

MASS. SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA

“Keleivis” rašo:
“Pereitą nedėldienį ‘Kelei

vio’ name buvo Mass. rajono 
LSS. konferencija. Susirinko 
apie 15 delegatų nuo įvairių 
kuopų. Iš raportų paaiškėjo, 
kad visos kuopos gerai stovi 
finansiškai ir draugų ūpas 
geras. Buvo padaryta tarp

tautinė darbininkų judėjimo 
apžvalga, iš kurios pasirodė, 
kad visose šalyse socialistų 
skaičius’ir intaka sparčiai au
ga. Nutarta organizuoti va
jus aukomis rinkti fašizmo 
kankiniams šelpti ir parašyti 
keliatą rezoliucijų dienos 
klausimais. Viena rezoliuci
ja reikalauja kuo greičiausia 
paliuosuoti iš kalėjimo Tarną 
Mooney, kita sveikina susi
tvėrusią Argentinoj Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, trečia pa
smerkia fašistų terorą Lietu
voje.

“Draugai išsiskirstė už 
grudyta dvasia ir griežtu pa
siryžimu kovoti prieš tamsias 
reakcijos spėkas.”

NAUJOS BYLOS LIETUVOS 
KLERIKALAMS

DAUGIAU BYLŲ PRIEŠ LIETUVOS KLERIKALUS

Buvusiam Lietuvos ministe- 
riui pirmininkui ir finansų 

ministeriui ir vienam stambiau-

Tik-ką pasibaigė Lietuvos katalikiškos ūkininkų 
sąjungos lašinių byla, kaip tos pačios organizacijos 
žmonės ir vėl yra traukiami teisman. Naujoji byla bus 
Panevėžio apygardos teisme. Kaltinamieji yra Rokiškio 
apygardos ūkininkų sąjungos banko vedėjai. Del to 
banko suktybių, kaip rašo “L. Aidas”, didelis skaičius 
ūkininkų neteko arti 700,000 litų.

“Ne vienas mažai banko dalykuose nusimanąs 
rokiškėnas ūkininkas prarado dėl nelaimingų drau
giškų vekselių visą savo turtą”, tęsia Kauno oficio
zas. “O kiek ūkininkų savo viso turto dėl tos pačios 
priežasties dar nustos bylai pasibaigus. Be to, teis
mui teks tarti savo žodį ir iškelti aikštėn Rokiškio 
apygardos ūkininkų sąjungos prekių sandėlio sude
gimo paslaptį ir kaltininkus. Deja, svarbiausiam 
tos milžiniškos aferos kaltininkui p. Rimšai pasi
sekė savo laiku iš Lietuvos pabėgti.”
Kitas svarbus bylos kaltininkas yra kunigas — pra

šių ūkininkų sąjungos šulų, p. 
V. Petruliui, kaip žinoma, de- 
mokratiinė vyriausybė 1926 m. 
iškėlė dvi bylas’—už muitus ir 
už valstybės pinigų pasisavini
mą.

Per trejus metus Voldemaras 
tas bylas laikė po staltiese, bet 
dabar jau bus “duota eiga”. 
Petrulį ginsiąs adv. Stašinskis.

Ateina taip pat ir kito pra
loto byla.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
Panevėžio apygardos' teismas 
netrukus svarstys garsią Rokiš
kio praloto Labanausko ir Rim
šos bylą. Bus iššaukta apie 
300 liudininkų, kurių tarpe 
daug nukentėjusių ir išlicituo- 
tų ūkininkų. Pralotas Laba
nauskas buvo savo laiku suim
tas, bet vėliau paleistas.

Vienas jaunas' mokytojas ra
šo iš Lietuvos savo artimam 
giminei amerikiečiui:

... Jei pažiūrėsim į musų 
—Lietuvos— liaudį, į musų 
sodiečių gyvenimą, tai pama
tysim vien tik tamsumą, ne
susipratimą, apgaules. Vyrai 
su savo pačiomis tik pešas, 
tik baras; moterėlės, parda- 
vusios paskutinę vištelę ar 
keletą kiaušinių ir gavusios 
kokį litą, tuoj jį neša ar ati
duoda kunigėliui, nors jų pa
čių vaikai ir alkani, ir pus
nuogiai. O jaunimas? Tik 
girtuokliauja tik pakaušius 
viens kitam “glosto”. Taigi, 
rodos, kad mes, mokytojai, ir 
turėtiimėm visą savo energi
ją pašvęsti pašalinimui to 
sodiečių tamsumo.

Bet, deja! Mums kelią pa
stoja kunigija! Kunigams ru
pi kaip nors ilgiau išlaikyti 
sodiečius tamsoje, nes nuo to 
priklauso jų biznis, jų kiše
nės... ; Taigi jie ir nori, kad 
visi mokytojai butų jų klap
čiukai—t.y. kad ir mokyto
jai lieptų žmonėms tik mels
tis, tik klausyt kunigų. O 
jei kuris mokytojas tik pra
deda kiek aiškinti žmonėms 
apie kultūrą, apie mokslo bei 
technikos išradimus, tai tuč
tuojau tas drąsuolis mokyto
jas palieka be duonos kąsnio. 
Tuo budu dauguma yra pri
versti tylėti, veidmainiauti.

Šit koks buvo atsitikimas 
su manim. Visas sodžius, 
kur mokytojavau, sirgo už
krečiama liga. Na, ir tuo lai
ku kalėdojo kunigas. Kiek
vienoj grįčioj visiems (ir 
sveikiems ir sergantiems) da
vė bučiuoti “relikviją”. Galų 
gale užsuko ir į mokyklą. 
Tuoj įėjęs į mano kambarį, 
išsitraukė iš užančio kokią 
tai lyg lėkštę blėtgalį (ją ir 
vadina “relikvija”) ir pakišo 
man prie lupų, kad bučiuo
čiau. Bet aš, nenorėdamas 
užsikrėsti liga, ėmiau ir ne
pabučiavau. Kunigas tik pa
raudo ir, nieko nesakęs, iš
važiavo, o aš už kelių savai
čių gavau iš Ministerio pa
siūlymą persikelti į kitą ap
skritį arba pasitraukti iš mo
kytojo pareigų.

Taigi ir persikėliau iš ... 
apskr. j ... apskritį. Na, ir 
dabar tyliu ausis suglaudęs ir 
prieš kunigus—nė žodžio. Bet 
aš manau, kad ir Dėdė at
jauti, kaip yra sunku ir skau
du matant, kaip kas nors me
luoja, apgaudinėja tamsius 
žmonelius, o esi priverstas 
tylėti, nepratarti nė žodžio. O 
susipratusių ir priverstų ty
lėti mokytojų yra didžiausia 
dauguma, apie 80% iš bendro 
mokytojų skaičiaus’.
Tai toks Lietuvoje kultūrinis 
stovis,...

rą. Tas klausimas žmoniją 
jaudina nuo senų laikų. Dabar
tiniais laikais dedamos pastan
gos karus ateity panaikint. Tuo 
reikalu plačiai darbuojasi Tau
tų Sąjunga, kurią remia gilios 
kultūros žmonės ir valstybės. 
Siekiama nusikratyti nelemtais 
k v įpročiais, kurie yra pasau
lį apėmę. Kas tai yra karas, 
kokios jo pasėkos žmonijai?

Nors tai ir keista, bet čia yra 
įvairiausių nuomonių.

Dauguma filosofų sistemati
zuotoj ų, siekiančių apimti pa
saulį ir žmogų visu platumu ir 
talpumu, galvotojai, kovotojai 
skelbią individualizmą, yra ne 
tik Karo apologetais, bet ir dai
niais džiūgaujančiais dėl jo gra
žyn o, didingumo ir galybės. 
Karas jiems yra atvaizdavimu 
kovos, besislepiančios pačame 
pasaulio gemale; tik kovoje dėl 
būvio jie mato geresnės atei
ties pradą.

Platonas ir Kantas laiko ka
rą naturale tautų būkle.

Ryškiu karo apologetu yra Ge- 
gelis. Jis randa, kad karas 
esąs reikalingas dvasios pakili
mui. Jis paaukštinąs musų 
žmogišką vertę; jame esąs au- 
gščiausias musų pasišventimo 
pasireiškimas; jis prikeliąs ga
lią tautose, taikos išaklintose, 
sustiprinąs valstybių būvį, esąs 
tvirtu akmeniu tautoms, išda
linąs valdymą verčiausiems, 
teikiąs visam kam judėjimą, 
gyvybę.

Tvirtindamas, kad karas pa
greitina tautų pažangą, ir Dre- 
peris laiko karą teigiamu reiš
kiniu. Arabams butų reikėję 
daugelio tūkstančių metų tam, 
kad jie tiek nužengtų, pirmyn 
proto atžvilgiu,—sako jis, — 
kiek jie pasiekė per vieną šimt
metį, jeigu jie butų gyvenę tai
koje.

Jačiau istorija kalba mums 
ir apie visiškai priešingos rū
šies reiškinius; daugelis vals
tybių dingo nuo žemės pavir
šiaus kaip tik dėl karų.

Lasalio nuomone, visa kas yra 
didingo istorijoje, buvo atlikta 
kardu, ir įtik kardu busią paimti 
visi dideli įvykiai, kurie kuo
met nors istorijoj įvyks. Ničše 
taip pat gieda—himnus “drą
siųjų beprotybei”.

—Garbė karui!—sušunka jis 
džiūgaudamas. — Jo dėka žmo
gus, vos išėjęs iš purvyno, ku
riame užgimė, pasidaro didžiu 
ir pasišventusiu: ant užmušto
jo priešo lavono jo pirma sva
jonė nemirtingumas.

Dargi ir Baironas, tas “pa
saulinio liūdesio” poetas, yra 
karo gynėjas.

—Aš noriai pareikščiau pro
testą prieš karą, sako jis, 
jeigu nebūčiau įsitikinęs, kad 
tik karas išgelbės pasauli nuo 
pelėsių ir puvenos.

Bismarkas, Vokietijos mili'ta- 
rizmo tėvas, taip apibudina ka
rą: “Karas yra nelyginant kaip 
audros arba drugys, po kurių 
oro srove, ar žmogaus organiz
me atsistato sugriautoji pu- 
siausvara. Karas laužo geleži
nius įpročių pančius kasdieni
niame gyvenime, teikia progos 
pasirodyti talentams ir sielos 
kilnumui, ir stato kiekvieną į 
atatinkančią jo gabumams vie
tą.”

Koks tas karo keliamas “sie
los kilnumas”, pakankamai aiš
kiai rodo mums sugriovimas 
Luveno su jo istoriškai pamink
lais, arba Reimso katedros', to 
stebėmeniško kurinio sunaikini
mas.

Kitas vokiečių karo apo
logetas ir panegirikas — 
Moltke nueina taip toli, 
kad karą vadina “Dievo nu
statytosios pasauly tvarkos su
dėtina dalimi” ir skelbia jį 
esant švento. “Karas—Dievo 
duotas, vienas iš pasaulio šven
čiausių įstatymų.”

Jeigu vokiečių karvedys bu
tų pažvelgęs į istoriją, tai jis 
butų sužinojęs, kad kąrąs tik 
pas stabmeldiškas tautas buvo

kultą Babilionijoj, Asirijoj, Ei
niki joj ; Indijoj karas vaizduo- 
amas baisia deive iš kurios ati
darytos burnos išsiveržia visa 
eibė kariškų vežimų ir gink
luotų raitelių. O Egipte Sezost- 
rio parašas: “Karalius baudžia 
svetimą žemę”, sudaro tam tik
rą tautišką obalsį.

Buvęs Rusijos karvedys — 
Dragomirovas laiko karą tiesio
ginėje priklausomybėje nuo pri
gimties.

—žmogus negali atsistoti 
aukščiau, bet kokio prigimties 
įstatymų,—sako jis. Karas yra 
dalykas, priešingas vienai žmo
giškos prigimties pusei, būtent 
žmogaus' savisaugos instinktui, 
bet visai nepriešingas visai 
žmogiškai prigimčiai ir ypatin
gai protui.

Kaip ir Moltkė, rišdamas ka
rą su tikyba, garsus generolas 
klysta, rišdamas karą su pri
gimties įstatymais. Jeigu karas 
yra kova, tai iš to neseka, kad 
karas yra prigimties įstatymas', 
o ne žmogaus rankų kūrinys, 
vienas iš žmogaus gyvenimo ne
tobulumų.

Dragomirovas nueina taip to
li, kad ir ateity nemato nušvi
timo. Jis mano, kad karai pa
sibaigs tik tuomet, “kai nei dva
sinėje, nei medžiagiškoje žmo
nių gyvenimo srityse nebeatsi- 
ras nieko naujo, arba, kitaip sa
kant, kai žmonija išgyvens s'a- 
vo dvasinį turinį”.

Bet juk taip kalbėjo ir gal
vojo viduines taikos atžvilgiu 
ir musų prabočiai prieš tūks
tančius metų, kai viešpatavo 
sauvalė, kai jėga buvo kartu ir 
teisė. Tačiau kultūra, pašalino 
tą anomaliją. Dabar ne jėga 
vadovauja gyvenime, o teisė ir 
teisingumas.

Teise ir teisingumu tiki, be 
kitų, ir tarptautinės teisės pro
fesorius L. Komarovskis. Tik 
jo mokymu, . reikalinga, kad 
taika “įeitų į musų papročius 
ir supratimus, kaip pagrindinis 
ir brangus kiekvienam iš musų 
principas’.”

Gilus rusų filosofas VI. So
lovjovas atmeta visokį karą, jis 
mano, kad “esant žmonijos vi
duje dvasiniam suirimui, išori
niai karai buvo ir dar gali būti 
reikalingi ir naudingi, kaip 
esant giliam fiziškam suirimui 
būna reikalingi ir naudingi to
kie liguisti reiškiniai, kaip 
karštis arba vėmimas.”

Garsusis filosofas tačiau pri
pažįsta, kad besitobulinant 
žmogaus asmenybei, ir vis ge
riau suprantant visuomeniško 
gyvenimo teises ir pareigas, ka
rai pasibaigs ir išnyks. Visą 
klausimo apie karą painumą jis 
išaiškina tuo, kad čia susimai
šo trys visiškai skirtingi supra
timai: pirmiausiai, morališkas 
karo įvertinimas, antra, jo rei
kšmė pažangos procese ir, tre
čia, žmogaus sąžinės balsas dėl 
karo fakto.

Tą balsą P. Kropotkinas for- 
moluoja šitaip:

—Aš suprantu, kad galima 
neatsakinčti. į asmenišką užga- 
vimą. Bet stovėti sudėjus ran
kas, kai stipresnis muša silpną
jį—nedovanotina niekšybė. O 
kaip tik ja remiasi visokia prie
varta.

Tokios pušies pažiūra yra 
griežtai priešinga pažiūroms 
didžiausio rašytojo ir galvotojo 
Levo Tolstojaus atmetusio, kaip 
žinoma, visokią prievartą. Ka
ras, pasak Tolstojaus, yra prie
varta, o tuo pačiu ir blogybė. 
Principe Toltojus neigia bet ko
kį karą, be jokių pastabų ir iš
imčių, ir jo pažiūra j karą su
formuluota šiais žodžiais:

—Visoks žudymas yra aiški 
blogybė. Karas yra žudymas, 
reiškia karas yra aiški blogy
bė.

Rusų poetas Lermantovaš 
parašė tokj eilėraštį:
Širdies giliu paslėptu liūdesiu 
Maniau aš: menkas koks 

žmogus ’
Ir ko jie nori? Daugus skaistus,

Po juo daug vietos yr visam,
O jis nuolat kerštaudamas 

švaistos
Ir skelbia karą... Kodėl ir kam? 

Skelbimas' karo blogybe tęsia
si jau per 26 amžius. Dar pra
našas Izajus blaškė prakeikimą 
tvirtovių sienoms ir bokštams, 
visam kam, kas apsaugoja ir gi
na karo stabą; jis smerkė bet 
kokią neapykantą, neteisybę, 
žiaurų veidmainiavimą ir lai
mino busimus amžius, kuomet 
visos tautoj perkals savo kar
dus į arklus ir savo iešmus —į 
pjautuvus, kuomet nepakels 
tauta prieš tautą kardo, ir ne
besimokins kariauti. (Izajaus, 
17-11, 4.)

O tie amžiai vis dar neatėjo, 
Dievo viešpatystė vis dar ne
atėjo ant žemės ir Kristaus į- 
sakymas: “mylėk savo artimą, 
kaip pats save” toli dar nėra 
įgyvendintas.

Šių laikų žmonijos protai vis 
dar užimti klausimu: ar galima, 
ar ne, remti jėga tarpusavius 
žmonių santykius? Ar jėga ar 
teisė turi įsigalėti tarptautinia
me gyvenime?.. “L. Ž.”

- ■ ■ — *-------------- -——i

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju j 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku. ‘

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedčlioj ir Panedely, 
Lapkričio 17 ir 18

Visas kalbantis paveikslas

“The Delightful 
Rogue” 
dalyvaujant

Rod La Rocųue ir k.
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 

“The Burglar” 
Kalbančios Žinios.

Šiandie “Long, Long Trail”

1 IMPERFECT IN ORIGINAL 1



šeštadienis, lapkr. 16, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.
--------------------------------------------------- -—----- ’ ' ' * ’ * —- -----------------r------ ‘---------------------- •-------—-----------------------

Tarp Chicagos
Lietuvių

18-tos gatvės apie 
linkę

Iš SLA. 129 kp. veikimo

Praeitam susirinkime kuopos 
viršininkų buvo pranešta, kad 
sekantis priešnietinis susirinki
mas bus gana svarbus: jame 
bus nominacija centro viršinin
kų ir kuopos valdybos rinki
mai 1930 metams.

Kuopos susirinkimas yra nu
taręs išsiuntinėti nariams laiš
kus su pakvietimu dalyvauti 
susirinkime, kuris įvyks 1 d. 
gruodžio, Chemausko svetainė
je, 11MK) So. Union A ve., pra
džia 1:30 po pietų.

Veikėjas.

We-members ask that all of 
the lodges in the United States 
would co-operate and vote for 
Mr. GEO. J. STUNGIS, for 
TRUSTEE.

BOOSTERS COMMITTEE, 
John Josephitis 
Anthony Bunis 
Joseph Thomas 

Bill Matulaitis 
Joseph Kaulas.

Everybody had a good time 
at Universal Dance.

Browne Rusgis brimming 
over with joy pranced hither 
and tither.

He atole my gal daru him.
Scandal, Scandal! Johny Ma

cas bevvare!
Where was that man-hater? 

Who am I? You should know.
—Gab. Zez.

- * r -

Marųuette Murmurs Bridgeportas

Meeting

Marųuette Club, SLA. BADIO-PuomOM PUThe
Gr. 260 held their regulai* meet
ing, Thursday, Nov. 7, 1929 at 
the Gage Park Fieldhouse. The 
ententainment committee re- 
ported a favorable turnout for 
the Halloween Bali at Flo Bels- 
ky’s home. Whom every body 
knows as the confirmed man- 

| hater.
President Alice Bennett gra- 

ciously invited the ciub (to at- 
; tend her wedding en masse. 
Thinksgiving Day, our gorgeous 
prexy, clad in her nuptial robes 
will saunter dovvn the aisle of 
St. Agnės church to the altar. 
Gee fellovvs! imagine- See 
everybody at the church.

M r. Joseph Kaulas, Uni
versal 344 prexy paid us a visit 
and introduced a talented young 
chap named Selinger. Mr. Sel
inger addressed us in behalf 
of Mr. Yuska the • renowned 
singer. Mr. Selinger impressed 
the club favorably and many 
of the members contemplate at- 
tending Mr. Yuska’s recital at 
•the Lithuanian Auditorium the 
Seventeenth.

Charles Rusgis helped win 
the Northern Illinois Confe- 
rence Championship for Crane 
College and Ray Maier is one 
of Lindblom’s outstanding play- 
ers' bidding for /the city prep 
championship—Rolls. 
Gab Zez:

gauti iš

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxThe English Column

Mes turime

žmonių

ir pasi- 
iš Lietu

mi r. Geo. J. Stungis for trustee 
of the Lithuanian Alliiance of 

America.

tamstos esate kviečiami 
mylite, atvykti 
gardžios mėsos

Mes Inšurinam
(Apdraudžiam)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RAD1OS, 
BRANGENYBES . (Auksinius ir 

Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS, 

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

DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS, 

(Bldg. Construction).
VISOKIU KITU RUSIU AP

DRAUDĘ (Insurance).

Musu insurance (apdraudos) 
skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. 
Taipgi pagelbės sutvarkyti jūsų 
insurance (apdraudos) reikalus be 
jokių kaštų ir atsakomybės tams
toms.

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

S. P. Kazwell & Co.
INSURANCE 

SKYRIUS

2839 W. 63rd Street
Tel. Republic 8899

UJU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6)per vieną tik vielą,

3) 8)

4) .9)

PASKUI SULYGINK KAINĄ su bile kokia

Patogus lengvų išmokėjimų p. Budriko Finansavimo pienas 
duoda galimybės lengvai jį įsigyti.

Ūmi selekcija radio arba phonografo, 
patogiai sujungta viena juostele.
Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis stadijomis, dėl 
ilgų bangų ir parinkimų.
Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di
džiausią teisingumą reprodukcijos.
Naujas — 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekimo, radio 
arba phonografo reprodukcijos.
Naujas Super-Dynamic kalbėtuvas, dėl nepalyginamai 
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

We-members of the Universal 
Lodge Kp. 344 Chicago, Illinois, 
recomend Mr. Geo- J. Stungis, 
President of the Sixth District 
of the SLA., and also Chairman 
of the SLA. Finance Commititee, 
FOR TRUSTEE.

Being of foreign birth he 
has shovvn great responsibility. 
He attained presidency of the 
sixth district and immediately 
began to bring youth into the 
SLA. He made arrangements 
for sports in vvhich the district 
sponsored by giving prizes and 
offering to trophy for base- 
ball.

He has shovvn in the past 
as courteous, honest, fearless, 
jovial, and companionable, and 
was’ keenly ambiiious to rise in 
public life, and has the rare 
ųuality of vvining a large circle 
of friends. His patriotism is 
as pure as sunlight for his 
country and for the organiza- 
tion.

His greater consisted for the 
most part in his lof'ty motives, 
i n his extraordinary sound 
judgement, and his unlimited 
courage when standing for a 
principle that he believed to 
be right. He has proven suc- 
cessful as an executive, and as 
organizer.

Lašiniai iš Lietuvos
šiuomi pranešu gerbiamai 

Chicagos lietuvių visuomenei, 
jog lašiniai ir kitokie mėsos 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

Taip pat galėsite
Lietuvos įvairios rųšies labai 

| skanių Birutės saldainių, gin
taro karolių, brasletų. špilkų ir 
kitokių dalykų. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuvė kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

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

Chicago, 111.
Tel Victory 6122

(Apg.)

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvoewriteri

Kalėdų Pinigus 
del 8,000

Mighty Monarch 
o f the Air

Model 91
S116.00

(less tubes)

Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panelė išklota tikru importuo
tu Australijos Lacewood. Ran- 
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru. įį . m -

Paskiausis ir Didžiausis 
Pasisekimas

Naujasai Majestic Radio su elektrišku 
pick-up ir automatišku stabdytoji!, pho- 
nografas. Pilnai užbaigtas su tūbais 
parsiduoda už sensacingai žemą kainą

Model 92 
$146.00 

(less tubes)

Pagerintas Majestic Super-Dy- 
nainic kąlpėtuvas. Ęxtra sun
kus, tvirtas ų veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško deaaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panėlė išklota tikru im
portuotu Australijos Lacevvood. 
Rankenukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

Pilnai Įrengtas su Majestic Tūbais
IEMET 8000 narių musų Kalėdinio • Taupimo 

Kliubo susirinko arti puses miliono dolerių. Po 
lapkričio 18 d., kada Kliubas oficialiai užsidaro, mes 
pradėsime išmokėti šiuos pinigus. Tie žmones surado 
kaip lengva yra užmokėti už savo Kalėdas iš kalno.

Jau daugelis žmonių prisidėjo prie musų 1930 Kalė
dinio Kliubo ir nors pirmoji mokestis nepripuola iki 
gruodžio 2 d., mes’ jau esame prisirengę prie langiu
kų 20, 21 ir 22 įrašyti visus ankstyvuosius narius. 
Mes nuoširdžiai kviečiame jus, jūsų šeiminų ir jūsų 
draugus prisidėti prie šio 1930 Kliubo- Jus rasite 
klesų, kuri atitiks jūsų kišeniui.

Peoples National Bank 
and tjrusi Company 

op Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

•47th St. ir Ashland Avė.
Ja Gerai žinomas bankas tarpe lie- 

tuvių visoj Amerikoj savo stiprų
jį mu ir geru patarnavimu.

NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus 
Pasižimėk šiuos punktus:

Nepaprastai lengvas operavimas — Vienas volume kont
roliuoja abudu, kaip radio taip ir phonografą.
Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.
Oversize spėkos palygytojas su automatiška voltage kont
rolių, del nuolatinės, nesustabdomas eisenas.
Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su eseuteheon plate ir kohtroliująnčiom rankenu- 
kėm, užbaigtom tikru sidabru.

____________________ __________ kita radio - phonografu kombinacija kada 
nors pasiūlyta kokios nors kitokios kompanijos — ir dar sykj persitikrinsi jog Majestic 

vadoviste — yra tikra ir vienintelė vadovystė

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE 
Telephone Boulevard 4705

3417-21 So. Halsted St
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Brighton Park
South West Trust & Savings 

Bank, 35th St., Archer ir 
Hoyne Avė., švenčia septy
niolikos metu sukaktuves.

šiame banke daug lietuviu 
veda savo bankinius reikalus. 
Ir jau šis bankas gyvuoja sep
tyniolika metų. Bankinis biz
nis šiame banke vedamas labai 
(tvarkiai ir atsakančiai, nes visi! 
žmonės, kurie dir6a čionai, tik-' 
rai gerai nusimano, kaip reikia 
Vesti bankinį biznį.

šis bankas dabar, apvaikščio
damas savo septyniolikos metu 
sukaktuves teikia dovanas savo 
naujiems kostumeriams, kurie 
nuo 1 lapkričio 1929 iki 15 sau
sio 1930 atidarys taupymo są
skaitą arba išrenduos apsaugos 
dėžutę. Dovanu bus’ viso 25, ki-! 
tos dovanos bus vertos net■ 
$100. Tai gera proga. Nueikite ■ 
i ta banka ir dasižinokite visas

Healey, prezidentas’, Edward R., 
I.itsinger, Vice-Prezidentas, C. 
P. O’Connor, Kasiems, R. A. 
Maurek ir G. Johanek, Kasie- 
riai-Asistentai. P-nas Maurek 
dabar vadovauja apvaikščioji- 
mui.—- A,

Moterys, apdrauski- 
te savo kailinius

Kiek kartu (tenka girdėti, kad Į 
vagys įsilaužė i namus, kadaI 
šeimininke išėjusi j krautuvę ir 
parėjus neranda savo brangiu 
daiktu, ypatingai kailiniu. Ar- ' 
ba moteris nueina į teatrą, pa
sideda savo kailinius ant krės
lo, pasitraukia kelioms minu
tėms, o sugryžusi apsižiūri, kad 
jos kailiniai pražuvo. Kad apsi
saugoti nuo tokių nelaimių, tai! 
geriausia yra apdrausti savo! 
kailinius, ir tada nereikės verk-1 
ti ir rūpintis kur gauti kitus į 
kailinius.

“Naujienose” *jus galite ap-1 
drausti savo visus brangius i 
daiktus nuo ugnies, nuo vagių; 
ir kitų nelaimių.

Kreipkitės 1739 So. llalsted' 
St., Chicago - ypatiškai ari 
laišku.

nužiūrėjo didžiausį piktą. Kaip 
lidelis tatf piktas musų kuni
gams išrodė, galima spręsti iš 
to/ kad jie net ėmė knistis baž
nyčios kanonuose (įstatymuo
se), idant paremti savo Įspėji
mą tikintiesiems.

Suprantate -lietuviškos liaau- 
dies dainelės, kurias musų mo
tinos ir seserys dainavo Lietu
voje; kurias ne viena lietuve 
motina išmokino savo dukteris 
dainuoti čia, Amerikoje; tos 
dainelės yra “piktas”. Jus ir 
aš ir daugelis manėme, kad lie
tuviai dainininkai ir daininin
kės, kurie dainavo per radio, 
atliko naudingą darbą. Kad jie 
palinksmino Amerikos lietuvius, 
suteikė jiems malonumo. J?e 
manė, kad atliko naudingą Lie
tuvai darbą — supažino skait
lingą amerikonų buri su malo
nia lietuvių siela, išsireiškusią 
liaudies dainose ir muzikos ku
riniuose.

Kalėdų eglaitę. Susirinkimas . 
nutarė remti geriausia kaip ga
lima.

Tas ir kiti svarbus’ reikalai i 
palikta sekančiam susirinkimui.' 
nes ateinantis susirinkimas bus 
šaukiamas atvirutėmis, kaip 
priešmetinis. Susirinkime bus 
nominuojama Pildančioji Tary
ba.

Bus taipjau renkama kuopos 
valdyba ir bus kiti svarbus rei
kalai aptarti—pačios kuopos ir 
viso Susivienijimo. Taigi tame! 
susirinkime turėtų dalyvauti i 
kožnas bei vienas, kad paskui 
nebūtų nesusipratimų ir pasitei-' 
sinimų “nežinojau, nebuvau su
sirinkime.”

Beje, buvo išduotas raportas j 
iš 6-to apskričio konferencijos, i 
Pasirodė, kad yra didelis skir
tumas tarpe senojo 2 apskričio į 
ir naujojo—6-to apskričio. Se-| 
najame buvo plovinės, puolimai; 
Susivienijimo darbuotojų, oi

smulkmenas.
Bankas suorganizuotas sep

tyniolika metų tam atgal. Prie 
organizavimo prisidėjo ir dabar 
dar šioje bankoje darbuojasi 
sekami asmens: Thomas J,

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

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

VALANDOS:

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

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

i 4

h. Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 
KONTRAKTORIUS J

i Ką matė ir nugirdo i 
Reporteris Į

Pasibaigė radio programai, 
'kuriuos rengė “Naujienos”, J. 
F. Budrikas ir Majestic radio 
atstovai.

Devynios savaitės atgal pa-j 
sigirdo pirmieji lietuvių kon-i 
certai per orą. Amerikos lietu-, 
viai pasitiko juos didžiausiu! 
pritarimu.

Kitaip pažvelgė į dalyką lie-; 
tuviški kunigai. Jie uždraudei 
dainuoti šiuose koncertuose į 
tiems dainininkams, kurie nuo| 
jų priklauso. Kunigų “Drau-I 
gas” visą laiką mėgino tai pa-į 
šiepti koncertus, tai grūmojo ■ 
tiems dainininkams, kurie no
rėtu eiti dainuoti. € I

Bet atsirado dainininkų iri 
dainininkių, kurie buvo ir kata-i 
likai ir pasidarbavusieji kuni
gams ir parapijopams, bet ku
rie nepriklausė nuo musų ku
nigų valios. Jie dainavo kon
certams. Mat, jiems teisingai 
išrodė, kad jie dainuoja ne ren
gėjams, bet. didžiuliai miniai 
lietuvių ir kitataučių, išsisklai
džiusių visoj plačioj Amerikoj.!

Kas atsitiko? Lietuviški ku
nigai taip persigando, kad su
šaukė specialę konferenciją, 
idant apkalbėti, kaip su tuo

Taip manydami visi klydom. 
Lietuviai kunigai, susirinkę 
specialei konferencijai, taip sa
ko. O kunigų balsas, tai kaip 
Dievo balsas, nes jie turi mo
nopoliją kalbėti Dievo vardu.

Well, gerbiamieji, žinokite, 
kad dainuoti lietuvių koncer
tams per radio lietuviškas dai
neles yra velnio sėklą sėti, he- 
reziją platinti. Tai šitaip kalba 
lietuviai kunigai, kurie vadina 
save prie kiekvienos progos “tė- 
vinainiais”.

Ir įsitėmykite: nebuvo ir nė
ra grieko “Draugui” — pačių 
kunigų leidžiamam dėliai to, 
kad jis garsino šiuos progra
mų s. Gal todėl, kad jam buvo 
mokėta ?

Kada žiuri į šitokį ir pana
šų lietuviškų kunigų elgesį, tai 
supranti, kodėl protaujantys 
žmonės šalinasi kunigų, ypač 
tokių, kaip lietuviškieji.

Reporteris.

| naujame — sutartis, vienybė,! 
pasiryžimas darbuotis SLA. la-! 
bui. Ir tas ūpas pastebima ne ■ 
tik senuose Susivienijimo dar-1 
buotojuose, bet ir jaunuoliuose, j

| O kur jaunuoliai, ten ir spėka.
Už apskričio darbo išplėtimą

1 jaunuolių tarpe didelis kreditas
i priklauso apskričio pirminiu-j 
! kui p. Stungiui. Jis tikrai ver-i 
tas yra išrinkti i Centro globė- ■

I jus.—N. Rašė jas.

Naujas lietuviu ristikas l
Atsirado naujas lietuvių ris-! 

tikas, apie kuri chicagiečiai be
veik nieko nežino. Prieš porą 
metų jis atvyko iš Klaipėdos, 
kur buvo pasižymėjęs kaipo! 
ristikas. Atvykęs Amerikon, jis 
tuoj pradėjo mokytis ameriko
niškų ristynių. Dabar, kiek te
ko patirti, iš jo išėjo gana ge
ras ristikas.

Kalba čia eina apie p. Uksą, 
kuris atvyko iš Klaipėdos. P-as 
Uksas yra dar visai jaunas' vy
rukas, regis, 24 metų amžiaus.

Sekamą penktadienį, lapkri
čio 22 d., Universal Health 
Kliube (814 W. 33rd St.) Uk
sas pirmą kartą pasirodys prieš i 
sporto mėgėjus. Jis risis su 
Domu Dudinsku, žinomu Chica-f 
gos ristikų.

Uksas sveria 183 svarus, o; 
Dudinskas tik apie 160. Reiš
kia, klaipėdiškis yra daug tvir-1 
tesnis, negu “dzūkų Domas”.

Sporto mėgėjai yra kviečia-; 
mi atvykti į kliubą ir pamatyti 
įdomias ristynes. Prasidės 8 
vai. vakaro.—N.

Kas čempionas?

1 .'. ...k" %l n,<w - l>u “piktu” kovoti. Ir konferencija

Cicero
Draugystes Lietuvių Karei

vių paprastas susirinkimas at
sibus rytoj, sekmadienį, po pie
tų, Lietuvių Liuosybes svetai
nėje. Nariai, bukite visi laiku. 
Atsiveskite ir naujų narių. Tu
rime Įvairių reikalų draugystės 
labui apsvarstyti. Prie to, iš
girsite raportą iš atsibuvusio 
parengimo. Bukite visi, nes tai 
yra svarbu visiems’.

* >:< ❖

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 301 kuopa paskutiniame 
susirinkime turėjo svarstyti at
sišaukimą “Aušrelės”, vaikų 
draugijėlės. Tai buvo prašy
mas paramos, idant surengti

I SPORTAS
.... - I

Požėla risis su Jim- 
my Londos !

Ateinanti pirmadieni, lapkri
čio 18 d., Dreamland svetainėj 
(Van Buren ir Paulina) įvyks! 
nepaprastai svarbios ristynčs. j 
Svarbios jos bus tuo, kad lie- ■ 
tuvių šauniausias ristikas, Ka-’ 

i rolis Požėla, susikibs su graikų 
(čempionu Jimmy Londos.

Porą žodžių apie Londos. Lon-1 
i dos yra vienas geriausių pašau- • 
! lio ristikų. Kai kurios valsti
jos ji tiesiog paskelbė pasaulio 
čempionu, kada dabartinis čem- 

! pionas Sonnenberg atisisake su 
juo ristis . Iš to galite spręs
ti, kad ši kartą Požėla turės 
neįmanomai pavojingą priešą. 
Risis juodu prieŠpaskutinėj po
roj.

Vyriausioj poroj risis George' 
Calza su Joe Komaru. Praeitai 
metą Calza buvo įveikęs visus 
savo priešus, kol su juo neatsi
tiko nelaimė: besirisdamas' jis! 
nusilaužė koją. Dabar ji; yra 

i pilnai pasveikęs.
Be tų dviejų porų risis dar 

lir daugiau ristikų. —N.

Ristikai šiandie neturi tikro 
čempiono. Vakarinės valstijos 
čempionu skaito Gus Sonnen- 
bergą, o New Yorkas ir aplin
kinės valstijos Richardą Schi- 
katą.

Sonnenbergą kai kurie vadi
na “sūrio čempionu”, kadangi 
jis su kiek žymesniais ristikais 
atsisako ristis. —N.

MARES’ NUO KOSULIO 
BALSAMAS 

Sustabdys bile 
ko'-”1! P*'gvdvs 

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
čiose 35c. ir 60

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

Pus - Balsio
System a

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli 
nu gra.jinsi j 8 lėkei 
jas per Pus-Balsio sv 
stemą, kad ir nežiną 

nė vienos notos

Frank Borden
4250 Archer Avė.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Alės norime išparduoti visą musų šių 1929 metų boilerių 
ii- radiatorių ataka. Kol to stako išteks, jus busite išmin
tingas’ žmogus, jei pasinaudosite šiuo išpardavimu. Jus 
galite sutaupinti mažiausia tarp 25 ir 35 nuošimčių įsi
vesdamas apšildymo plantą dabar, vieton ateinantį pa
vasarį.
Jei jus tikrai manote įsivesti apšildymo plantą į savo na
mus, padarykit tai dabar, kada apšildymo biznis mažėja. 
Mes galime duoti jums geresnį patarnavimą ir padaryti 
jums geresnį darbą, ir svarbiausia tai, kad jus’ dar ir pi
nigų sutaupintumėt.
Nėra jokios prasmės laukti iki sekamų metų. Padarykit 
tai dabar ir jus turėsite šilumą į laiką, dar didiesiems šal
čiams neužėjus. Mums ims tik tris dienas laiko, kad įvesti 
apšildymo plantą dėl jus. Pašaukite mus telefonu, arba 
ateikite į musų ofisą ir mes mielai pasiusime vieną iš 
musų inžinierių į jūsų namus išmieruoti, viską apskaičiuoti 
ir parodyti jums kaip mes’ galime jums sutaupinti nema
žai pinigų.
Jei jus esate sugabus žmogus, musų inžinierius padarys

braižinį ir mes taipjau paskolinsime dykai visus darbo at
likimui reikalingus įrankius.
įsiveskite apšildymo plantą dabar ir mokėkite už ji atei
nančiais inetaiš.
Mes duosime jums ilgą laiką išsimokėti dalimis mėnesiais, 
taip kad tai mažai kliudys kitiems jūsų reikalams.
Mes taipjau paskyrėme išpardavimui už labai žemas kai
nas didelį staką plumbingo reikmenų. Pavyzdžiui,

5 pėdų maudynė, pilnai, $18.00
42 colių virtuvės nulenktomis briaunomis sir-ka, be 

trimingij, $17.00
Prausykla, su nuleistomis briaunomis, pilnai, $9.50 
žema blizgančio parceliano kloseto kombinacija, pil

nai, $14.00

Ir daug kitų plumbingo reikmenų dalykų, 
ant kurių mes galime sutaupyti 

Jums 25 ir 30%
šis pasiūlymas yra geras tiktai dešimčiai dienų. Pasinau
dokite šia proga tuojaus ir duokit mums savo užsakymą

M. LEVY

JueKVienas perkantis Radio gaus $25 kredito raštelį 
ant Piano, naujo ar vartoto.

Kreipkitės Į

Sveikas Patarimas
Pirk narna pagal savo kišenio, tai galva neskaudės.
Bet jeigu pirksi visokius investinentus apie kuriuos neturi 

jokio supratimo, tai pinigus sudėsi kaip Į “Spešelus”.
žemė ir namai yra pamatas ant kurio visas kitas turtas stovi; 

taip buvo ir visados bus, o ypatingai pakils kainos ant namų prieš 
“World’s Fair”. Dėlto pasinaudokit proga, pirkit dabar ir padary
sit pinigų be baimės ir spekuliacijos.

S. L.Fabian&Co.

HALSTED AND 35™ STREETS

ČIONAI GAUSIT GERŲ BARGENŲ Už PRIEINAMAS 
KAINAS IR ANT GERŲ IŠLYGŲ.
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dabar ir jus turėsite patogų namą prieš šventes’. Visas šis 
materioias, kurį mes pasiūlome jums šiame išpardavime, 
yra garantuotas. Pirm negu pirksite kitur, ateikite ir patys 
įsitikinkite, kad ką mes sakome šiame apgarsinime, yra 
gryna tiesa.

Kai jus nusitarsite ateiti pas mus’, tai gerai apsižiūrėkite, 
kad patektumėt į tikrą vietą. Musų vieta yra rytinėj 
State gatves pusėj, tarp 21 ir 22 gatvių, su musų vardu 
ant didelės iškabos.

COMPANY
2117 to 2131 SoutK State Street

Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645
Musų skyriaus sankrova yra 

Kampe 93rd St. ir Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847

Kad duoti progos kostumieriams aplankyti musų vietą, musų vieta 
bus atdara vakarais iki 8 vai. ir taipgi nedėliomis iki 1 vai. po piet

Musų pardavėjai kalba lietuviškai
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CHffiAGOS Chicago Forum

Bomba politikieriui
ir

Dr. Louis K. Anspacher, New 
Yorko rašytojas ir kritikas, 
kalbės Chicago Forumui sek
madieni, lapkričio 17 dienų, 
3:15 valandų po pietų, Adelphi 
teatre, Clark ir Madison st. 
kalbos tema bus: “Woman 
Divinity, Chattel of Mate?”.

Graboriai Akių Gydytojai

Jo

yra
O

Naktį iš ketvirtadienio 
penktadienį mesta bomba į na
mą James W. Breen, valstybės 
gy nėjo padėjėjo, adresu 947 W. 
541 h place. Bomba padarė ža
los apie $5,000. Vakar Breen 
davė viešą pareiškimą, kad ji
sai žinąs, kas papildęs pikta
darybę. Esą, jis dėsiąs pastan
gas, idant kaltininkai butų nu
bausti. Pirm poros dienų tam 
tikri žmones prašė iš jo, kaip 
valstybės gynėjo, kai kurių 
koncesijų, kurios išrodė nusi
dėjimu įstatymams. Jisai, 
Breen, atsisakęs išpildyti pra
šymą. Vakar taipjau pats val
stybės gynėjas Swanson įsakė 
policijos komisionieriui Russell- 
iui ir pirmajam komisionie- 
riaus padėjėjui Stege būti jo, 
valstybės gnyėjo, ofise. Gano
ma, kad Swanson šaukė poli
cijos viršininkus ryšyje su 
bombos sprogimu.

Automobiliai

anksčiau. Del tokios dovanos 
verta pasiskubinti.

Mlid-West kompanija 
jau sena ir didele įstaiga,
tai reiškia, kad ją galima pasi
tikėti, nes šiandie prigavingu 
bizniu ilgai nepasilaikysi.

Kompanijos krautuvė yra 
adresu 6136 So. Halsted St.

Lengviausias privažiavimas 
iš bet kurios vietos.

Žiūrėkite garsinimą šiame 
“Naujienų” numeryje.

— N

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Pastaba: Maio ofiaa* dabar raudasi 
naujoj vietoj

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
ifie reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidi užlai
kymui *kyriw.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

o------

D

Bubnuotojo pati prašo 
divorso

1 lamen P. Thomas tarnauja 
kaip kubu notojas viename vi
dų rmiesči o 
sai, pasak 
bubnavimų 
ant pačios, 
divorso.

teatrų. Vienok ji- 
jo pačios, kai kada 
mėginąs ir namie, 
Taigi moteris ieško

Prapuolė deputy 
rifas

se

Chicago Motor Club praneša:
Viso pasaulyje esama 31,778,- 

203 motorinių vežimų.
Pirm pasaulinio karo visose 

šalyse buvo viso mažiau, nei 
keturi milionai motorinių veži
mų.

Trekais gabenta daugiau, 
kaip 3,500,000 vagonų prekių 
1928 metais.

Mid-West Pianų 
krautuve

Dovanoja Septynius Pianus.

Mid-West Piano kompanija 
randasi adresu 6136 So. Hals
ted S t. Ši kompanija yra viena 
iš seniausių, veikliausių, ge
riausių Chicagoje. Ji užlaiko 
geriausius pianus ir radios, 
teikia geriausį patarnavimą.

Viršminėta kompanija yra 
nutarusi padovanoti lietuviams 
septynius pianus; atiduoda juos 
visai dovanai, tiktai turės už
simokėti už atvežimą į namus.

Kurie bus pirmesni, tie ga
lės gauti pianą visai dovanai.

Iš tikro, nepaprastos dova
nos: net septyni pianai. Pia
nas—tai ne muilo gabalėlis, 
ar kvepalų bonkutė. Kas esa
te kada nors manę pirkti pia
ną ir klausinėję jų kainų, tai 
žinote, kiek pianas kaštuoja.

O čia dovanų septyni pianai! 
Norinčių gauti tokią do
vaną atsiras nemažai. Taigi

Keleto valstijų policija ieško 
Elizabeth Sullivan ir šerifo de
puty, kuris merginą lydėjo iš 
(ao\vn Point į Kome, Georgia. 
Mergina minėtame mieste bu
vo kaltinama papildžiusi plč- pasiskubinkit būti krautuvėj 
Šimą ir pasinaudojusi $12,00(1. 
Dabar ir ji ir lydėjęs ją de-

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Graboriai

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* if 
tt. Moterim ir 
merginom pal 
rimai dovanai.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiem* reika
lam*. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, UI, 
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland A ve.
Phone Boulevard 7589

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

Lietuviai Gydytojai
Re*, tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 266, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brun«wick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedtllomi* nuo 1 iki 2 

valandai po pieta — - o---------

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas Žaizdas, ligas rectal

S. D. LACHAVICZ*

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161
-------O

Lietuvi* Graboriu ir 
Balsamiotoja*

2814 W. 23rd PL 
Chicago III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

jog 
jos

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti -------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800

Nuo 2
Nedalioj

So. Ashland Avė
VALAMDOSi

iki 4:81 ir nuo 7 iki 10 

nuo 2:30 iki 4:80 do piei

Telefoną* Canal 1464

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akipiais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie *avo aki*, eik pa* 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11‘ valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro -- o-----—-

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drax*l 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgai 

Specialistą* moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobiliu* visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

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

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

-------- Q---------

DR. M. T. STRIKO!
GYDYTOJAS IB 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.
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Kuom 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

32013201

Chicago Civic Opera

ANTANAS’
Persiskyrė 

lapkričio 15

Ateinančią savaitę Chicago 
Civic Opera duos šiuos veika
lus: La Traviata —; pirmadie
nio vakarą, lapkričio 18 d.; La
lapk. 19 d-; L’Amore Dei Tre 

Re — trečiadienio vakarą, lapk. 
20 d.; Die VValkuere — ketvir
tadienio vakarą, lapk. 21 d.; 
Louise šeštadienio popietį, 
lapk. 23 d., 2 vai. po pietų; 
Romeo and Juliet — šeštadie
nio vakarą, 8 vai.; Iris — sek
madienio popieti, lapkričio 24 
d-, 3 valandą.

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

11Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 43G5

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subato* vakarai*.

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefoną* 
Cicero 3724

Telefonas 
Boulevard 6208

A. MONTV1D, M. D 
1579 Milwaukee Avenae, Room 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209
St. 
vak.

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai* pagal susitarimų

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. P ui 1 man 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177Dr. A. P. Kazlauskis 

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Residence Phone Hemlock 7691

John Kuchinskas
Phone Canal 6222

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt. St.) 

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL

Lietuvis AdvokatasDUMBLĄUSKAS 
su šiuo pasauliu 
dieną, 3 valandą 

ryte, 1929 m.f sulaukęs 45 me
tu amžiaus, jrimęs Raseinių ap., 

parap. Amerikoj iš- 
gyveno 23 metus. Paliko ilide- 
liame nuliudimę moterį Oną, po 
tėvais Gerulaite, 2 sūnų — An
taną ir Kostantą, brolį Juoza
pą, seserį Jadvigą, 2 pusbrolių 
— Mikodimą ir joną ir gimi-i 
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 19 dieną, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Dumblin- 
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Brolis, 
Sesuo ir Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1742

VINCENTAS ZUBRICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15 dieną, 11:30 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 49 
metu amžiaus, gimęs Suvalkų 

Berštupės kaime, palilco 
dideliame nuliudimę moterį 
Rozaliją, sūnų Vincentą, 3 duk
teris — Oną Allen, žentą Wil- 
liam, Eva Chismar, žentą An- 
drew, Marijoną, seserį Oną 
Šveistienę, švogerj Tamošių, 
Lietuvoj *2 seseris ir 3 brolius. 
Kūnas pašarvotas randasi 4016 
S. Rockwell St.

Laidotuvės Įvyks panedėlyj, 
lapkričio 18 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Zubric- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Žentai, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandaeru. drauMriška

l patarnavimu
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St
Virginia 1290

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

Ona Venckaitė

*

Nedėliomis nėra skirta 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0623

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

3265 So. Halsted St.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldj?., kainp. 18 St. 2 aukšta* 

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

karo.

Ficldo muzejuj gamtos 
istorijos

Šiandie, 3 valandų po pietų, 
bus duota paskaita temoje 
“Bird Islands of Peru”; Įžanga 
veltui.

PADeKAVONE
SLENA ŠAUKŠTELIS, 

kuri mirė lapkričio 12 dieną, 
1929 m. ir palaidota tapo lap
kričio 15 d., o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėkit dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dčkavojam musų 
dvasiškam tėvui, Kun. Deks- 
niui kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą; dėka- 
vojame graboriai L J. Zolp, 
kurs savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ją į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dčkavojame grabne- 
šiams, gėlių aukautojams ir ne
šėjoms, taipgi dčkavojame po
niai Kupstienei už prijautimą ir 
už pasidarbavimą, taipgi drau
gams ir pažįstamiems, kurie 
paguodė mus liūdnoj valandoj 
ir pagalios dčkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima duk
rele sakome: ilsėkis šaltoj že
mė iy ir lauk nrttfs' ateinant.

Nuliūdę Tėvai ir Broliukas.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
TIK 1S KUROPOS’

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 sutartį

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro
Serędoj ir Pžtnyčioj nuo 9 iki fl

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 14 d., 4:20 vai. 
a. Onapo pietų, 1929 m., sulaukus 19 metų amžiaus. A. 

gimė gruodžio 27, 1909, Kevvanee, III.
Paliko dideliame nuliudimę motinu Petronėlę, 

vais’ Sabutaitę, tėvų Stanislovų,’2 seseris: Marijonų
po tė- 
ir Sta

nislavą, brolį Juozapą, švogerį Vincentą Bystry, dėdę Joną 
ir dėdienę Uršulę Venckus ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4525 So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks panedčly, lapkričio 18 d.. 8:30 vai. 
ryte iš namų i Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioj atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės' sielą, o iš ten bus nulydėta į ‘šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a- Onos Venckaitės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Brolis, švogeris, Dėdė, Dėdienė

. ir Gimines
laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis. Tel. 

Yards 1741.

25

Chas 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Telefoną* Boulovard 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. IB

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška* 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 lt—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shora 2238 ar Randolph

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą* vidurmiestyjų 
Room 1682 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 We*t Washington Street 

Cor. Washin^ton and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

ir

6800
Rezidencija:

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo '.0 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 2t metai 

OFISAS
4729 South Ashland

CHICAGO, 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų

ILL.
luboe

DŽIOVOS 
ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VVest Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-f 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

105

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.

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiio Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Dr. J. A. Roth 
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt G484 

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

Phone Franklin 2164

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarai* nuo 6 iki * vaL 

Phone Boulevard 8627 
3315 So. Halsted Street

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Exaniinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Rezidencijos tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North La Šalie Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
U)cal Office: 1990 S. Union A ve 

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

Telefoną* Yard* 0994

DR. MALTO KAHN
4631 South AshUnd Avenue 

Ofiso valandos:
Nūn 10 iki 12 dieną, 2 iki S po piet
7 iki 8 »»1. NftdšL nuo 10 iki 17

Rez. Telephone l’laza 8200

Joseph V.Mockus, Jr. 
Advokatas

756 W. 351 h St- kampus Halsted St. 
Tel. Yards 6423

Valandoms: 9 v. r. iki S:30 v. v.
Ręgidencija 4201 S. Mapl; wood Avė.

Tel. Lafayette 16bb
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Kaip atsitiko?”, klausinėjo 
Brigyta, “ar pametei?”

“No ne — išsigėriau gerai, 
ir dar gerai pamenu, kaip mu
du su parapijonka dainavova 
Žemaitijos dainas. Vėliau pa-

Furmshed RoomsEducational
Mokyklos

Miscelianeous
įvairus

Ką mate ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

(‘“Good time” meliodijos)
Bevažinėdamas pėkščias ’stok- 

jardų stalyčioje. užvažiavau pas 
Brigytą.

Mum dviem bekalbant apie 
praėjusius laikus, ateina dar 
vienas tautietis, kuris išrodė 
visai liūdnas.

Brigyta tuoj užklausė: “Kaip 
draugas jaučiatės Chicagoj — 
ar smagiau, ne kad New Yor- 
ke?” Gavau progos suprasti, 
kad tautietis yra atėjimas Chi
cagoje.

Pilietis pakrapštė pakaušį ir 
prabilo: “Jaučiuos po ‘velnių’ 
Chicagoje. Pora dienų kaip at
vykau, o jau išgaravo $190.”

Brigyta: “Kaip tai — ar pa
metei, draugas, ar holdapą pa
darė?”

“No ne! Tas vaikinas, ką pir
miau dirbo pas jumis, tai jis 
mane pasikalbino eiti ant ‘good 
time* kur ten pas kūmutes. Ma
tai, tamsta, vaikinas, beminė
damas kūmučių vardus, sumi
nėjo ir mano vienos parapijon- 
kos vardą. Tariau: einava pas 
ją, ba ji man yra pažįstama 
iš Žemaitijos.

Nuėjova. Buvo gerti kiek tik
tai širdis pageidavo. Valandė
lei praslinkus, vaikinas palei
do, o aš pasilikau ant ‘good 
time*. ”

Brigyta pastebėjo: “Tai jau, 
vaikeli, turėjau ‘good time*. ” 

O pilietis: “Biesas ne ‘good 
time’, jei per nakti arti dvie
jų šimtų dolerių netekau”.

* f ’ •

I svetį, kambaryje. Pabudau ryt
mety devintą valandą. Atsikė
liau, apžiurėjau kišenius ir pa
mačiau, kad visi pinigai din
go, išskyrus 40 centų, kurie 
liko gatvekariui. O tai tokia 
‘good time’ jūsų Chicagoje.

Brigyta užbaigė: “O kam ei
ni kitur su tuo barnu, jei tu
ri gerti ir valgyti žinomoje vie
toje.” Pasaulio Vergas.

PRANEŠIMAI
MASKŲ VAKARAS. Rengia 

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

Kviečia Komitetas.

Lietuviška Teatr. Dr-stė šv. Mar
tino laikys mėnesinį susirinkimą, 
sekmadienvj, lapkričio 17 dieną, 1 
vai. po pietų, Sv. Jurgio parapijos 
svėt., 32 PI. ir Auburn Avė. Visi na- j 
riai būtinai privalote atsilankyti, nes 
šis susirinkimas svarbus. Reikės' 
ęasitarti dėl buvusios vakarienės,

aipat yra kviečiami tie. kurie pasi
rašėte ant Įstojimui aplikacijų lap
kričio 10 d., nes liksite priimti Į 
draugiją. P. K., rašt.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas rengia 
didelį ir puikų balių, nedėlioj, lap
kričio 17, 1929 m., Medora Hali, 4158 
W. Van Buren St. Pradžia 6 p. m. 
Kviečia visus skaitlingai atsilankyti, 
linksmai laiką praleisti ir smagiai 
pasišokti prie geros muzikos. Baliu
je bus nauji nariai priimami už $1. 
Kviečia visus Komitetas.

Dvidešimties Metų Sukaktuvių Ju
biliejinis Bankietas, rengia Simano 
Daukanto Teatr. Jaun. Kliubas 
dėlioj, lapkričio 17 d., 1929 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 

3133 So. Halsted St., 
Bus puikus muzikalis progra- 
taipgi gera šokiams

ne- 
m., Chi- 
niažojoj 

Chicago,

Oiljinr etiruiiiBKų .1 
ru Jei kiti negalėjo junna i«xydyu atailan 
kyklt pas Tiane Mano pllnaa idegzamtnavi 
cnan tikr>i I1K4 tr jei aA ap»>
i01 ai u jue (rydyU uveikata jums suKryė Ei 
ki» pa? tikri} np«elaJisti} kuru* neklaus jua>. 
kur tr kaa juma skauda, bet pate pasakyt 
po ralutino iėeirzamiuavtmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Ned 

lioi nuo 10 rvto ki I po pietų

St.

svet.
III.
mas,
Pradžia 6 vai. vak. Visus užprašo

Komitetas.

muzika.

Northside Bijūnėlio Choras stato 
scenoje “Mildos Mirtis’’, taipgi kon
certas ir šokiai lapkričio (Nov), 17 
L, Alasonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt St. Durys atsidarys 6:80 
vai, programas prasidės 7 vai. vak. 
irogramas prasidės punktualiai, to

dėl prašome nesivėluoti. B. S'.

Lietuvių Tautiškos Parapijos ren
giamas juokingas maskinis balius su 
laugybe dovanų, lapkričio (Nov.) 16 
1., 7 vai. vak., 1929 m., 3501 South 
Union Avė., Parapijos svet., Chicago, 
T. Taip pat ir nedėlioj lapkričio 17 
1, 6 vai. vakare bus linksmas balius.

Kviečia Klebonas ir Komitetas.

Balius su išlai mojimais, rengia 
Jaunimo Dailės Choras iš South 
Engleivood. nedėlioj, lapkričio (Nov). 
17 d., 1929 m., P. Petroko svetainėj, 
S462 Vincennes Avė. Pradžia 7:00 
vai. vak. Kviečia visus-sas

Komitetas.

Raymond Chapely, 816 W. 31 g. 
ŠĮ vakarą kaip 7:30 vai. programe 
dalyvaus Chicagos latvių Baptistų 
Orkestrą ir Choras. Sekmadieny tuo 
oačiu laiku lietuviai muzikos mėgė
jai gros solo ant korneto ir barito
no. Dvasiški susirinkimai tęsis per 
visą savaitę kožną vakarą. Malo
nėkite atsilankyti. Įžangos nebus, 
širdingai kviečia Komitetas.

RAMOVA
THEATRE

Shell and Halsted Street*

Nedėlioj ir Panedėlyj, 
Lapkričio 17 ir 18 d..

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

Leb. G. I). L. K. Vytauto ant Brid- 
eporto laikys mėnesini susirinkimą/ 

ledėlioje, lapkričio 17 12 vai. dieną, 
dėtuvių Auditorijos svet., 3131 So. 

Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti. Dar pranešu visiems 
nariams, kad musų vakarienė atsi
bus subatos vakarą, lapkričio 16 d., 
7 vai. vak. Malonėkite visi nariai 
itsilankyti Į Lietuvių Auditoriją. 
Bus skanių valgių ir gėrimų ir link
imai pašoksime.

V. Kacevičia, nut. rašt.

“Wise Girls”

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkričio 17, 1929, Mark 
White Square svet., ant 1 va . po 
niet. Draugės malonėkite neatbūti
nai atsilankyti. Nut. Rašt.

Kas nors nepaprasto

su Lila Lee ir Nugentais
Tainsri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbančios žinios

ŠIL’OMI DftKAVOJAME ADVOKA
TUI A. ŠLAKIUI

Už jo sąžiningą pasidarbavimą. Mes 
buvome papuolę i nelaimę mainyda
mi namą, ir jau buvome netekę viso 
«avo sutaupyto turto. Receiveris 
buvo paskirtas musų turtą likviduoti. 
Advokatas Šlak’s išgelbėjo mus iš 
tos nelaimės, už labai sąžinišką at
lyginimą. Dar kartą tariame ačių.

Antanas ir Ona Gaidamavičiai, 
8218 W. 88 St., Chicago, III.

Šiandie “The Viking

Universal Restaurant

giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

Educational
Mokyklos

Norkus, 
sav.

750 West 31st St

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Exchange—-Mainai
PARDAVIMUI arba maiainiui 3 

flatų mūrinis namas, bizniavas, su 
Mainysiu Į

Personai
Asmenų Ieško

PA IEŠKAU Josiaus ir Stanislovo
KAMBARYS ant rendos dėl vaiki

nų su ar be valgio. Geri Įtaisymai,GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS, 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnĮ mokslą Į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių Įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime , .
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy- ..pr.e^^„,geJU a^ipiri V^ekma?j7e-' ^etų, turiu gerą darbą dženitoriaus. I__________________________...

‘ ' Padarau $50 Į savaitę. Kreipkitės; ‘
6 vai. vakare telefonu arba laišku.1 PASIRENDUOJA kambarys ne- 
J. K. Janitor, 1161 E. 61 st St. Tel.1 brangiai, 1458 W. 47 St., sav. Stanish 
Dorchester 0584. 2 lubos užpakalyj.

1 I -—O--------

miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose ansišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

BRIDGEPORT 
KN1TT1NG SHOP

Jokubonio, paeina iš Skapiškio para- maudynė. 4359 So. Maplewood Avė. bizniu arba be biznio.
' pi jos, Rokiškio apskričio, Stukniškių 2 lubos. Tel. Virginia 0817. i ' ’ " '

. i vienkiemio. Ar patys ar kas kitas Neriam vilnonius syetenus — sto-j raneškite Antanas Grikenis, 67291 
* a_  mrus ir plonus, taipgi ir vilnones pan-|§Oi Artesi'an Ave., Chicago, III. 

čiakas. Parduodam pigioms kainoms. ( ------- ’0-------
Neriam sulig užsakymų naujus sve-| 
terius ir taisome senus. Vilnoniosį 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi 
Ios dėl kelnių vyrams 
Lviečiaine atsilankyti i

PAIEŠKAI! ženybai merginos ar-

j farmą arba 2-jų flatų, ar 3-jų flatų 
namą. Savininkas, 4017 So. Kedzie

i Avė. Lafayette 7970.

IŠS1RENDUO.IA apšildytas kam
barys pigiai dėl draugingos moteries, 
randasi tarp 63čios ir Westem Avė.

' , 1739 Southh-e vaikomi ba moteries, gali būt ir su vaiku, Naujienos, Box 1144, 
• isitikrinti arba už gaspadinę, nesenesnė kaip 85 Halsted St.
At<inm ka£ arba 40 metlb Esmu naS,Vs> 39 -------- 0-----

Keai hdsiale rur oate
Namai-žemė Pardavimui

Atdara kas
dien ir vakarais. • 
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 88rd St. prie Normai Ave. 

lei. Victory

Miscellaneous for bale
(vairas Pardavimai

Help VVanled—Malė--------------------------
Darbininkų Reikia RENDON apšildomas

" i kambarys, prie i 
REIKALINGAS linotype operato-i 3151 So. Union Avė., 2ros lubos.’-------- -------- --------- --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv 1 A 1 B BBVZ VJ pv

GARSUS Pietinės — Illinois minei lius» su patyrimu. Atsišaukite laišku 
run $6.50 už toną, pristatom. La- arba nsmčuiskai j Naujienas, 1739 S.

i bai mažai dulkių. Lump egg, nut Halsted St., ( hieago, 111.
,$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 10361 '

J. S. RAMANCIONIS j
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
IIARDWARE, PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

iMisuiesn ocivice
Biznio Patarnavimas

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

J.
MES turime savo sandely 20 

Igrojiklių pianų ir 8 up-right 
i pianus. Parduosime juos tik 
‘ už $50 ir augs. Mes taipgi tu-

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

i IŠSIRENDUOJA 3 kambariai, ap- 
___ ! šildomi, atskiras Įėjimas. Geri dėl

1 vyru arba merginų, arba ženotai po-
SU i rai, ‘ renda pigi. 4026 So. Artesian

I Avė.

SKOLINAM PINIGUS 
PARDUODAM, MAINOM I

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
ne- morgičius ir farmas visuose miestuo- 
-L*.i se ir valstijose. Taipgi skolinam pi

nigus ant 1-mų, 2-rų ir 8-čių mor- 
gičių už 6 nuošimtį. Apdraudžiant 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki- 
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 

frontinis tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
mažos Šeimynos, dėl to musų biznis pasididino. Su 
., 2ros lubos. į viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
-----  patiškai arba laišką rašykit.

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

2418 W. Marąuette Road,
arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038

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

Energiški 
rasti proga 
nužengimui 
nepaprastus

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

Mali

" I KJ V • * • ** .f " V/ A • > B I K • V* • B <4

: rime 8 Victor Victrolas, geros, Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
i,~:~ ; Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir!kaip naujos. laiduosime J^^'wabash Avė.GENERALINIS

KONTRAKTORIUS n„npll(11 n„„ v.„ ,.vro 1K,
Statau namus mažus ir didelius.I netlenol’ nuo lu vab J-Vro )Kl ’i Yards ir Michigan Avė. Turi kai ;

' Taipgi taisau senus. Permufinu j vai. vak. 1456 Barry Avė., kam- j bSti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai i
kita Vietą ir duodu patarimus dy- pas Lincoln Avė. Tel. Uucking- ’lr „5?*!?., “į|iltailtai bu8 trumD.kai. Prirengiu morgičius ant namu./ , 1 rūmu apiiKaniai dus trumpą tai

— --------- t...™ lavinami dykai konstrukcijos šių,
karų ir geriausių būdų juos Darda 1 
vinėti.

Kreipkitės kas
ryto iki 4 vai. po

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė 

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kinų arba vedusios poros — su val
giu arba be valgio. Garu apšildo
mas. 3532 So. Lo.we Avė.

RENDON apšildomas kambarys 
prie vyro, geistina blaivaus, šva- 

> prie pavienių 
2-ros

naip iidujob. rainuosime jas į Wabash Ave. nuo gruodžio 1 iki 6 Į.aus Vyro’, mylinčio v...
i tik UŽ $15. Atsišaukite tiktai i D. Ypač reikalinga vyrų teritorijos* gyventi. 3249'So. Halsted St 
npdėlioi nuo 10 vai rvto iki 6: JYorJh- ,StSTe.v' taiPiau tarXp^SV)^ lubos, užpakalyj.i necieiioj, nuo vai. lyto iki O|yar(|a lr Michigan Ave. Turi kai ;

pas Lincoln Avė. Tel. Bucking-i 
i ham 4400.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

r unulure & r ixiures
Rakandai-įtaisai

i BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 

! Moduetie, Jacųuard, ttc. $35 iki 
; $69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 ■ 
mii. valguinu.io kamb. setai $43. Kau-

Grel 
stogus visokios rūšies 
bile kur. Dykai ap 

kaitliavimas . Mes atliekame ge-! ... , .
• j l Kodzie 8463 ' ral visokio dydžiu. Dinelte setai ąžuo

liniai $11.50. $750 Stark upright pia-| 
nas $72. Smitai bumelių. Victor,
46U9 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai. i

••irusi darba mieste. 
----- o—

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime,,I clUUUclVOSlIIlt? II llilcIIlbUUJMUIc, > 4 i* o ykaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. [ PRIVERSTA esu parduoti •šmo- 

Jusų nuosavybė bus priimta kaipo V;°rns?.>Q ™Tt5s uz
imokėiimas I $110.00; 9x12 Vvilson kaurų vertes

CIJMMTNGS AND CO. $65.00 už $25.00. Coxwell kėdę; 9CUMMINGS AND CO. 
Matyki t M r. Clerf, 

Room 800,
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augs.. 
Įskaitant cementines grindis. Namų į 
nukėlimas ir pamatai $555 ir augs.: 
Nereikia Įmokėti, 2 iki 10 metų iš-i 
mokėjimui. I
F. & C. CEMENT CONTRACTORS iš užpakalio, 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

i $65.00 už $25.00.
j šmotų Walnut valgomojo kambario 
i setą vertės $275.00 už $115.00; 4 
i šmotų walnut miegamojo kambario 
i setą, elektrišką Radio, lempas ir 
i dėl iširimo šeimynos.I •

MRS. G. RARTELL 
214 E. 71 St.

Tel. Triangle 9067

t. t.

PARSIDUODA 2 kambarių rakau-i 
ii, renda pigi, 2 kambariai 8 dol.l 

2 aukštas. Aš va-* 
žiuoju Į Lietuvą, 1647 Girard St. i 
Jonas J.

diena nuo 10 
pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Riish and Ohio Sts

RADIO mechanikai

PARSIDUODA lunch room ir 9 
i kamb. išfornišiuota Rooming House 

H ■ parsiduoda už $650, arba mainau 
j ant automobilio ar loto. 3352 South 
; Halsted St. Tel. Yards 6751.

PARDAVIMUI arba mainui — što
ras ir 2 flatai, frame namas su gro- 
serne ir bučeme — sykiu arba at
skirai. Senas biznis. 1847 W. 67 St.

I --------- ----------------------- , įTel Republic 1978.
BARGENAS. Išvykstu Į Lietuvą/ 

todėl skubiai parduosiu bučernę ir 
grosernę; gera vieta, 4530 So. Wood 

į Street.
IŠSIMAINO medinis namas — 

pastatytas ant cemento blaksų ir

STASYS CIBULSKIS
F. SABATAVIČIUS

Painters & Decorators 
5234 So. Seeley Avė. 

Tel. Prospect 3049 
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

Tire 
?ing.

<647

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų, nėra arti grosernes. 
Parduosiu pigiai iš priežasties part-1 
nerių nesutikimo, 6529 S. Racine Av.

i ---------------------------------------------------------------- ---------------- Į

PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
' ne ir grosernė. Renda pigi. Trans- 
i portacijos centre, 2409 W. 47 St.

re>i---------------------------------

2-jų karų garadžius. Randasi tarp 
31-mos ir 35-tos ant Emerald Avė.
Namas “cash”. Mainysiu Į South- 
sidės prapertę, kad butų po 6 kam
barius 2 flatai.

C. K. VALAITIS,
I 919 W. 35 St. Tel. Yards 1571

5 KAMBARIŲ cottage, parduosiu 
arba mainysiu Į lotus 114x104. 
11150 So. Sacramento Avė.

i r «.• BARGENAS, Bučernė vertes $3500kalingi tUOJclUb. (iCVcl U ŽINO- parduosiu tuojaus už $1550. Rejida
kestis patyrusioms prie 

irabelno radio pataisymo 
įrenginio namuose.

Peoples Furnitpre Co.,
4183 Archer Avė.

$35. Atsišaukite greit, kam toks bar- 
genas Įdomus. Tel. Victory 9656.

Klauskite vedėjo.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
, nė, senas išdirbtas biznis, tirštai ap
gyvento j apielinkėj. Stakas ir fix- 

, turės pigiai už $2000, Turiu paau- 
; kauti už $1100. Įplaukų vidutiniškai 
! $85. Pigi renda — 4 pagyv. kamba
riai ir maudynė. likras bargenas. 
Apleidžiu miestą.

6604 S. Danien Avė.

Iš PRIEŽASTIES išvažiavmo Į Ca- 
lifomiją, parduosiu namą, vertą 
$25,000, už $17,000 geromis salygo- 

3 flatai 7, 6 ir 4 kambarių, 
pigiai parenduosiu dviems nie- 

Karfitu vandeniu šildomas. 
5030 S. Westem Avė.
Tel. Hemlock 6938.

mis. 
Arba 
tams.

PARDAVIMUI namų rakandai ir' 
sykiu pasirenduoja 5-ki rainiai gyve
nimui, geroj vietoj ant Auburn Avė. 
Knygynas Lietuva, Box 47, 3210 So. 
Halsted St. Victory 1266.

PAIEŠKAI! gero bučerio, turi sū
RAKANDAI parsiduoda 5 kamba- prasti visą bizni ir turi būti nese- 

i rių, geram padėjime, pirmos lubos, nesnis kaip 35 metų. Atsišaukite į 
1620 W. 3.

PARSIDUODA grosemė, delicatee- 
sen, senas, išdirbtas biznis geroj 
apielinkėj, arti bažnyčios. Turiu 
paaukauti — bargena« už $850.00. 
6655 So. Mozart St.

NAŠLE turi paaukoti 2 aukšti? 
murinĮ namą, augštas beismentas, 2 
karų garažas, prie Oakley bulvaro, 
arti North Avė. Kaina $7,500. Ma
žas Įmokė ji mas.

P. RONAYNE
2253 West North Avė.

riu
15 St. Naujienas, Box 1146.

Aulomohiles

BIZNIAVAS NAMAS
Storas ir 8 pagyvenimai, mainysiu 
ant ūkės arba morgiČių sulig susi
tarimo.

FRANK DOBROWOLSK1
1406 W. 14 St., 

Chicago, III.
Tel. Rockwell 1929

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
biznis, švariai užlaikomas, parduosiu 
pigiai, keturi kambariai pagyveni
mui, 732 W. 19th St.Help VV’anlcd—Femak*

Darbininkių Reikia
Baterhj aptarnavimas 
Phrnp Boulevard 2854 

JOSEPH WITOLDS 
and Battery service. Vulcani- r __ _ x__
Naujos batarės garantuotos ant i lė yra priversta parduoti savo Nash 69 St. Tol. Hemlock 1340.

i “Advanced Six” 4 durų sedaną, var- Į —.......................... ....... ..........
Chicairo. III. ■ totą tik devynius mėnesius ir yra 

kaip naujas. Paaukos jj tik už $350. 
Kainavo man neseniai virš $2,000. 
2538 North California Avė., Ist flat.

metų $6.95, 
So. Halsted St. 

Lietuvis savim nkas.

PARDAVIMUI baksų dirbtuvės 
medžiai pakuroms. $5 už vežimą. 
Pristatymas išverčiant troką.

šaukite Yards 5055

Ei n* n *a i-Paskolų*

Paskolos suteikiama 
j viern diena

2-RI MORGIČIAI 
3’TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PROGA
Iš priežasties mirties šeimynoje ir REIKALINGA moteris prie namų 

i negalėdama pati dravinti karą, naš- darbo ir prižiūrėjimo vaikų. 2426 W.

MOTERIS prie plovimo indų. Tu
ri būti patyrusi.

4169 So. Halsted St.

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

liausiais pagerinimais. Pas

siuvėja 
finišerka. 

Bridgeport Knitting Shop, 504 W.
33 St. Tel. Victory 3486.

REIKALINGA patyrusi 
prie sveterių siuvimo —

Help Wanted—Male-Female!
Darbininkų Reikia

BALZEKAS MOTOR
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

INTERNATUONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 1 tik $275. A 

, ’ AA AA 1 delioi. 2231
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
TeL Lafayette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

PARDAVIMU1 vvholeeale tabako, 
cigaretų ir saldainių rautas, bu tro
liu. Atsišaukite Į “Naujienas”, 
1147, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
arba mainysiu j lotą, automobilių, 
arba mainysiu ant privatinio namo 
ir didesnio, 3 flatai ir storas. Agen
tai neatsišaukite, 5630 S'. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI gera ir pigi pekar- 
nė iš priežasties senatvės, Renda pi
gi. 3229 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ice cream parlor 
labai pigiai; soda iountain, cigarai, 
ei garėtai, kendės, tabakas ir šiaip 
daug dalykų. Parsiduoda iš priežas
ties ligos. 1036 W. 69th St.

GERIAUSI INVESTMENTAI!
Geras namas, Storas, 3 flatai ir 

garadžius, cem. ėle, rendos $90.00 Į 
mėnesį. Kaina $3,500. Įmokėsi
mas pagal sutarimo. Randasi South 
Sidėj.

2 flatai po 5 kamb., elektra, va
nos, rendos virš $40.00 | mėnesi. 
Kaina tik $2,200. Įmokėjimas pa
gal sutarties. Randasi Bridgeporte, 

Halsted St.
S. L. FABIAN & CO. 

Halsted & 85th Sts. 
Boulevard 0611-0774

Kaina $3,500. Įmokėji-

po 5 kamb., elektra, va-

gal 
arti

GYVENIMO PROGA
Buick Master Six vėliausio mode

lio sedanas. Iš priežasties ligos esu 
priverstas paaukoti. Važiavau juo 
tik kelis tūkstančius mylių ir yra 
kaip dieną jį pirkau. Motoras, už
baigimas ir balloon tairai yra visiš- 

ratų brekiai. Priimsiu 
Įsišaukite bile laiku ne- 

North Kedzie Avenue,

visą ar dali laiko 
rinkti drabužių, apatinių skal
binių ir namų reikmenų kostu- 
mierius dėl šios dideles', užtiki- 
mos išmokėjimų įstaigos. Ne
šioti sempelius ar be sempelių.

Puiki proga dideliems uždar
biams.

FELDMAN’S
544 Roosevelt Road

PARDAVIMUI ar mainymui mūri
nis garažas 75x125, garu šildomas. 
South Sidėj. šaukite Englewood 
4086.

Ist flat. For Kent

Karins For Sale
Ūkiai Perdavimui

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

OAK PARK AVĖ. 35x125 biznio 
kampas, netoli Archer Avė., $750, ar
ba mainysiu j automobili. Savininkas 
5263 S. Central Avė., prie Archer.

Bmcic 5 p«8. nedari ......    $800
l’aiKc S<-<I«o O ratai ............ .........
Eb»<‘X Sodan ..._____ ______ $500

___ —................ . ...........  $250
Kori) eonpp    $400
Ford Roadstor   $100
Auburn Iloadfiter $550
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

Halsted St.. TrlariKle 9330

•J 9
1927 Nash Coach apeclal
29 “
21)
28 ......

r:.:
7130 8.

RENDON 5 kambarių flatas, pe
čium šildomas, naujai dekoruotas su 
visais Įtaisymais, 1822 So. 48 Ct. 
Cicero, III.

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

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

PARSIDUODA 4 flatų 4 po 4 
kambarius muro namas, 2 karų ga
ražas, elektra, gasas ir maudynės. 
Mainysiu ant loto arba ant krautu
vės. 2136 W. 18th St. Telefonas 
Roosevelt 2331,

PRIVERSTAS paaukoti Studeba- 
ker Sedaną, aš vartojau tiktai trum
pą laiką,1 viskas kaip naujas, man

" ‘ • v ’ - 1 už
ne-

ŠTORAS ant rendos, 4 ruimai prie 
štoro. Pigi renda ir patogi vieta. 
6745 S. Racine Avė. Tel. Virginia 
0817.

• reikia pinigų, aš paaukausiu 
1 j $125; galima matyti vakarais ar 

j nėlioj.
6750 So. Campbell Avė.

RENDON 4 kambarių šviesus fla- 
tas ženotiems arba pavieniams, yra 
garadžius, 946 W. 31 PI.

TIKRA PROGA
Aš esu priverstas paaukoti 

vėliausio modelio Chandler 4 
! sedaną. Karas yra praktiškai

RENDON kambarys dėl vaikino, 
ar merginoms, su žvalgiu ar be, 4053 
So. Artesian Avė., 1 lubos.

IŠSIRENDUOJA arba pardavimui 
73 akeriai žemės, 10 akerių gero 
miško, ant upės kranto, cementinis 
kelias, eina pro farmą, visi puikus 
Įtaisymai, parsiduoda labai pigiai, 
Savininkas mainys ant namo, loto, 
arba biznio, perkant reikia įmokėti 
vieną tukstantj. Farma tinkama 
dėl summer resort arba gasolino 
stoties.

3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751

tinkama

savo 
durų 
nau- 

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už jas ir geriausiame stovyje, nes visai 
“ ” ’ ’ ’ ” '**’ 1 . Gražus užbaigimas,

5 visai nauji balloon tairai, 4 ratu 
brekiai. Karą reikia pamatyti, kad 

Įvertinti. Paaukosiu jj tik už 
Kainavo man $1950 ne- 

nedėlioi. 
Ist apt.

į nuošimčio ir lengvais išmokėji-: mažai vartojau, 
mais. Paskolas suteikiam j 24 va- 5 visai nauji l

PASIRENDUOJA 5 ruimai apšil
domi pečium — gražioj vietoj, ramus 
gyvenimas, renda pigi. Wm. Petro
šius, 6612 So. Troy St.

Exchange—Mainai

landas. Be jokio komiso.
S. OSGOOD 

2231 West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

.11 .
.$225 cash.
1 seniai. Atsišaukite tiktai
2116 North Spaulding Avė..

PASIRENDUOJA flatas 6 kamba
rių — moderniški Įtaisai, naujame i 
name, renda pigi. 3418 So. Lowe Avė. I 
2-ros lubos.

IŠSIMAINO bizniavas namas — 
štoras su 4 flatais, mainysiu Į pri- 
vatišką namą, lotą, nedidelę farmą 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
Įmokėiimą. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel, Lafayette 8107

PUIKUS PIRKINIAI
Parduosiu arba mainysiu nau

ją namą, tai yra didelis storas 
su bučernės ir grosernėtf bizniu; 
viskas puikiausiai Įrengta; 3 
flatai po 5 kamb. ir 2 mašinų 
muro garažas. Randasi labai 
geroj vietoj.

Antras namas tai yra 2 Sto
rai, 5 flatai ir 2 mašinų muro 
garažas. Abu namai pilnai iš- 
renduorti; priimsiu į mainus 
nuo bungalow iki 8 flatų namą 
arba lotus, biznj arba morgi- 
čius. Meldžiu matyti savininką 
ofise 2621 W. 7Ist St. arba pa
šaukite Hemlock 0367 arba 
Grovehill 1680.

IŠSIMAINO namas 8 flatų ir Sto
ras. kampas ant Canalport Ava. 
Mainysiu ant bųŽarnįs ir grooernfs. 
Saukite Ronkeveit 4T3Rj
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bėn sukrinta. Nemokšos ban
do mulkinti—tai jau tikrai pa-

30 
ka-

100 auksinų boną.
m. birželio mėn- 1 d. šios pa

bonais.
vo sudaryta
150 paskolos

duota, per 3—4 mėnesius. Bet 
esant menkam susisiekimui ša-

visuome
nės neįpratimui į tokias pas
kolas, jos realizavimas užsitęsė 
iki 1922 metų. Iš viso tos pa-

bonus. Ši trumpo (termino pa

(Jų istorinėje eigoje) 
(Tęsinyš)

11.

su 
likviduota.

* * lt | A VMį W V j

ra ganytojų. O jau tie ką gano. Iy, nepakankamam paskolos ide 
’ * ” į parapijonus, tai jos išreklamavimui ir

kinėti. Jų buvo išpirkta 1919
20 m. 9.630.350 auks.* __
m.—1.829.350 auksinų, 1922 m. 
84.800 auks. 1923 m.—200 auks. 
Jvedus litus, Seimo buvo pri-

piučio mėnesį prieita susitari- 11.793.900 auksinų; lieka neiš- #abma buvo sumokėti tam tik- 
“autorite- mo h* už amuniciją sumokėta! pirktų dar 18.640 auks. sumai. 1J)mis ra tomis ir už Jungtimi, 
Atsimenu 1-684.872 fr.,

MUSU NEZALEž 
KINKAI ARBA 
TAUTIŠKI KU

NIGAI
Jau virš poros desėtkų metų 

atgal Amerikos lietuviai, lenkų 
pavyzdžius sekdami, nusitarė 
sukurti Romai nepriklausomą 
Bažnyčią, kurioje viso;; apeigos 
ir papročiai butų katalikiški.! 
Atsirado “tautiškų” kunigų, 
paskui vyskupas Mickevičius 
(jau miręs), o šiandien jų tu-į 
rime virš šimto, o jau titulų,' 
tai visokių. Aš per ilgą laiką j 
turėjau puikios progos su jais 
labai arti susipažinti. Už tai 
galiu jums, taip sakant, gerų’ ir 
tikrų žinių pateikti ir daug 
skandalingos teisybės pasakyti.

Iš kur atsirado titulai?

Amerikoje kunigu arba pry- 
čeriu pasidaryti be galo lengva. 
Valdžia leidžia steigti bet ko
kias religines sektas be jokio' , 
suvaržymo ir sektų kunigams, 
kaip vėliaus matysime, duoda 
visokiu privilegijų. Pradžioje, 
lenkų vyskupai, ypatingai llo- 
dur šventindavo tautiškus kuni
gus, paskui italas Carfora jų 
irgi daug priveisė, o dabar jau I 
ir mūsiškiai, vyskupai ir arki-! 
vyskupai šventina. šventini-j 
mas atliekama “ant orderio.” 
žinau kelioliką tautiškų kuni
gų, kuriems viskas padaryta už 
$25. O jau apie prirengimą i/i 
mokinimą kalbos nėra — kai-' 
nierių atsisuka koks spitunų 
valytojas ir viskas, žinoma,, 
anot mano draugo, jisai moka 
žadėt tą, ką ir mokyčiausi ku-l 
nigai žada...

Susirenka trys keturi žmonės 
ir iš kunigo padaro vyskupą ar
ba arkivyskupą... Nubalsavo, 
užtvirtino ir atliktas kriukis.!I 
Paskui nusipirko žjedą ir lazdą, | 
ir savotišką kepurę.

r Pats mačiau kaip vienas lie
tuviškas arkivyskupas suruku
sio) skylėj laikė mišias ir pa
mokslą sakė vienam parapijų 
nui...
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Paskola iš Prancūzijos 
1919 metų musų Taikos 

iegacija Paryžiuje užpirko 
garvežių, amunicijos ir,
riams drabužių. Pirkimo metu 
jokio galutino susitarimo nebu- 

! vo padaryta? Už garvežius iš 
karto skaityta 2.700.000 fran- 

Jie riejasi. paskui 4.500.000 frankų. Už
Tautiški kunigai riejasi tarp Amuniciją iš karto buvo skaity- 

savęs kain šunvs ir susitartIta h50u.000 frankų, paskui 2.- . . t
negali Dat>ar jau yra ketvt ric- frankų- 1913 m. rug- kolos »bonų išpirkta iš viso už !1U’S Plni$us, tuo atveju už juos
pų kunigų, kurie kartais sten
giasi ir viešai savo

vienų jų mitingėlį, kuriame 
lyvavo visokių aspirantų, 
tuojaus jie išsipliurpė kiek 
riam titulas kainavo...

Atsiranda vienas kitas 
šiokiu tokiu tikru titulu,
tuos reikia ant vienos rankos 
pirštų skaityti (perdaug tų i

, už garvežius su-; 
(|a. sitarta mokėti 3.402.503 fr. Tre-1 

1, čia dalis tos sumos buvo sumo-, 
gp. keta 1924, o kitos dvi dalys— 

1925 ir 1926 metais, ir tuo bil
du ta paskola buvo galutinai

Pirmoji vidaus paskola
1919 m. gegužės-birželio mė- 

žmonės be išsilavinimo, belnesi esant valstybės ižde stokai 
doros, žmonės storžieviai papra- Pini#U» ° šaly kaip tik gausybei 
štai riejasi. oštų ir markių, laikinosios vy

riausybės buvo nutarta, einant 
Kodėl nyksta ir susta tautiška .<Vyr žiniose” 1919 m. VIII. 7 

bažnyčia? d. Nr. 10 paskelbtu įstatymu
Tautiška bažnyčia turėjo pu i- padaryti pirmoji vidaus pasko- 

kių progų bujoti ir augti, bet la trumpo termino”, 
jinai, aiškiai pasakius, nykstaibuvo realizuojama 
ir susta.

O štai delko. Nėra vado. Nė
ra, 
bą suprantančių kunigų. Nėra

Paskola 
bonais po 

100, 500, 1000, 5000 ir 10.000 
auksinų, su 4, 5% metinių pro- 

kaip jau sakiau, savo dar- centų, sumokamų, realizuojant
- * ( Nėra bonus, r' x “J“

jokio cenzo kunigų tarpe. Nė- skola turėjo būti greitai išpar- 
ra nė organizacijos.

Yra kelios parapijos, bet nė-

juos išmeta, kai 
vėl parsi kviečia, 
taip toliaus. Pa- 
ir nepaiso, nes 

nemokšų paisys... 
savo darbeliais

nykstančius parapi jonus, 
tiktai kiaules ganyti ir temoka. 
Parapijonai 
kur sumuša, 
vėl išguja ir 
rapijonai jų 
kas čia tokių
Jie patys savo darbeliais sultys save susikompromituoja, 
griovė dar tik pradėjusią bu jo-' 
ti tautišką bažnyčią ir dabar 
patys jau pradeda kuo kitu ver
stis. Jau ir vyno jiems sunku 
gauti.

Vienas buvęs nezaležninkų 
kunigas man šitaip pasakė: 
“Visi jie tinginiai, nemokšos ir 
purvini.” , Ir tiesa.

Kur jie eina?
Aklas aklą veda ir abu duo-

Jie eina į pražūtį. Jie eina 
spitunų plauti — ten, kur jiems 
tikra vieta, — ten kur jų pa
šaukimas veda.

Aš bedievis, nereikia man 
jokių kunigų, bet jau su neza- 
ležninkų visokiais arkivysku
pais, vyskupais, pralotais ir 
kunigais geram žmogui ben
drauti nepadoru ir sarmata. 
Musų saliunčikai daug už juos 
žmoniškesni. — Petras.
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Chicagos Lincoln Parko paežerys, Michigano ežero vilnių paverstas griuvėsiais per siautusią praeitą savaitę smarkią audrą.
Asfaltinio kelio griuvėsiuose matyt lempų stulpai su automobilių keliarodžiais ant jų

skolos buvo realizuota 1919
1920 m.—11.937-800 auksinų,: l
1921 m.—42.400 auks. ir 1922;
m.—100 auks., bendrai 11.980.-;

•300 auksinų. Paskolos bonai 
buvo priimami į valstybės iždą 
mokesčių ir kitokiems mokėji
mams, o taip pat 1919 m. gruo

de1- džio mėnesį pradėta juos i.špir-

pasiimtų pasižadėjimo neištesė
jo ir dėlto .Tilden Smithui 
1927 m. valstybes iždui teko su
mokėti 112.000 svarų su 7-862 
sv. 10 šil. r<, kuo ši skola ir 

I buvo likviduota.
Lietuvos Laisvės Paskolos, iš 

Amerikos lietuvių .
Lietuvos vyriausybė tam 

ru įstatymu “Vyr. žinios’ 
N r. 1920 m. nutarė padaryti 
tarp Amerikos lietuvių Lietu
vos nepriklausomybei išlaikyt 
ir įvairiems besikuriančio* vals- 

1921 tyhės vidaus reikalams paskolą 
Paskolai realizuoti bu- 

Amerikoje apie 
stočių, kurios, 

imtas įstatymas išpirkinėti tos! Amerikos Misijai, Amerikoje 
paskolos bonus po 10 litų už j vadovaujant, pardavinėjo bonus. 

Iki 1929 50,100 ir 500 , dolerių vertės.
Bonai buvo parduodami už gry-

Antroji paskola iš Anglijos

1919 ir 1920 m. musų taiki-1 Įpp įpp 
! nosios vyriausybes buvo išgau-j 
| ta iš Anglijos' įvairios paskolos i 
karo medžiagos, dėl kurios bri-Į 
tai pareiškė originaliai preten-i 
ziją 344.068 svarų 8 šil. ir 8 ' 
pensų sumoje už vieną didesnę 
jos’ dalį ir 100-000 svarų už ki
tą mažesnę. Musų vyriausybė 
pradėjo diplomatiniu keliu de
rybas, kurios pasibaigė 1927 m. j 
lapkričio 25 d. susitarimu, ku
riuo Lietuvos vyriausybė pasi
žadėjo sumokėti Anglijos Iždui 
150.000 svarų šiais mokėjimo 
terminais: 1) 1928. I. 15 d. — 
30.000 svarų be %%; 2) 1929. 
I. 15—30,i svarų su 6.000 sva
rų %%; 3) 1930 m. I. 15 d.— 
30.000'sv. ir 4.500 sv^ %%; 4) 
1931. 1. 15-80-000 sv. ir 3.000 
sv. %%; 5) 1932. I. 15-30.- 
000 sv. ir 1.500 sv. %%. Iki 
šiol tie mokėjimo terminai išlai
kyti ir Anglijos iždas Lietuvos 
valstybę dėl lojalaus savo sko
lų mokėjimo laiko viena pavyz
dingų valstybių.

Amerikos valstybių paskolos 
I bonus. Jungtinių Amerikos 
i Valstybių bonai buvo keičiami 
_  ___ Paskolos realiza- 

! viino metu tie Amerikos pasko- 
; los bonai biržoje buvo kotiruo- 
I jami mažiau jų nominalinės 
i vertes. Nuostoliams išvengti iš 
j anksto buvo nukerpama nuo 
Lietuvos paskolos bonų po 2— 
3 kuponus kurso skirtumo su
mai. Gautieji už Lietuvos pas
kolos lakštus Amerikos pasko- 

l los bonai būdavo tuojau par
duodami biržoje ir už juos bū
da gaunamos įvairios sumos, 
pradedant 81 ir baigiant 97,5 
dolerių už 100. Gyvais pinigais 
tuo budu buvo gauta: 1920 m. 
1.598.930.45 dol., 1921 m- - 
199.113,78 dol., 1922 m.—48. 
892,08 dol., ir 1923' m- —7. 
287,95 dol., —iš viso 1.854.224, 
26 doleriai, šiai paskolai ter 
minas sueina 1935 m. Paskolai 
mokama 5%, sulig pristatomų 
iždinėms kuponų. Valstybės iž
das už tą paskolą iki 1929 m. 
birželio 1 d. išmokėjo 568.464,- 
82 doleriu.

Nepaprastoji Valstybės Iždo 
Paskola Krašto Gynimo 

reikalams
Trečioji skola Anglijos iždui

1919 metais laikinoji vyriau
sybė nutarė įvesti fiskaliniais 
sumetimais linų monopolį. Bu
vo sudaryta su Tilden Smithu 
sutartis, kuria buvo pasižadė
ta pristatinėti tam tikrais ter
minais linų pluošto partijos. Su
tarties nusitaikymo atvejui iš 
katros pusės buvo nustatyta 
tam tikra piniginė garantija per 
“The National Metai and Che
mical Banc”, kuri turėjo būti 
sumokėta nukentėjusiai pusei. 
Musų prekybos organai savo

Lenkams puolant Lietuvą ir 
užgrobus Vilnių, Steigiamojo 
Seimo buvo nutarta padaryti 
nepaprastoji paskola krašto gy
nimo reikalams, einant “Vyr. 
žiniose” 50 ir 68 nr. paskelb
tu įstatymu. Už paskolą mo
kėta iš anksto 3>6%. Paskola 
išleista įvairiausių kupiūrų, 
kurių skaitmuo dalinasi iš 50. 
Paskola pradėta realizuoti 1920 
m. gruodžio mėn. Ir baigta rea
lizuoti 1922 m. vasario mėn. 15

. Iki 1929 m. birželio 
iž iždo prieš 1 d. valstybės iždas tor, pasko

lom yra išpirkęs už 23.965-550 
auksinų ir sumokėjęs už ją. 1.- 
434.426,28 lt., tokiu budu lieka 
dar išpirkti 4.964.900 auksinų 
788.145,82 lt. vertės. 

(Bus daugiau)

(Sulig kuriuo už tos paskolos įauksinu, 
kvitus, išėjusius i 
1921 m rugsėjo 1 d. buvo nu
tarta apmokėti po 1 litą už 10 
auksinų, o išėjusius po 1921 m.

, rugsėjo 1 d.—po 1 litą už 10 
auksinų, o išėjusius po 1921 m.

. rugsėjo 1 d.—po I h tą už 20

Taip Lengva Yra 
Būti Tikram

d. Paskolos realizuota: 1920 
.n.— 2,705.000 auksinų, 1921 
m. -21.411.050 auks., 1922 m.—■ 
1-814.400 auksinų iš vis’o 28,- 
130.450 auksinų. Nepaprasto
sios paskolos kvitų išpirkimas 
turėjo prasidėti 1923 m. gruo
džio mėn. 1 d., bet dėl padadinto 
mokesčių plaukimo tą mėnesį 
Lietuvos Bankas kvitų išpirki
mo poeracijas tepradėjo 1924 
m. sausio men. 2 d. Paskola 
tuomet pradėta išpirkinėti po 
175 auksinus už 1 litą, ir tokiu 
kursu buvo apmokama iki Sei
mas 1926 m. priėmė įstatymą,

Tinkamas didumas ir tinkama rųšis 
Consumers Garantuotų Anglių ir Kok
sų yra dėl kiekvieno apšildymo planto.

Jeigu jus nesate tikras, kad jus var
tojate tinkamų kurą, patelefenuokite 
mums. Musų Patarnavimo žmonės 
mielai apžiūrės jūsų furnasą ir duos 
reikiamus patarimus.

žinoma, už šį patarnavimą nieko 
neimama, bet jis galbūt pagelbės gauti 
iš jūsų pečiaus tinkamesnį veiklumą, 
ar sumažinti jūsų kuro kaštus.

PIRKIT SAU ANGLIS ĮSITIKINIMUI

ers (ompany

Visi lietuviai kreipkitės su savo reikalais į vieną iš di 
džiausiu ir stipriausių lietuviškų bankų

Universal State

3252 So. Halsted Street
kuris yra po Valstijos ir Clearing House kontrole

Čionais rasite teisingą patarnavimą ir brolišką priėmimą. 
Neabejodami apie saugumą galite pasidėti savo sunkiai uždirb
tus centus dėl taupymo.

Galite gauti nusipirkti gerų Pirmų Morgičių ir Auksinių Bo- 
ant didesnio nuošimčio.
Galite išsiųsti pinigus i Lietuvą litais ir doleriais, paštu ir te

legramų. 1

UNIVERSAL STATE BANK
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Pietų Amerikos Lietuviai
Siaučiant rusų caro laikais 

žvėriškai reakcijai, daugelis 
veiklesniosios lietuvių inteligen
tijos atsidūrė šiaurinės Ameri 
kos Suvienytose Valstybėse ir 
ne vienas patekęs kartaus var
go ir šiaip visokių gyvenimo 
koprizų, bet neturėdamas kito
niškos išeities, ėmėsi kultūrinio 
ir visuomeninio darbo ir tas 
darbas, kaip matome, dabai* tiek 
plačiai ‘išsivystė, kad Šiaurinės 
Amerikos’ lietuviai turi galingą, 
visam pasaulyje žinomą spaudą, 
tvirtas ir turtingas organizaci
jas, kurios buvo ir yra svarbus 
reiškinys Lietuvos kultūrinia
me, ekonominiame ir politinia
me gyvenime. Ne veltui vienas 
žymus latvių paidagogas .p. Ri- 
tinšt (Latvių 
Sąjungos 
gimnazijos 
Pabalti jos 
ferenciją 
lietuvių ir 
dėti

Greičiau 
kokią 

ar būti 
jau nie-
yra da- 
psicholo-

mokytojų prof. 
vice-pirm. ir Rygos 

direktorius) per 
mokytojų kon- 

prisimindamas apie 
latvių kultūrinę pa

yra pasakęs, kad veik 
nuo 1863 m. iki 1904 m. visa 
lietuviška išmintis, lietuvių tau
tos smegenys, vystėsi ir augo 
Šiaurės Amerikos Suvienytose 
Valstybėse ir dabar sudaro ant
rų Lietuvą, kuo negali pasigirti 
Lietuvos kaimynai—nei latviai, 
nei estai ir net pagaliau, len-

Jis butų leidęs jodinėti savo 
sprandu ir visiškai nesijudinęs 
iš savo krašto, kaip daugumas 
flegmatiniai nusiteikusių žmo
nių kad daro; bet dabar, jei jis 
visa palikęs išbėgo tik todėl, kad 
organiniai nepakentė priespau
dos, tai čia, svetimame krašte 
jis ir klausyti nenori, kad kas 
jo sprandu jodinėtų,
jis sutiks pakelti • bet 
bausmę, bet vergauti 
kieno nors ujamu jis 
kad nesutiks. Tokia 
bartinio musų išeivio
gija. Taip jis' galvoja ir taip 
tik galime jį suprasti, o pažin
ti patiems save yra būtinai rei
kalinga.

Darant trumpą sutrauką iš 
to, kas čia trumpai pasakyta 
apie dabartinio Lietuvos išeivio 
nuotaiką ir jo psichologiją rei
kia pažymėti, kad kuomet mu
sų išeivis priklauso kultūrinei 
ar visuomeninei organizacijai, 
kuri deda savo ideologijos pa
grindai! socialistinę moralę ir 
etiką, tai jis moka savo energi
ją ir gabumus pašvęsti kilniam 
visuomeniniam darbui ir pasižy
mi savo darbštumu, sugebėjimu 
ir ištverme, bet jei jis niekur 
nepriklauso arba priklauso or
ganizuojat neturinčiai visame 
kulturingaųie pasaulyje supran
tamos socialės moralės ir etikos, 
tai jis ima reikšti savo gabu-

kameron, o 
duris

Kaip Muravjoviškos reakcijos 
metu ėmė spiestis lietuviai Šiau
rės Amerikoje, taip dabar, lai- mus ir fizinę pajėgą nužengda- 
ke paskutinių trejų metų fa- mas toli už įstatymo ribų ir 
šistinio režimo plūste plusta pataiko policijos •
Pietų Amerikon. Nei viena tau- kartais net ir daboklės 
ta nėra taip papuliari laivų' pavarsto.— Tai sakydamas aš 
agentūroms, kaip Lietuva. Lie- turiu omenyje gana plačiai įsi- 
tuvą garsiai linksniuoja Ham- vyravusį paprotį girtuokliauti.,, 
burgo, Bremeno, Hauro ir ki- kas labai dažnai priveda prie 
tų žymesnių Europos laivų I peštynių ir kitokios’ rųšies že- 
bendrouų kompanijos. Nėra nei minančių veiksnių, 
vieno laivo, kurs atplauktų iš:
Europos Pietų Amerikon neat- veidas musų 
vežęs kelių dešimčių ir net ke- Amerikoje; jis turi gerų ir blo- 
iių šimtų vis naujų ir naujų gų pusių, kurios šiuo metu tu- 
lietuvių, bėgančių iš Lietuvos į 
tolimų, visai nežinomą ir garsų 
savo karšta, sunkiai pakenčia
ma temperatūra, kraštą.

Išparduoda paskutinius daik
tus, parduoda žemes ir bėga 
Amerikon. Ir kodėl taip bėga?

Toks maždaug yra bendras 
išeivijos Pietų

ri veik vienodą pusiausvyrą.
Ši pusiausvyra pasireiškia to

dėl, kad kultūrinis ir visuome
ninis veiksmas dar tik dabar 
pradeda stiprėti ir reikštis rim
tesnėje formoje. Iki šiam lai
kui jis buvo labai menkai orga-

bus galima iškraustyti jų daik
tus iš bendrabučio, šis biaurus 
ir barbariškas dalykas, kurs 
charakterizuoja visišką komu
nistų partijos moralį iškrikimą 
ir neturėjimą jokios etikos, nė
ra koks nors prasimanymas, bet 
tikriausis faktas, kurį paskui p. 
švedai aprašė naujai išleidžia
mame laikraštyje “Darbininkų 
Tiesa” I. II, III ir IV numeryj. 
Be to, dar švedai rase, kad 
Rytojaus redakcijos ir C. K. 
nariai p. Švedus s’undę polici
jai, kad jie esą. priešvalstybinis 
komunistinis gaivalas, nors pa
tys rytoj iečiai, kaip jau minėta, 
balsiai šokauja per savo “Ryto
jų”, kad jie esą net paties An
gariečio palaiminti komunistai.

Štai tau ir revoliucinio mark
sizmo reiškėjai, štai tau ir, 
naujo proletarinio pasaulio kū
rėjai su moderniškąja morale ir 
etika, kurie griebiasi bjauriau
sio, paskučiausio šmeižto ne tik 
su politiniais, bet ir asmeni
niais savo priešais!...

Butų galima surinkti daugybę 
panašių faktų, bet kadangi ko
munistų partija yra diriguoja
ma vieno ir to paties psichiniai 
sergančio p. Angariečio, tai aš 
manau, kad jų morale ir etinė 
dorove yra gerai žinoma ir 
šiaurinės Amerikos socialistinei 
visuomenei, nes jiems Angarie- 
tis iš 1928 m. birželio ir liepos 
mėn. savo laikraštyje “Balsas” 
rašo r “reikalinga griauti visas 
ne komunistines organizacijas, 
reikalinga žeminti autoritetą 
socialdemokratijos vadų, reika
linga kurti savas kuopeles ir or
ganizacijas, o jei jų sukurti ne
galima, tai kiekvieno komunisto 
prievolė neleisti įsikurti social
demokratinei ar kitokiai orga
nizacijai aktingai varant pro
pagandą prieš naujai kuriamų 
ar esančių organizacijų žymes
niuosius veikėjus. Kas šito ne
pripažįsta arba nenori visu at
sidavimu dirbti, tai 
komunistas.”

Vadinas, paties 
žodžiais betariant 
šių dienų
būti didžiausis 
nesilaikyti jokios 
moralės ir etikos, tada tik jis

nėra tikras

Angariečio 
kiekvienas 

komunistas privalo 
chuliganas ir 

socialistinės

bus, anot Angariečio, “tikras 
komunistas”. Dalykas tikrai 
moderniškas, tik jis paeina nę 
iš socialistinio ir marksistinio 
mokslo, kaip jį norėtų atreko- 
menduoti komunistai, bet iš pa
saulinio didmiesčio kalkučkės 
užkampių, kur renkasi toli gra
žu ne sąmoningasai proletaria
tas ir socialistinės ideologijos 
reiškėjai, bet tas elementas, kd- 
rį net toje pačioje sovietų Ru
sijoje vadina banditais ir be 
jokio pasigailėjimo šaudo- O 
j tik tai, manau, kiekvienas svei
ko proto žmogus pripažins, kad 
skiepyti į darbininko sąmonę 
banditinį ūpą ir rauti iš jo šir
dies moralės ir socialistinės eti
kos jausmą yra didžiausis pra
sižengimas, bet komunistai s'u 
tuo visai nebesiskaito.

Pas juos jau mechaniškai by
ra visoki šmeižtai ir nesąmonės. 
Nėra nei vieno naujai atvažia
vusio Pietų Amerikon žymes
niojo lietuvio, kurs butų pasili
kęs neapsvaidytas visokiausiu 
purvu. Ir štai šito viso pasek
mės yra tos, kad dauguma lie
tuvių išeivijos kratosi nuo bet 
kokių organizacijų ir kratosi to
dėl, kad yra apsvaiginta ta “Ry
tojaus’’ sudaryta atmosfera ir 
į bet kokį visuomeninį veikimą 
žiuri skeptiškai ieškodama pa
sitenkinimo smuklėse ar net 
perkamosios meilės kvartaluose. 
Ir kaip liūdna, kad šiam tvir
kinančiam darbui labai dažnai 
vadovauja žymus rytojiečių va
dai, kaip kad garsus visame 
Montevideo mieste komunistų 
šulas p. Kurklietis, kurs ne tik 
prasiskolinęs smuklių Navinin
kams, bet ir prievartos keliu 
mėgstąs ieškoti moteriškos mei
lės.

Juk tai yra ne daugiau, kaip 
apgailėti faktai, kad tas viskas 
reiškiasi lietuviškojo proletaria- 
to tarpe ir demoralizuoja klasi
nį darbą. Kam brangi yra kova 
už socialistinę ateitį ir kas net 
savo gyvastį stato pavojun ko
voje už doresnę, laimingesnę, 
teisingesnę Ateitį, tai negali pa
teisinti šitų dalykų! Nedali 
leisti, kad jie reikštųsi lietuvių 
išeivijos ir bendrai proletariato 
tarpe! Mes, Pietų Amerikoje

gyvenanti 
gerbdami proletariato solidaru; 
mą nemanome vesti kokią nors 
ypatingą akciją priėš doroviniai 
suprantamą komunistinę srovę, 
bet mes jokiu budu netoleruo
sime <tos’ chuligastinės taktikos, 
kurią dabar deda savo veikimo 
pagrindan niekindami bet kokią 
socialistinę dorovę p. Angariečio 
bernai.

Nežiūrint į tai, kad čia gy
venantieji komunistai kaip jau 
minėtą varo kaip tik pajėgdami 
griovimo darbą ir stengiasi de- 
moralizuoti mases, kultūrinis ir 
visuomeninis darbas žingsnis po 
žingsnio eina pirmyn, šių metų 
pradžioje man persikėlus iš Ry
gos į Pietų Ameriką čia susi-1 tarpe. Taip pavyzdžiui šių me- 
kure “Lietuvių Kultūrinė ir Į tų gegužės mėn. įvykus' L. K. ir 
Ekonominė Draugija Pietų‘E. D. T. A. vardu ruošiama vai- 
Amerikoje”, kuri savo įstatais 
ir numatomo darbo eiga yra 
daugeliu atvejų labai panaši 
“Kultūros Bendrovei” Lietuvoje 
ir mano, kiek leis šių laikų ypa
tingos sąlygos, palaikyti su ja 
artimus ryšius. Ši draugija 
vien Montevideo mieste jau tu
ri daugiau kaip šešias dešimtis 
narių, bet dabar paskutiniu lai
ku kuriasi tos pačios draugijos 
skyriai Argentinoje, Buenos Ai
res mieste ir Brazilijoje, Sao 
Paulo. Netolimoje .ateityje 
yra numatoma pradėt leisti pe
riodinį draugijos organą, kuris 
bus žurnalo formoje. Be šios 
draugijos dabar Uraguajuje iš 
Buenos Aires jau tveriamos lie
tuvių socialistų partijos skyriai, 
kurie bus visiškame kontakte su 
Uruguajaus ir Argentinos so
cialistų partija, kuri priklauso 
tam pačiam Amsterdamo inter
nacionalui.

Lietuvių Socialistų partija 
Pietų Amerikoje jau pradėjo 
leisti savo organą, kuris vėliau 
bus pavadintas “Pietų Ameri
kos Naujienos”, bet pirmasis 
numeris dėl tam tikrų techniš
kų ir pavėluoto s'usisiekimo ap
linkybių pasirodė vardu “Ar
gentinos Naujienos”. Pietų 
Amerikoj Naųjienos bus arti
mame kontakte ne tik su Ar-

socialdemokratijaigentinos ir Uruguajaus socia
listų partija, bet jis stengsis 
palaikyti solidarų kontaktą ir 
su Liet. Socialdemokratų Parti
ja ir dės savo veikimo pagrin
dan aiškią socialdemokratinę 
ideologiją spiesdama po social
demokratine vėliava Pietų Ame
rikoje esantį lietuviškąjį pro
letariatą.

Kartu su visuomeniniu ir po
litiniu veikimu prasideda ir 
kultūrinis darbas. Uraguajuje 
ir Argentinoje jau yra organi
zuota dramos ir meno-sekcijos,, 
kurios pastatydamos keletą va
karų atkreipė į save dėmesį ne 
tik lietuvių išeivijos, bet ir is
panų pažangios visuomenės

dinimų vakarui (buvo statoma 
Amerika pirtyje) pasirodė la
bai palanki vakarėlio kritika 
net bent šešiuose ispanų dien
raščiuose. Patys ispanai apra
šydami vakare įgautą įspūdį pa
žymi, kad ispanų visuomenė da
rydavusi didelę klaidą, neskir
dama lietuvių nuo rusų ar len
kų, tuo tarpu kai lietuviai esą 
visai skirtinga tauta ir jie esą 
žymiai už vienus ir antrus kul
tūringesni ir turį savo bendruo
se visuomeniniuose susirinki
muose ar darbe daugiau korek
tiškumo, mokėjimo džentehno- 
niškiau užsilaikyti ir t.t.

Bet pravartu pasakyti, kad 
pradėtasai darbas sutinka ir la
bai nemažų ir sunkiai nugali
mų kliūčių. Taip, pavyzdžiui, 
dramos ir meno sekcijai labai 
trūksta dramatinio turinio, vai

r

—Bėga daugumoje todėl, kad nizuotas ir dar tenka pridurti, 
lietuvis iš prigimties yra gana j<acĮ pačioje didžiojoje lietuvių 
originalaus ir savistovaus budo, kolonijoje, kuri randdsi Argen- 
Jis daugiau, kaip kas nors ki- tinos valstybėje, visame lietu- 
tas, nepakenčia vergovės ir ne- yįy judėjime I. 
nori būti jodomas savo ar sve- veidmainį vaidino 
timo žandaro.

Kaip penkios dešimtys su vir
šum iš šimto lietuvių gyvenau- Maskvos (kaip dabar nuo jų 
čių šiaurės Afherikoje bus iš- atskilusi srovė tvirtina) “Ryto- 
vaziavę nenorėdami tarnauti 
rusų caro armijoje ar šiaip per- daugiau nieko nenorėjo ir 
sekiojami dėl visuomeninio vei
kimo, taip dabar šiuo laiku va
žiuojantieji iš Lietuvos važiuoja 
todėl, kad nepakenčia fašistinio

labai ypatingą 
> nuo seniau 

Ičia susispietusi taip vadinamų 
“Rytojiečių” grupe, kurie apart

jaus’’ vardu zsurenkamų aukų 
ne

pripažino. Visuomeninis ir kul
tūrinis .veikimas buvo apleistas. 
Rytojaus skaitytojai buvo auK- 
lejami ir vaišinami demogogi- 

režimo, piktinasi tomis barba- nio turinio melais ir net šlykš- 
riškomis žiaurenybėmis, kurias čiomis nesąmonėmis, kurios 
turi pakęsti aktingesnioji prieš- prieidavę prie to, kad net tos 
fašistiniai nusistačiusi piliečių pačios redakcijos narys bėgda- 
dalis. O daugelis vyksta ir to- vęs skųsti policijai savo redak- 
del, kad nėra kitos išeities: ar- ei jos draugą sumanydamas
ba neaprybotam laikui kalėj i-1 šlykščiausią ir biauriausią ne
inąs ir gal kulka krūtinėn arba sąmonę.
emigravimas į tolimą, nežino-! Taip pavyzdžiui,

Kalėdų Draftai
Senojon Tėvynėn

Del senosios tėvynės žmonių—Kalėdų piniginės dova- 
nors yra didžiausios iš visų dovanų.
Pradėkite Kalėdas šiandie ateidamas pas mus ir leis
damas mums pasiųsti jas dėl jus.

Nora-tfen K |aw 
1201 Milwaukee A v., kampas Division St. 
F. E. Lackovvski, Edward J. Riebis,

Chairman of the Board President

1

Prisidėkite Prie Musų
dabartiniai 

mą kraštą. Kitas, labai retas, Į “Rytojaus” leidėjai ir redakci- 
kurie vadi- 
darbi ninku

17 Metų Sukaktuvių -
važiuoja ta viltimi, kad čia ga- jos bendradarbiai, 

usitaupyti pinigų, žmonis-: naši vieninteliais 
gyventi, bet važiuoja te- ■ reikalų gynėjais ir kviečia stoti 

_ . ja po jų nešama komunistine ve-
kiau 
dėl, kad slegia vargas, apatij 
ir kursto instinktyvė jėga ieš- liava, norėdami prašalinti “Ry- 
koti kokios nors’ išeities.

Kiek lietuvis iš pažiūros at- rį švedą ir jo žmoną iš ben- 
rodo ramus, lėtas ir tylus, tiek drabužio, kuriame nemokamai 
jis pakitėjus gyvenimo saly- i gyvena rytojiečių vadai, bet 
goms tampa audringas, linkęs' neturėdami* kitokios priežasties, 
prie veiksmo ir, dar pridursiu, kaip asmeninio pobūdžio nesuti- 
mėgsta bent šiuo tuo atsižymč-; kiniai, apskundžia Švedus poli- 
ti. šios jo budo ypatybės turi! ei jai, kad jie esą nenorėdami 
gerų ir blogų pusių, bent jos; auklėti savo vaiko, susitarę vy- 
yra ir jos tenka pripažinti. Del | ras su žmona ir nužudę. Tuo

jau prisistatė policija sulaiky
dama Švedus ir reikalaudama 
pasiaiškinimų, kur dingo jų ku- 
dykis, bet pasirodė, kad vaiku
tis auga sveikas ir tėvų prižiū
rimas, tik dėl sunkių gyvenimo 
fąlygų atiduotas auginti į prie
glaudą už kąrtėvai, berods, mo
ka tam tikrą atlyginimą. Skųs- 
dami p. švedus, matyt, itikėjo- 
si, kad juos policija nors ku
riam laikui sutaikys ir tuo metu

ir Naujų Metų Iškilmės
tojaus” redakcijos *ir C. K. na- 25 Gražus Namų Daiktai Bus 

Išdalinti Dykai

Gaukite Bilietų

šių jo budo ypatybių nei viena 
tauta Pietų Amerikoje nėra tiek 
populiari, kaip lietuvių. Lietuvis 
čia atestuojamas kaipo kantrus 
ir mokąs darbo europietis, bet 
karštas ir net mėgstąs patrukš- 
mauti.

Mums patiems lietuviams ta
tai visiškai suprantama: kam 
jis butų bėgęs ir nuo fašistinio 
režimo, jei jis savo fizine ir 
dvasine sudėtimi butų tuščias.

prisidėdami prie musų 1930 Kalėdinio Taupimo 
Kliubo—atidarydami Taupimo Sąskaitų—ar pasi- 
renduodami Bankinę Skrynutę.

r

SoMestlM Bank
35Lh Street, Archer & Hoyne Avenues

dinimui tinkančių knygučių, be 
kurių % sunkiai yra įmanomas 
scenos darbas’. Taip pat mums 
naujai susikurusiai draugijai 
nėra lengva savo finansine pa
tvara išsirašyti visus žymes
niuosius lietuviškus laikraš
čius. Buvo daryta nemaža, kad 
organizuoti skaityklas ir kny
gynus, nors Montevideo ir Bue
nos’ Aires miestuose, bet ir čia 
sutinkame tam tikrų kliūčių. 
Kai kurios redakcijos pasižadė
jo ir jau siutinėja draugijos ar
ba atskirų daugiau žinomų as
menų vardu, savo laikraščius, 
bet dar negalime pasigirti, kad 
jau turime visą pažangiąją 
spaudą ir ja galime auklėti sa
vo draugijų narius. Pradžia 
yra sunki, bet mes turime vil
ties ir pasitikime savo vienmin- 
čiams šiaurinėje Amerikoje ir 
Lietuvos krašte, kad jie pradė
tame musų darbe parems mus 
ne tik moraliai, bet ir praktiš
kai padės vystyti kultūrinį dar
bą, prisiųsdami savo leidžia
mus laikraščius ir gal net pa
geidaujamų knygų musų orga
nizuojamoms skaitykloms ir 
dramos sekcijai. Kadangi Pie
tų Amerikoje jau dabar yra 
apie šimtą tūkstančių lietuvių, 
tai darbo dirva yra plati ir rei
kalauja uolaus darbo, 
tai ragina darbuotis 
kviesti į darbą visus, 
bei tuo gali prisidėti.

(Pabaiga)

kas rim- 
pačius ir 
kas šiuo

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

MES MOKAME CASH

565.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, III.

Naujos Žemos Kainos!
ELECTRIC RAD’O

1 metų dykai aptar
navimas. Dykai 

įvedimas

30 Dienu 
bandymas jūsų namuose 

Jeigu nebusite paten
kinti, mtes apmainysi

me ant kito kurio 
Standard išdirby- 

stės Radio.

$10.01)
{mokėti 

52 savaites išmokėjimui

Be ūžimo 
Jėgos pagavimas 
ir nauji 45 tūbai

Nepaprastas Išskiri- 
mas ir Jautrumas.

Modelis 92
Jacobean periodo Amerikos riešuto kabinetas. Du
rys suderintos gražaus riešučio, išklotos su tikru 
importuotu Australijos Lacewood. Durų ir visos 
kitos rankienukės yra užbaigtos tikru sidabru.

Modelis 92

$146
be tūbų 

Tykus — be drebėjimo

SHORE RADIO STORES
1242 S. Halsted St. 1100 So. Halsted SI.

Ganai 2178 z Monroe 2893
Atdara Vakarais • ir Nedėliomis.
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D. L. K. Vytauto 500 
metų jubiliejaus 

reikalu
[Prisiųsta]

viso-Esame jau girdėję, kad 
je Lietuvoje 1930 metais bus 

I iškilmingai apvaikščiojamas 500 
metų sukaktuvių jubiliejus vie- 

I no didžiausių XV šimtmečio Eu
ropos galiūnų—Didžiojo Lietu- 

I vos Kunigaikščio, sunaus Kęs
tučio ir Birutės, kuri anot dai
nos “nebuvo joki karalaitė, bet 
iš Palangos vargdienė mergai
tė”. Didžiojo Vytauto vardas 
tebeturi Lietuvių tautai milži
niškos reikšmės tautiškai poli
tiniu atžvilgiu: jo drąsus’, kar
tais rizikingi ir netikėti žygiai 
užimponavo visai Europai 14-to 
šimtmečio gale ir 15-to šimt
mečio pradžioje, o Lenkijos po
litikai buvo Vytauto tarytum į 
kampą suvaryti. Nors Vytau
tui ir nepasisekė ant visados 
sunaikinti Lenkijos diplomatų 
ir silpnabūdžio Jogailos Lietu
vai užnertos kilpos pavidale 
1385 metų Krėvės Unijos, bet 
Vytautas tą unijos kilpą buvo 
s'ukapojęs ginklu iš Jogailos at
imdamas Vilnių ir per visą savo 
gyvenimą nesiliovė kovojęs už 
visišką Lietuvos nepriklauso
mybę, ir mirė 1430 metais su 
idėja, kad Lietuva negali pri
klausyti nuo Lenkijos. Todėl 
Vytautas yra suvienytos Lietu
vių Tautos ir Lietuvių apgy
ventų žemių nepriklausomybes 
simbolais. Vytauto vardas’ yra 
įkvėpimo šaltinis nūn atgimu
sios Tėvynės valstybes vyrams, 
musų kariuomenei, musų visuo
menei. Vytauto vardas mini
mas ir tebedainuojamas musų 
kaimo dainose. Neveltui savo 
himne giedame: “ iš praeities 
Tavo sūnus' te.stiprybę semia”.

Didžiausio Vytauto darbai ir 
nuopelnai Lietuvių Tautai bus 
įvairiais budais įvertinami ir 
minejami ateinančiais metais. 
Visa Lietuva dalyvaus tame pa
minėjime: visuomenė, kariuo
mene, ir Respublikos valdžia- 
Musų politikai, strategai, eko
nomistai, juristai, literatai ban
dys nušviesti Vytauto reikšmę 
kaipo administratoriaus, karžy
gio, diplomato, ir Tautos’ Vado. 
Jo atminčiai pagerbti yra su
manyta eile kultūriškų darbų: 
Tautos 
tykios, 
los bei 
jos, ir
Lietuvių apšvietus įstaigos. Mu
sų skulptoriai planuoja jam 
paminklus statyti, musų poetai 
rašyš jam himnus kaipo Vil
niaus Didvyriui, kuris savo lai
ku buvo iš Vilniaus išvijęs len
kų kariuomenę ir kurio kaulai 
ir nūnai dar ilsisi šv. Stanislo
vo Katedroje, deja, vėl į lenkų 
nagus pakliuvusiame Vilniuje.

Tiems visiems patriotiniams 
sumanymams vykdyti neužten
ka gerų norų, bet reikia ir dar
bo ir lėšų. Todėl mobilizuoja
mos visos kultūrines pajėgos ir 
dedamos aukos. Lietuvos vi
suomenės veikėjai, paties Res
publikos prezidento padedami, 
po savo kasdieninio darbo ran
da laiko ir nesigaili energijos 
ruoštis Jubiliejaus 
Nėra tai daroma 
džiavimo dėliai. 
tiesiamas kelias į

Akivaizdoje to viso, Amerikos 
Lietuviai, visados buvę savo se
nos Tėvynės laisvės kovotojų 
pirmutinėse eilėse, suprantama 
nepasiliks kaip šalti žiūrėtojai- 
Jau yra girdėti susirūpinimo 
vienur-kitur ir pastangų orga
nizuotis, ir tam tikslui tverti 
galingus visuomeninius komite
tus didesniuose išeivijos cent
ruose. prie jų prisidedant jau
nimo organizacijoms ir pritrau
kiant mažesnes apylinkės kolo
nijas,
atėjo laikas.
Lietuviai, kokioje pasaulio šaly 
negyventumėm, neprivalome 
užmiršti tos tiesos, kad, jeigu 
ne Vytauto sunkios kovos su 
lenkais ir vokiečiais, gal mes 
šiandien būtumėm beesą palai
doti, kaip kad senovės Lietuvių 
giiiūnės—jotvingiai ir prusai.

Tegu tat vi.-os gyvosios lie
tuviškos jėgos, nepaisydamos 
kliūčių, vienybėje, amerkie- 
čiams pritinkamu budu pager
bia tą didįjį ir garbingą vyrą, 
kuris visą savo amžių padėjo 
dėl Lietuvos vienybės ir laisvės.

—P. Žadeikis
Lietuvos Generalis Konsulas.

PASTABOS
Carolinos valstijoj metodistai 

episkopalai Pietų Bažnyčios lai
ke savo metinę konvencijų High 
Point mieste, N. C., spalių 26 
d-, kurioje užgyre raportą/ragi
nantį išrinkti bepartyvį ir be- 
politinį komitetą studijuoti visą 
tekstiles pramonę.

Sumanymas geras, jei jis tik 
bus gerai tvarkomas.

Marion, N. C. —čia Baptistų 
bažnyčia išmetė stivirš 100 savo 
narių iš narių skaičiaus užtai, 
kad jie unijistai ir streikuoja 
už geresnį duonos kąsnį. Taigi 
iš to aiškiai' matosi, kad North 
Carolinos gyventojai yra 
gan toli atsilikę.

dar

Kanadoje
Kanadoj.—Natūralizacijos mėn 

raštis. — Didžiausias pašau* 
lio tiltas. .

Gastonija, streikieriai ir 
munistai. Ačiū streikams,

Johnson
Herald-

against 
of photo-

Winds'or’o lietuvių ekonomi
nė padėtis yra visai bloga. Dau- 

• guma visai neturime darbo, o 
kurie turi darbą, tai dirba vos 
tris dienas savaitėje. Bendrai 
pasakius Windsor’e darbai su
mažėjo iki minimumo. Daugu
ma lietuvių važiuoja dirbti miš
kuose ir kasyklose. Brangus 
broliai, seseryš lietuviai, dar 
kartą kreipiu jūsų dėmesį į ma
no pirmiau tilpusį straipsnį 
apie naujakurystę.

Kanada yra ūkio šalis, todėl 
tiktai turėdami savo ūkį garan
tuosite sau pastovų gyvenimą. 
Dirbtuvėse darbas sunkus, ne
sveikas, nepastovus; 
pragyvenimas labai brangus, 
su menka specialybe gaunate 
menką atlyginimą ir sudarote 
vos minimalį pragyvenimą, vi
sai nekalbant apie 
ateičiai, kas ligoje 
j e yra būtina.

Kanados tautinis 
rių skaičiumi auga pasekmingai. 
Jau susiėjome per trumpą mu
sų veikimo laiką surasti darbą 
keletui asmenų, davėme nuro
dymų ir padarėme keletą doku
mentų vertimų į anglų kalbą 
imigracijos reikalais. Spalių 
penkioliktą jau išėjo pirmas 
musų laikraštis “Natūralizaci
jos mėnesinis” (po Naujų metų 
savaitinis). Spalių mėnesio nu
meryje tilpo anglų, vokiečių,

mieste

susitaupimą 
ar senatve-

kliubas na-

italų, vengrų ir rumunų sekci
jų skiltys. Lapkričio menesio 
leidinyje jau bus ir lietuvių 
skiltis. Pirmoji lietuvių skiltis 
bus trumpa, nes aš vienas tik
tai tedirbau ir tai vakarais, nes 

. dienomis turėjau dirbti dirbtu
vėje, kad turėti pragyvenimą; 
be to, dar ir mokyklą lankau. 
Gruodžio leidinys gal turės il
gesnę lietuvių skiltį, nes tikiu, 
Kanados lietuviai prisius man 
įvairių korespondencijų apie 
Kanados lietuvių gyvenimą. 
Reikalaukite pavyzdinio nume
rio, prisiųsdami dviejų centų 
pašto ženklą.

Rinkimuose į Ontario protin
ei jos parlamentą laimėjo kon
servatoriai. Didelių permainų 
gal ir nebus, nes anglai yra 
laisvės, demokratybės, solidaru
mo ir inteligentiškumo pavyz
dys pasauliui; jie dideli prakti
kai, atsargus darant reformas. 
Per rinkimus komunistai Wind- 
sor’e buvo toki garsus, tarsi 
Wįndsor’as komunistais apgy
ventas, bet pasirodė, kad jų bu
tą vos 300 balsų, o kitų partijų 
buvo net kelios dešimtys tūks
tančių.

žmonėm komunizmo moksle 
nemato jokios ateities, šių die
nų ekonominę padėtį mano ma
nymu galima pagerinti tiktai 
suteikiant kiekvienam žmogui 
aukštą mokslą, kaipo įrankį gy
venimo darbe už savo ir pasau
lio gerovę.

Lapkričio 11 d. Windsor’e ap
vaikščiota paliaubų diena ir 
Ambasador Bridge atidarymas. 
Ambasador Bridge yra ilgiau-

sias pasaulyje tiltas, jungiantis 
Kanadą su Amerika ties' Wind- 
soru-Detroitu.

George J. Yurk.

JUOKAI
Geros akys, bet ir klausa 

neblogesnė

Vienas' žmogus gyrėsi turįs 
labai geras

—žiūrėk,
bokšto pelė

—Ne, —

akis.
ar matai tenai ant 
bėginėja?
atsakė užklaustas.

Aš tik girdžiu bildesį, kaip ji 
bėga.

Išaiškino.
—Tėveli, koks skirtumas tarp 

paprasto atsitikimo ir nelai
mės?

—Tuoj tau paaiškinsiu. Ma
tai, jei man ištruks iš švarko 
guzikas, tai bus paprastas atsi
tikimas, bet jei tavo motina 
niekuomet neatsimins jo įsiūti, 
tai jau bus tikra nelaimė.

Kelius, žinoma reikia visada 
atsiminti, bet ne visus. Kelią į 
karčiamą, pavyzdžiui, net nau
dinga pamiršti.

Man sutrenkė strėnas 
užvirsdamos ant manęs 
kopėčios 15 metų atgal.

mes 
turą

Per pamoką.
Mokytojas: — Visa tai, ką 

skaitome, vadinasi litera-

Mękinys O ar galima

skaityti visa tai, ką mes vadi- 

liaihe literatūra.

Nepamirškite!
INC.

RADIO KRAUTUVĖ CHICAGOJE 
TURI DIDELĮ RADIO 

IŠPARDAVBU

Nepamirškite užsistatyti savo radio 
kiekvieną sekmadienį po pietų

4:30 iki 5 vai

Iš Stoties

Muziejus, viešos skai- 
Vytauto vardu mokyk- 
moksleiviams stipendi- 
ypač Vilniaus krašto

ko- 
mu- 

sų komunistai s'usirinko daug 
šaltų dolerių, sunkiai vargšų, 
darbininkų uždirbtų ir dar sun
kiau sutaupytų. Bet ką jie su 
tais doleriais padarė gero tos 
apylinkės darbininkams?

Štai, pasiskaitykit 
kai), kaip rašo Aiva 
apie tai New Yorko 
Tribūne:

“Part of the care 
them was a series'
graphs, taken for a communist 
organ, shovving them drilling 
with their shotguns. A series 
of letters, written by a c6m- 
munist press agent and signed 
by them was used against them. 
These lletters' were written 
against the advice of the de- 
fense lavvyers, būt. communist 
propagandist insisted on them- 
Communistic race eųuality pro
paganda at Charlotte during the 
trial caused Severai of the de- 
fense’s vvitness who had agreed 
to attack the character of the 
policemen, to withdraw.

“According to one defense 
lawyer, the case for Beal and 
the others was' confused be- 
cause it was directed from New 
York by men who were more 
interested in communist propa
ganda than in acųuitals.”

NAMŲ SAVININKAI NEVILKINKIT
Sumažinklt Havo išlaidas, paSalInkit rtipeščiun ir bėdas su rendaunlnkals.
Jus esate apsidraudę nuo gaisro!
Kodėl neapsidraustl savęs nuo visu rendauninku ir šiaip su namu surištu ne- 

smagumų. Tai kainuos Jums mažiau kaip centas i dieni).
Legališki patarimai dykai nariams visi) laiki).

5—30—OO DIENŲ NOTOS RENDAUNINKAMS DYKAI NARIAMS.
NARYSTE f3 l ME
TUS. NĖRA KITŲ

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
4030-52 80. ASHLAND AVENUE. TEL. BOULRVARD 7878

ATSINESKIT SI APGARSINIMĄ 
PRIEŠ GRUODŽIO 15, 1920 ir GAU
KITE 1 METŲ NARYSTĘ UŽ $2.

NARYSTE $3 J ME
TUS. NĖRA KITŲ

MOKESNIŲ

Ir nuo to laiko 
kentėjau nuo per- 
trenktu strėnų— 
sausgėlos; strė
nas ypatingai 
geidavo kuomet 
sušaldavau arba 
pasilenkęs dirb
davau, net po 
kelias 
reikdavo nuo dar
bo likti 
Būdavo 
apsiaut 
b.urną

net 
dienas

namie.
sunku 
kojas, 
nusi-

228.9 metrų arba 1310 kilocycles

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

iškilmėms, 
vien pasidi- 
Tatai yra 

Vilnių.

Tam darbui jau tikrai
Mes, šių > dienų

Kas ką geriausiai mėgsta? 
Italionos—vištą, negras —arbū
zą, komunistas—parazito gyve
nimą.—Laisvės Mylėtojas.

Dvidešimties Metą Sukaktuvių 
Jubiliejinis Bankietas

Rengia

Simano Daukanto Teatr. Jaun. Kliubas
Nedčlioj, 17 d. Lapkričio (Nov.), 1929
Chicagos Liet. Auditorijos mažosiose svet.

3133 So. Halsted St., Chicago, 111.
Bus puikus muzikalis programas, taipgi gera muzika dėl šokių.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga $1.00
Visus užprašo KOMITETAS.

praust; gydžiaus pas daug daktarų, 
bet jie manęs nepagydo^

Sužinojęs apie Dr. Šimaitį, NA- 
PRAPATĄ nuėjau pas jį. Daktaras 
gydę Naprapatijos mokslo budu, lan- 
kiaus po 3 syk į savaitę, už 15 die
nų gydymosi pasijaučiau daug ge
riau. Iš viso paėmiau 20 Naprapatiš- 
kų gydymų. Dabar maiy) strėnos yra 
stipresnės, nebijo peršalimo, galiu 
lankstytis ir neskauda, dabar galiu 
viską dirbti; patariu savo draugams 
ir visiems turintiems bile koki strė
nų gėlimą, eiti pas DR. PETER.P. 
ŠIMAITI, Naprapatą, po num. 2346 
W. 69 St., prie So. Western Avė., 
Chicago, 111.

Pasirašau
ANTANAS VERTELKA, 

4204 So. Talman Avė.

Rengia

Jos. F. Budrik,
INC.

3417 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

ATYDA
TIK PAŽIŪRĖKIT K4 PIRKSIT UŽ $260 \

Investuokite į Musų Šešių 
Nuošimčių Auksinius 

BONUS
Ir Pasiliuosuokit nuo Bereikalingo Rupesnio

Iš akcijų biržoje, kurias jus pirkote, jus, be abejonės, jier 
tūlą laiką pasidarėt pinigų. Bet kaip ir daugelis kitų, jus ne
pasinaudojot savo popieriniu pelnu ir dabar jus turite popie
rinį nuostolį, .kuris jums užduoda rupesnį.

Iš kitos pusės, Real Estate Bonai, kuriuos jus pirkote nuo 
mus, niekad nesuteikė jums mažiausio rupesnio, nes jus 
visuomet esate tikri dėl savo šešių nuošimčių palūkanų iš
mokėjimo ir saugumo investuotosios pinigų sumos.

MUSU DVIDEŠIMT PENKI METAI KONSERVATY- 
VAUS IR SVEIKO REIKALŲ VEDIMO

The West Sjde SS Bank
Chicago, III.

Turtas virš $14,500<>000
Roosevelt Road at Halsted St.

t
Clearing House Bankas

BANK1N1NKAV1MO VALANDOS:
Utarninke ir Subatoj, 9 vai. ryt. iki 8 vai. vak. Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 3 v. po pietų

Visas Materiolas Reikalingas Įvedimui Pilno Apšildymo 
4 ar 5 Kambarių Bungalow

Užsisakykit įtaisymų Apšildymui 
Dabar, Kol dar šalčiai neužėjo.

$10.00 Įmokėti Užsisakant
Tai viskas, ko jums reikia pilnam apšildymo įvedi
mui, o likusius mokėsite parankiomis jums ratomis. 
Pagal musų planą, išmokėsit apšildymo įvedimą 
naudodamies juo.
Duosim jums visokią pagelbą, kaip planą —■ padė
sim išdalinti darbą ir dykai paskolinsim jums įran
kius.
IViieklumioLii •»

liiziinriiii |imi ........
ma už tą patarnavimą. 
Sąuąre 
to

9 kuris užtikrina užnio- 
jūsų mokes-

girną atsitikime ligos, 
nelaimes ar mirties.—

Štai ką Sųuare Deal Išmokėjimo Pienas atliks dėl jus:

Ligai Ištikus:
Užmoka jūsų mėnesinę mokes
ti, kuomet jinai pripuola, ir ne- 
reikia mokėti, kuomet jus ne
galite dirbti ,

Nelaimei Įvykus:
Jūsų mėnesiniai i mokėjimai yra 
užmokami už jus, laike jusij li
gos nuo susižeidimo.

Atsitikime Mirties:
Jusv mokėjimai yra sulaikomi 
UŽ visų sumą ir kvitą, kad pil. 
nai yra išmokėta bus išduota 
jūsų Šeimynai.

SOUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
1725 So. State Street Visi Telelonai Calumet 5200



NAUJIENOS, Chicago, III

Bronislavos

PADAUŽŲ FILOSOFIJA MUZIKOS

Koncertas
Lašinių Serenada

akompanuoja Rita Rothermel(Prie artėjančio to vardo bylos)

MALT TONIG’O
dontistni

arba

Extra Pale AlausKurmio dūmojimai

porą

ApdraudaEUDEIKIO IŠTAIGA
Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja LaidotuvėseMėlyni karveliai

NUO UGNIES

F. Eudeikis & Co
GRABORIAI

1739 So. Halsted Street
Telephone Lafayette 0727

Poškaitės
STUDIJA

mu si) be 
traukiant,

1262 Archer Avė.
Telefonas 

Lafayette 4787

Vario dūdos kur stovėjo, 
ąžuolų lankeliai, 
ten skrajojo, puldinėjo 
“mėlyni karveliai’’.

Jus pastebit, kad Eudeikio įstaiga puikiausiai prirengia laidotuves 
nuramina gimines ir draugus mirusio asmens.

žiba tviska vario dūdos, 
bačkos ąžuolinės, — 
bus' naminės pilnas prūdas, 
šildymui krutinės.

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

Teisėjas 
g ei .tą brangų žiedą 
ves lango?

ta katra ranka nosi šluostai

Pasilinksminimo 
Šilta Vieta

Smagiai praleisite l/uką 
Atsilankiusieji vaka 

Įstoti draugijoj) nemokėdami
Visus

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbųr 1627

Liesti nereikia mus Lietuvoje 
Tunkančių kiaulių -tegul gyvuoja 
Vyrai bus sotus, riebus ir stiprus 
1 Jk i n-Sąj tingai biznis bus tikras

—Kas dai 
kišenėj ?

Tel. Roosevelt 8500 
CHICAGO, ILL.

Ne vienaip nosį šluosto

Norėčiau, paklausit! Tams

Jau iš anksto man širdelė 
smarkiai kunkuliavo, 
nes, mait, “mėlyni karveliai 
kieman įvažiavo.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimoEudeikio įstaiga turi puikiausią koplyčią, gražius automobilius, 

džiaus; pasirinkimą grabų ir patyrusius graborius.

Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais 
ypatiškai

MALT TONIC - EITRA PALE 
SPECI ALIS ALUS

Nežiūrint kaip toli jus gyvenate nuo Eudeikio įstaigos, nuliūdimo va
landoje, mirus jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės į Eudeikį, 
čia gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

NUO UŽPUOLIMO, PAVOGIMO
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir 
kitokius vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, 
rendas, sėfus.

laivas apleido krantus Amazones, 
Augusius džungl&s iš Dievo malonės 
Veža buivolus į Klaipėdos uostą, 
Veža ir antspaudas skuta ir šluosto.
Bet intendantas šerną užuodė 
Ir “pastavsčikams“ kelią nurodė, 
Kur užsimerkus laukia Temida— 
Kur "pastavsčikai” teismą išvydo.

“S-va

Ir už tą visą geriausį ir mandagiau sį patarnavimą laidotuvėse rokuo 
ja mažiau, negu kur kitur. Ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma 
žoms ir didelėms laidotuvėms. >

Mažos graborių įstaigos negali suteikti panašaus patarnavimo, nes 
neturi įsitaisę tokių patogumų, kaip Eudeikio įstaiga. '

GYVASTIES APDRAUDA
apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t.

BONDS
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir t.t.

SKYRIUS
4447* So. Fairfield Avenue

Toli už marių, prie Amazones,
Kur kriuksi šernas, šaipos beždžionės, 
Užaugo žvėrys, kiaulės kaimynai, 
Stori ir riebus, kaip Barbės blynai,

Nubusk įtėvyne, liauk silkėm mitus, 
žerki Žalnierius buivolo kinkom!— 
Tegul francuzai šeria rezinkom,— 
Musu kareivis—su vis kas kita...

burno- 
■ šiaip 

kurie brėkš- 
ryte pranašauja gied- 

malonią gyvenimo dieną.
— Toleikis.

iooovoa cOMvAit*®’*1’ 
nmusMi"0’ 

GOOD TMt HOM* 
HVTM KM

NUOSAVYBES APDRAUDA
namus, krautuves ir f.t

Gerai mums, lietuviams, žinomo Latvių Operos Dainininko

Leonard Brunwald 1

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero, III.

Telephone Cicero 3794
3201 AUBURN AVĖ. Tel. ‘Boulevard 3201

Tų “karvelių“ mandrumėlis, 
kožnas vis su kuodu, 
mums gi savo fabrikėlio 
nepavožt po puodu.
Oi, tu Viešpatie Aukščiausias, 
šventa Marijona 
žmonelyt, pakišk, brangiausia 
dūdas po sijonu.
Kiša dūdas žmonelj'te 
šėpoj ir po -stalo, 
iš to strioko nematyti 
už kurio griebt galo.
Skraido “mėlyni karveliai“, 
knisas po kamarą, 
uosto surastą bonkelę, 
verčia visa “dvarą“. '

Durnius, kurio sesuo ištekėjo 
už departamento direktoriaus, 
jau nebe durnius.

Hull House—Bowen Hali
817 W. Polk St.

—Pasakyk man, ką tu sa
kai savo žmonai, kai vėlai namo 
pareini. ''

—Sakau jai “labas vakaras“.
—O daugiau ką sakai ?
—Daugiau man nėr kas'saky

ti. Ji viską pasako.

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitąg'e Avė

žmona: Pasakyk, man mie
las, ar teisybė, kaip statistika 
rodo, kad vedę žmonės ilgiau 
gyvena ?

Vyras: -Netiesa. Jie ne il
giau gyvena, o tik laikas jiems 
pasidaro ilgesnis.

Oi, kaip gaila tos naminės, 
širdį skausmas gelia, 
gumbas puola ant krutinės, 
kad nebėr lašelių.
Mano tėvo puikios grįčios, 
zerkolo langeliai —, 
čia tai lesė magaryčias 
“mėlyni karveliai“.

“L. U.“

Piliečiai, kurių krutinės siau
ros ,turi pasistengti jas išplės
ti. Kitaip jie greit nebeturės 
kur prisegti atsižymėjimo 
ženklų.

Kaltinamasis: —Visai nevo
giau, pons teisėjau. Aš tik pa
dariau, kaip buvo krautuvnin- 
ko nurodyta. Lange buvo pa
dėtas skelbimas: “Naudokis 
proga dabar įsigyti puikiausi 
deimanto žiedą.’’

Susižiedavusieji.

- Klausyk, Katriuk, aš labai 
gerai rašau. Aš galiu tau ką 
nori parašyti.

—Na. tuomet ar tu negalė
tum man, Jurgeli, pasirašyti 
vekseli trims šimtęms litų?

Muzika, šokiai ir Užkandžiai, 
9

2 mylios i pietus nuo
LEMONT, ILL.
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas,
Savininkas

Mano tėvo margas “dvaras 
gonkos zerkolinčs, 
smilksta durnai iš kamaros- 
bus gardžios naminės. •

Kodėl, tamsta, šuktelėjęs 
vis j šąli bėgi?

—Mat, kai kurie sako, kad k 
toli mano balsas’ gerai atrodąs 
tai bėgu pasiklausyti. •

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

Būt urve patogu. 
Geriau kaip po stogu;

Tamsoje gulėti
Nereikia žiūrėti;

O vabzdžių lig soties 
Imu pilnas žiotis,

Patenkinu norą,
Krimsnodam’s po 

Gerai yra tame, 
Bet bėda va kame:

Lakštingalas paukštis, 
Ką mėgsta taip šiauštis 

Neduoda ramumo, 
Stovėdama ant krūmo.

Be galo žiopčioja
Ir sparnais plasnoja, 

Miegoti neleidžia, 
Kai gerklę paleidžia.

Jei protą turėtų.
Tai urve tupėtų, 

Čia vabalus lestų 
Ir alkio nekęstų. 
Pažangos priešai taip 

ja prieš mokslininkus i 
liaudies švietėjus 
tančiame 
rią

1929
, Bart- 

per abu va- Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
PraSykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Kur Tamsta taip greitai bėgi.
Juk žinai, kad Į Lietuvių Tau

tiškų svetainę.
O kas ten bus? Kas nors 

svarbaus ?
Gana .svarbus dalykas, juokinga 

revoliucija, matai, maskinis ba
lius su daugybe dovani) $10.00 
grynu auksu, vokiško sidabro lai
krodėlis su 21 akmeniu, net iš 
Berlyno. O dar daugybė kitokių 
brangių dovanų.

O kada tas viskas bus?
Lapkričio 16 d., 1929 

7 vai. vakare, 
3501 So. Union Avė., 

prie 35 gatvės.
Chicago, III.

O Įžanga tik 50c.
Fine, aš irgi busiu.

Mokinama Piano 
phone, Klemeta, Kornetą, Trombone 
Armonikos, Man- 
lolinos, Git a r o a, 
Balalaikos, if visų 
kitų styginių in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki'

Kada tiktai jus būnate laidotuvėse, kuriose Eudeikis patarnauja, jus 
tuojau galite pamatyti, kodėl tūkstančiai šeimynų Chicagoje ir iš 
apielinkių miestelių pasirenka Eudeikio įstaigą laidotuvėms.

—Mano duktė palaiko ryšius 
su goriausiomis ir kilniausio
mis šeimomis mieste.

—Taip—o kas gi ji yra?
—Telefonistė!

PEOPLES
DENTIST

135 S. State St.
Koinp. ADAMS. 3 fl., prleSals Fnir

Per 30 in. Cbieagos didžiausi

Be skausmo
Suteiksimo Tvviliglit Sleep ar 
skausmo smegenų užmarini m.3. ____
dant) ar j| taisant. Nėra SKAUSMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK $ >0
Sanitary ggSl

l)ri<lgework be _____________
triniinos, patogus, |l Į.1H
švarus ir )tvirti-^ttEu|MV 
namas jusi) bu 
noje. Valerylctto.v _dRte
ragaukite ir eko-Af • 
ninkytės maistu 
tų pačių. dienų.

Vienos dienos patarnavimas
Mos tikrai galinio duoti 1nma GERES
NIUS DANTIS už. ŽEMESNE KAINA. 10 
moti) garantija.

DYKAI X-KAY
Ateikite šiandie. (Jaukite mušt) paturi
ma ir kaimui prieš taisant jusi) dantie. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALBTE PLATĖS
Importuoto natūralioj ^8^ 
rausvumo, pripildo jiv jflfa 
ei) nidų. jus išrodysite 
daug jaunesnis.
Kreditas—6 mėn. _______

"Nėra palukam)—nėra carrying e n ar ges 
ATDARA: kasdio iki “ 

Nedaliomis 9 iki 12 d,

Beje klausyk. Ant rytojaus 
bus ir kitas balius toj pačioj vie
toj. Tai bus vienas iš linksmiau
sių balių, bet pradžia Šio baliaus 
bus 6 vai. vakare,

Lapkričio 17 d.,
O šiems baliams griež p 

kaus puikus ben.as 
karus.

D-ro Vinco Kudirkos Draugystė 
-Rengia v

Metinis Balius ir Šokiai
Su rožėmis ir skrajojančiu krasa 

Lapkričio-Nov. 17 d., 1929 m., 
, M. Meldažio Svetainėje, 

2242 VVest 23rd Place 
Pradžia 6:80 vai. vak.

pašoksite prie geros muzikos, 
n tinkamo amžiaus vyrai ii- moterys galės 

tojimo mokesties. -
irdingai kviečia. KOMITETAS.

imui




