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1,200 Kinuose inter
nuotų rusų grūmoja 

bado streiku
Reikalauja per Vokiečių kon

sulų, kad kinai juos arba tei
stų, arba paleistų

DARBINAS, Mandžurija, nigs. 
30. — Daugiau kaip 1,200 in
ternuotų Sungbei koncentraci
joje rusų grūmoja paskelbti 
bado streikų, jeigu kinų vy
riausybė urnai neišpildysianti 
jų reikalavimų.

Internuotieji reikalauja dvie
jų dalykų. Viena, kad kinų vy
riausybė padarytų ryškų kal
tinimą prieš kiekvienų kalinį, 
o jei ne, tai kad paleistų juos. 
Antra, kad Rytų Kinų gele
žinkelis sumokėtų kiekvienam 
sovietų geležinkelio tarnauto
jui ir darbininkui algas, ku
rios jiems priklausą einant 
samdos kontraktu.

Situos reikalavimus internuo
ti rusai įteikė kinų vyriausy
bei per vokiečių konsulą George 
Stobbe, kuris daro pastangų ba
do streikui už akių užbėgti. Jis 
betgi neturi vilties, kad Kinų 
vyriausybė internuotų rusų rei
kalavimus išpildytų.

Vokiečių konsulatas yra la
bai pasipiktinę? sovietų elgesiu. 
Sovietų vyriausybė, būtent, kal
tina Vokiečių vyriausybę, bu
siu toji neginanti kaip reikiant 
sovietijos piliečių Kinuose, o 
tuo tarpu ji i>ati nepaliauja ma
sinių Kinų piliečių areštų so- 
vietijoje.

“Sovietų Žemė” lai
mingai pasiekė Sit- 

ką, Alaskoj
SITKA, Alaska, rūgs. 30. — 

Skrendąs iš Maskvos per Sibi
rą į New Yorką rusų aeropla
nas “Sovietų Žemė’’ laimingai 
atlėkė iš Sewardo į Sitka. Di
desnę tos 600 mylių kelionės 
dalį rusų lakūnams teko kovo
ti su tirštu rūku.

Rytoj, jeigu nepalankus oras 
nesutrukdys, “Sovietų Žemė’’ 
rengiasi išskristi į Seattle, 
VVash., apie 700 mylių tolumo.

Nukovė du bulgaru 
banditu, puolusiu pa- 

sažierinį traukinį
SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 30. 

— Plėšikų banda, paskilbusio 
bandito Uzunovo vadovaujama, 
buvo sulaikius netoli nuo Kar- 
lukovo pasažierinį traukinį, bet 
žandarų buvo atmušta. Du ban
ditai buvo nukauti.

Nušovė miško žvėrių 
paukščiu prievaizdą
NEW YORKAS, rūgs. 30.— 

Idlehvild Grove, Jamaicoj, ne
žinomi medžiotojai nušovė Wil- 
liamą Craemerį, valstijos pauk
ščių žvėrių prievaizdą.

XORHS.:
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesį uotą; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai ži-emių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 57° ir 60° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 5:34. Mėnuo teka 4:04 
ryto.
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Kinų komunistai paėmė 
miestą; suėmė vokie

čių misionierius
HONKONGAS, Kinai, rūgs. 

30. — Kinų komunistų bandos 
paėmė šanhango miestą ir su
ėmė vokiečių dominikonų mi
sijos narius Tingčave. Vėliau 
septyni misionieriai buvo pa
leisti, keturi pastatyti ligoninė
je, kad prižiūrėtų tuos, kurie 
puolimo miesto metu buvo su
žaloti, o likusieji, jų tarpe trys 
sesers vienuolės, laikomi kaip 
įkaitai. 1 /

New Yorkas pirmas 
sveikins MacDonalda L
Britų premjeras priims iš me

ro \Valkerio Miesto Raktą, po 
to išvyks į Wa,shingtoną

GARLAIVIS B'ERENGARIA, 
Atlanto vandenyne, rūgs. -30.— 
Britų premjeras Ramsay Mac 
Donald priėmė New Yorko me
ro Walkerio pakvietimą susto
ti New Yonke bent porą valan
dų, ligi jam busiąs įteiktas Mie
sto raktas.

Atvykęs į New Yorką, užuot 
tuojau tęsęs kelionę Į Wash- 
ingtoną, britų premjeras vyks 
į miesto rotušę (City Hali) ir 
priims iš mero Miesto raktą.

Po tos ceremonijos, kuri pa- 
si.tys gal apie dvejetų valandų, 
MacDonald ir jo lydėtojų par
tija išvyks į VVasbingtoną.

Arabai protestuoja 
prieš nuosprendį;

skelbia streiką
JElRlUZOLJMAS, rūgs. 30.— 

Nepatenkinti išneštais nuospren
džiais arabams ryšy su pasta
romis arabų-žydų riaušėmis Pa
lestinoje, arabai laikė Jeruzo- 
lime, Haifoj ir Jafoj s’kai t me
dingus protesto mitingus ir nu
tarė paskelbti visuotinį streiką 
ateinanti trečiadienį. Nutarta 
tą dieną visoj Palestinoj užda
ryti visas arabų įstaigas ir ne
dirbti.

Pasigenda franeuzų 
lakūnų į Sibirą

Per daugiau kaip tris dienas 
jokių žinių nėra apie Coste 
ir Bellonte

PARYŽIUS, rūgs. 30. — Bi
joma, kad kas bloga nebūtų 
atsitikę franeuzų lakūnams 
Dieudonne Coste ir Jacques 
Bellonte, kurie praeitą penkta
dienį išlėkė iš LeBourget ke
lionėn j Sibirą ir nuo to laiko 
nieko apie juos nebegirdėt. Sa
vo garsiuoju “?” aeroplanu jie 
tikėjos be sustojimo pasiekti 
Irkutską, 5,000 mylių nuo Pa
ryžiaus, pasiimti ten kuro ir 
tęsti toliau kelionę į Vladivo
stoką.

Aviacijos ministerija telegra
favo į Maskvą, prašydama ga
limų informacijų, bet iš ten jo
kio atsakymo nesulaukė.

Nubaudė mirtim už nu
žudymą moteriškės
BELLEFONTE, Pa., rugsėjo 

30. — Rockvie\v baudžiamaja
me kalėjime šiandie buvo elek
tros kėdėj nužudytas Wm. We- 
ston, 34 metų amžiaus, ketu
rių vaikų tėvas. Jis buvo pa
smerktas mirties bausmei dėl 
nužudymo vienos moteriškės, 
Mrs. Helen Cole, su kuria tu
rėdavo santykių, bet paskui su
sipyko.

i Atlantic auti Hacific 1‘holo)

Wiesbaden, Vokietija. -4- Velšų pulkas, kurio priešakyj visuomet, eina ožys. Trumpoj ateityj tas 
pulkas bus ištrauktas iš Vokietijos

20,000 franeuzų ka
reivių apleis Reiną 

iki gruodžio 1 d.
Antrosios okupuotos zonos eva- 

kuavimas bus pradėtas šią sa
vaitę. Iki kovo 1 visas Reino 
kraštas bus laisvas

MA1NCAS, Vokietija, rūgs. 
30. — Tik rasai franeuzų ka- 
riuomenės vienetų pasitrauki
mas iš antrosios okupacijos zo
nos, iš Koblenco srities, prasi
dės šią savaitę.

Pirmi franeuzų kariuomenės 
skyriai jau nuo rugsėjo pra
džios pradėjo trauktis į įvai
rius Francijos centrus tikslu 
priruošti. kareivines kitiems 
okupacinės kariuomenes viene
tams, kai jie apleis Reino kra
štą.

Okupacinės anglų ir belgų 
kariuomenių dalys jau prieš 
dvejetų savaičių pradėjo eva- 
kuavimą, traukdamosios Reino 
upe žemyn Į Aacheną laivais 
ir traukiniais.

Iš antrosios zonos franeuzai 
ištrauks arti 20,000 kareivių. 
Iki gruodžio 1 dienos ta zona 
bus visai evakuota. Pasiliks 
dar 42,000 franeuzų kareivių 
treciojoj zonoj—Maince, Wies- 
badene ir Palatinate.

Einant dabartiniais planais, 
Reino krašto evakuavimas bus 
pabaigtas iki ateinančių metų 
kovos 1 dienos.

Vilnijos gyventojams 
badas į akis žiuri

-------------------------------w------------ ■

Baisios rugsėjo mėnesio kait
ros, iki 122 F., visai išdegi
no javus; žmonės jau dabar 
be duonos

VARŠUVA, rūgs. 30.—[Len
kų Telegrafo Agentūra]. — Su
vergusiems Dianos ir Brasla- 
vos apskričių gyventojams žiu
ri į akis bado šmėkla.

Kaitros, kurios rugpiučio mė
nesį ir rugsėjo mėnesio prad
žioj kartais siekė iki 50 laip
snių Celsiaus [122° Fahrenbei
to] visai išdegino javus lau
kuose, šieną ir dobilus. Tų ap
skričių gyventojai jau dabar 
nebeturi nei duonos, nęi pa
šaro.

Mirė patriarchas Vasi- 
los, Rytų papa

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rūgs. 30. — Vakar čia 
mirė patriarchas Vasilos, Rytų 
katalikų bažnyčios papa, 79 me
tų amžiaus. Jis patriarchavo 
nuo 1901 metų.

! Paskandino degtinės 
kontrabandos valtį 

vienas prigėrė
ERIE, Pa., nigs. 30. — Pa

kraščių sargybininkai vakar 
šaudydami paskandino Erie eže
re valtį, gabenusią degtinės 
kontrabandą iš Kanados. Vie
nas kontrabandininkų prigėrė, 
antras, Paul Schoenbein, buvo 
išgriebtas iš vandens ir areš
tuotas.

New Yorko kompani
ja nori gauti tabako 
monopolį Vokietijoj
SIŪLO DIDELĘ PASKOLĄ

BERLYNAS, rūgs. 30.—Vie
na New Yorko kompanija pa
siūlė Vokietijos vyriausybei di
delę paskolą, prašydama už tai 
suteikti, jaf tabako monopolį 
Vokietijoje. Siūloma paskola 
Voki-etijos butų per daugelį 
metų atmokama tam tikru anč- 
dėliu ant cigaretų.

Oro katastrofos
4 asmens užsimušė aeroplanui 

nukritus.

KANE, Pa., rūgs. 30. — Ne
toli nuo čia vakar nukrito ae
roplanas, ir keturi asmens už
simušė. Nelaimė atsitiko per 
tirštą rūką.

Žuvusieji yra: pilotas Harri 
Emery, pasižymėjęs aviatorius; 
jo brolis Leon Emery; mecha*- 
nikas Ellis Michaels ir Miss 
Ella Davis. Visi iš Bradfordo.

Seattle pilotas žuvo.
CORVALLIS, Ore., rūgs. 30. 

— Jo monoplanui nukritus že-x 
mėn, užsimušė lakūnas Omar 
Drury, 24, iš Seattle, Wash.

Prohibicijos šnipas nu
dūrė studentą

BI.OOMINGTON, III., rūgs. 
30. — Prohibicijos šnipas Way- 
ne (“Red”) Lucas, 35, vakar 
čia mirtinai nudurė Delmarą 
Oliphantą, 18 metų amžiaus 
vietos aukštesnės mokyklos stu
dentą.

EDISONAS PASVEIKO
\VIEST ORANiGE, N. J., rūgs. 

30. — Thomas Aiva Edison, 
garsus išradėjas, kuris sirgo 
plaučių uždegimu, dabar jau 
pasveiko. Vakar pirmą kartą 
buvo išvažiavęs automobiliu j 
kalnus pasivažinėti.

16 komunistų byloj 
9 asmens nuo kalti

nimų atpąlaidoti
Likusieji septyni kaltinami dėl 

2-ro laipsnio žmogžudybės ry
šy su nu6>vimu policininko

CIIARLOTTE, N. C., rūgs. 
30'. — Byloj šešiolikos komu
nistų, kurie buvo kaltinami dėl 
nušovimo Gastonijos policijos 
viršininko Aderholto ir pašo- 
vimo trijų kitą policininkų per 
tekstilės įmonių darbininkų 
streiką, prokuratūra šiandie de
vynis areštuotųjų nuo kaltini
mo dėl žmogžudybės atpalaido- 
jo. Taip paleistų yra šeši vy
rai ir trys moterys.

Kiti septyni: Fred Erwin 
Beale iš La.wrenoe, Mass., ko
munistinės National Textile 
Workers unijos organizatorius; 
George Carter iš Mizpa, N. J., 
tos unijos nąrys; Clarence Mil- 
ler iš New Yorko, komunistų 
partijos veikėjas; Joseph Har- 
rison iš Passaic, N. J., unijos 
organizatorius, ir Wm. McGin- 
nis, Louis McLaugblin ir K. Y. 
Hendricks, visi unijos nariai 
iš Gastonijos, bus teisiami, kal
tinami dėl antro laipsnio žmog
žudybės.

Trys Meksikos žvejai 
žuvo per audrą; 15 
dar pasigendama

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
30. — Praneša, kad juroj ties 
Lobos sala per smarkią audrą 
prigėrė trys žvejai, kurių kū
nai buvo vilnių išplauti kran
tam Penkiolikos kitų žvejų pa
sigendama.

Tėvų pabaustas, dvi 
dukters nusižudė

WALNUT RIDGE, Ark., rug- 
sėjo 30. — Tėvų pabaustos už 
važinėjimą naktį automobiliu 
su dviem jaunais vaikinais, dvi 
sesers, Clara ir Mabel Hud- 
son, 16 ir 18 metų amžiaus,! 
nusižudė, išgerdamos nuodų.

TRAUKINYS UŽGAVO AUTĄ, 
UŽMUŠĖ CHICAGIETĮ

NORWALK, Ohio, rūgs. 30. 
—Traukiniui užgavus, netoli 
nuo čia, automobilį, buvo už
muštas Earl Yeakcl, Chicagos 
komersantas.

TŪLA, SSSR, rūgs. 30. — 
čia tapo suimti 50 miesto ad
ministracijos finansų departa
mento tarnautojų, kaltinamų 
dėl suktybių ir kyšių ėmimo.

Lietuvos
Dar apie Plečkaiti

Ar Vokietija jį išduos 
Lietuvai.

Kauno “Liet. Žinios” rašo:
Spauda, ypač vokiečių, dabar 

labai plačiai rašo apie Plečkai
tį ir jo suėmimą. Paduodama 
jo biografiją, prisimenama, kaip 
jis, Seime būdamas tiekdavęs 
krikščionių valdžiai žinių apie 
socialdemokratų frakciją ir 1.1.

Kaip žinoma, ji suėmus, pir
mu laiku buvo pasklidę gandų, 
kad vargu tai esąs Plečkaitis? 
Tačiau tyrinėjimas nustatęs, 
kad pagautasis esąs tikrai Je
ronimas Plečkaitis. Tą patvir
tina ir Vilkaviškio apskrit. vir
šininkas ir kriminalinės polici
jos valdininkas, kurie buvo nu
važiavę į Stalupėnus, kurių ka
lėjime suimtieji sėdi.

Daugelį įdomauja klausimas, 
ar Plečkaitis bus išduotas da
bartinei Lietuvos valdžiai?

Tačiau vokiečių spauda rašo, 
kad Plečkaitis ir jo sankelei- 
viai esą kaltinami todėl, kad: 
1) nelegaliai sieną perėjo, 2) 
kad be leidimo turėjo ginklų ir 
3) kad turėjo sumanymą pa
daryti pasikėsinimą. Ta prasme 
bent einąs tardymas. Todėl, ne
žiūrint j kai kuriuos bandymus 
bylai chioti kriminalinį pobūdį, 
jią, Plečkaitis ir jo sėbrai esą 
laikomi politiniais emigrantais, 
kurių valstybės paprastai neiš
duoda.

“L. Aid.” rašo — netikįs, kad

Lietuvių 
Valanda

iš Radio Stoties WLS.
345 metrų—870 kilocycles

Šiandie,
Spalio 1, 1929

nuo 8:00 iki 9 valandai vak. 
(Central Standard Time)

PROGRAME DALYVAUJA 
'.A ■

Povilas Stogis,

p-ia A. Pieržynskienė,

Birutės Vyrų kvartetas — pp. Ažukas, A. Jakavi- 
čius, S. SerseviČius, J. Balanda

“Birutė” ir “Vanda” duetas

Steponavičiaus-Byansko Orkestras ir pianistas
J. Byanskas

No. 231

Naujienos
Plečkaitis Lutų norėjęs susprog
dinti traukinį, kuriuo važiavo 
Min. pirm. p. Voldemaras. Esą 
jis neturėjęs tikslių žinių, ka
da p. Voldemaras turėjęs grįž
ti iš Ženevos.

Šia proga tenka prisiminti 
seną bylą dėl Plečkaičio “pa
reigų” socialdemokratų Seimo 
frakcijoj. Kaip žinoma, p. Staš
kevičius buvo atidengęs tą kor
tą. Dabar galime pranešti, kad 
labai rimti krikščionių žmonės 
tvirtina, kad jiems esant val
džioje Plečkaitis tikrai duoda
vęs valdžiai žinių apie socialde
mokratų partijos veikimą.
Atvežė užsisakiusiems 
Popiežiaus palaiminimų

KAUNAS. — “Ryt.” prane
ša, kad Popiežiaus palaimini
mai iš Romos jau atvežti ir, 
kas užsisakė, gali juos atsiim
ti Karmelituose.

LIGOS KAUNO MIESTE.

Nuo rugsėjo mėn. 1 d. iki 
7 d. aštriomis apkrečiamomis 
ligomis susirgimų Kauno mie
sto valdybai naujai registruo
ta viso 17, iš kurių: vidurių šil
tine 12, šarlatina 5, Dezinfek
cijų butuose padaryta 9, ligo
ninėn išvežta 11.

KAUNAS. Kalbama, kad 
Kaune manoma pastatyti dujų 
fabrikas, kuris duotų degamą
sias dujas virtuvėms. Fabrikas 
numatoma statyti Šančiuose, 
lies Panemunės tiltu.
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VISOKIOS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS 
PADANGES

Rašo A. Kabardinas

nai yra labai apsileidę. Jie ne 
tik draugijų vakarus nelanko, 
bet nepasirodo ir tuose parengi
muose, kurių tikslas yra pami
nėti tautos stambų įvykį.

sj: * >!<

NAUJIENOS, Chicago, III.
----------.------ - ----------------------------------- ----- Antradienis, spalių 1, 1929

Jau seniai berašiau “Naujie
noms”. Per tų laikų musų gy
venime daug visokiausių per
mainų įvyko. Sunku dabai- 
viską ir beprisiminti, šių vasa
rų daug amerikiečių su ekskur
sijomis parvyko į Lietuva, šau
liai juos visus broliškai pasitin
ka uoste ir “Viktorijos” vieš
butyje iškelia jiems pietus, lai
ke kurių paprastai esti prakal
bos ir pasveikinimai. Pietus 
amerikiečiams, taip sakant, fun- 
dija šaulių organizacija, kuri 
priegtam dar leidžia informaci
nį lapelį.

Amerikiečiams šauliai pagel
bsti nusipirkti Klaipėdos kraš
te namus, ukius ir dvarus. Jie 
išleido amerikiečiams skiriamų 
informacijų knygelę, kuri susi
deda iš 50 puslapių. Toj knyge
lėj amerikietis gali surasti įvai
rių įvairiausių žinių apie Lie
tuvą. Knygelės vardas ‘"‘Sveiki 
Lietuvoj”. Joj randasi daug 
gražių vaizdelių Lietuovs- mies
tų atvaizdų.

Kiek man teko su amerikie
čiais susidurti, tai gana didelis 
jų nuošimtis norėtų Lietuvoj 
apsigyventi. Tik bėda su jais 
yra ta, kad jie nepajėgia prisi
taikyti prie Lietuvos gyvenimo. 
Jis vis dar tebeįsivaizduoja, kad 
čia gyvenimas tebėra toks pat, 
kaip buvo prieš pasaulinį karų. 
Kai kurie jų turi ir nemažai pi
nigų, tik jiems trūksta suma
numo. Ir yra tokių, kurie per
daug jau nori politikuoti. Tai, 
žinoma, jiems ant naudos neiš
eina. O turiu pasakyti, jog tu
rint apie ketvertų tūkstančių 
dolerių Lietuvoj, ypač Klaipėdos 
krašte, galima gana gražiai gy
venti ir be darbo. Nusipirkai 
sau namukų ar ūki ir gyvenk 
linksmai tarp savųjų. Amerikoj 
reikia turėti pusėtinai dolerių, 
kad galėjus, taip sakant, iš pro
centų gyventi. Visai kas kita 
Klaipėdoj, čia su keliais tūks
tančiais visai neblogai galima 
verstis.

Kas tik iš chicagiečių atva
žiuoja, visiems Klaipėda patin
ga. Buvo sustojęs Robertas Sai
kus su žmona. Jiems Klaipėda 
labai patiko. Jie yra pasirengę 
Klaipėdoj nusipirkti namuką ir 
apsigyventi. Bet. kol kas išvy
ko aplankyti savo giminių.

Klaipėdoj viskas yra taip, 
kaip Amerikoj. Mes turime net 
“salaveišių”. Musų salaveišiai 
gieda ir Dievą garbina ne tik 
vokiškai, ale ir lietuviškai. M<.<t, 
TH’ieš porą metų čia lankėsi 
“brolis Kristuj” biblistas Za- 
vystas. Tai jis ir padarė lie
tuviškiems salaveišiams pra
džią. Zavystas savo laiku bu
vo, rodosi, pažangus žmogus; 
priklausė Chicagoj socialistų 
kuopai. Na, o dabar pasidarė 
labai karštas biblistas.

Kalbant apie Klaipėdą, reikia 
pasakyti, kad tai yra gana mo
derniškas miestas. Per jį siun
čiama Įvairus produktai į Ang
lija ir kitus kraštus. Iki šiol čia 
apsigyveno 15 amerikiečių ir vi
si jie yra patenkinti.

♦ >!« >!«

Rugpiučio 12 d. Klaipėdoj su
degė didelis Farniero fabrikas, 
kur dirbo apie aštuoni šimtai 
darbininkų. Žinoma, visi jie li
ko be darbo. Fabrikas priklau
sė olandų kompanijai ir buvo 
apdraustas Olandijoj ir Angli
joj. Apdraudos turėjo, regis, 
už 70 milionų litų. Fabrikas 
per metus sunaudodavo už ko
kius 40 milionų litų Lietuvos 
medžių. Kaip tik bus gauta iš 
apdraudos kompanijų pinigai, 
tai tuoj bus pradėta statyti 
naujas fabrikas. Beje, prie pro
gos reikia pridurti, kad tas pat 
fabrikas buvo sudegęs prieš še
šerius metus. Manoma, kad 
kaip viename, taip ir kitame at
sitikime gaisras įvyko nuo elek
tros laidų.

* * *
Rugpiučio 14 d. mes apvaikš

čiojome Lietuvos valstybinę 
šventę. Tai buvo paminėjimas 
ir pagerbimas šaulių, kurie pa
guldė galvas už Klaipėdos at
vadavimą. Susirinko daug pat
riotiškai nusistačiusios publikos. 
Kariškas orkestras sugiežė ge
dulo maršą. Gubernatorius 
Merkys pasakė gana įspūdingų 
kalbą, pridurdamas, kad butų 
gerai sekamais metais turėti to
kį pat apvaikščiojimą Vilniuj 
pagerbimui tų, kurie paguldė 
galvas už Lietuvos sostinės at
vadavimą bekovodami.

Po gubernatoriaus kalbos or
kestras sugriežė “Lietuva tėvy
nė musų”. Paskui visa minia 
maršavo miesto gatvėmis. Paš
tas ir kitos valdiškos įstaigos 
buvo labai gražiai išsipuoštos 
ir iliuminuotos spalvotomis 
šviesomis. Iškilmėse dalyvavo 
apie dešimts tūkstančių žmo
nių.

$

Ant rytojaus, t. y. rugpiučio 
15 d. buvo tautos šventė. Visos 
gatvės buvo atatinkamai iš
puoštas. Matėsi daugybė tau
tiškų vėliavų. Kareivių mokymo 
aikštėj susirinko aukštesnieji 
ir žemesnieji valdininkai, o taip 
pat karininkai. Gubernatorius 
Merkys pasakė kareiviams visai 
gerų prakalbą. Jis daugiausiai 
kalbėjo apie tai, ką Lietuva iki 
šiol jau spėjo padaryti. Tiesa, 
sakė jis, daug klaidų padaryta. 
Bet tai vis dėl neprityrimo. At
eity jų bus galima išvengti.

Vakare Šaulių svetainėj įvyko 
gražus koncertas. Atidarant 
vakarą, Dr. Trukanas pasakė 
įspūdingą tai dienai pritaikytą 
kalbą. Koncertinė programos 
dalis susidėjo iš solistų ir cho
ro. Dainavo Jasinevičiutė, Stro- 
lienė ir agronomas Kubilius- 
Lenartas. O po to Klaipėdos 
Giedotojų Draugijos mišrus 
choras, p. A. Vaičiūno vedamas. 
Choras publikai labai patiko, ir 
jis buvo priverstas kelias dai
nas pakartoti. Po koncerto pra
sidėjo linksmoji programos da
lis. Kitaip sakant, šokiai, ku
rie tęsėsi iki antros valandos 
nakties. Pravartu čia bus pa
stebėti, kad musų aukštieji po-

Rugpiučio 18 d. apie 9 valan
dą ryto prie Klaipėdos uosto 
susirinko tūkstančiai smalsių 
žmonių. Mat, kaip tik tuo lai
ku įplaukė sovietų Rusijos du 
karo laivai: “Kalininas” ir 
“Volkovas”. Pirmasis yra nau
jai padarytas laivas, o antrasis 
dar caro palaikas. Abudu lai
vai yra gerai apginkluoti ka- 
nuolėmis ir kulkasvaidžiais. Į- 
plaukdamas į uostą bolševikų 
laivas saliutavo lietuvių karius, 
iššaudamas 21 šūvį iš kanuolių. 
Lietuviai į tai taip pat atsakė 
šūviais. Po visų tų ceremonijų 
laivas priplaukė prie kranto, 
kur buvo iškabintos dvi vėlia
vos,—vienas Lietuvos, o kita 
Rusijos su kūjo ir priekalo 
emblema.

Kada laivas priplaukė prie 
kranto, tai lietuvių kariškas or
kestras pradėjo griežti. Bolše
vikai orkestro neturėjo, jei ne
skaityti mažiuko stygų (bala
laikų ir mandolinų) orkestro.

Svečių pasveikinti susirinko 
karininkai, valdžios atstovai ir 
šiaip civiliai žmonės. Visi jie 
buvo labai puošniai pasirėdę. 
Sovietų laivo vadas kontradmi- 
rolas Makarovas ir du kapito
nai pasisveikino ir pasibučiavo 
su lietuvių valdžios atstovais. 
Apie 11 valandą admirolas Ma
karovas su savo kapitonais ir 
leitenantais padarė vizitus gu
bernatoriui, kariuomenės vadui, 
miesto burmistrui, Diretkorija- 
tos prezidentui ir kitiems. Po 
pietų prasidėjo revizitai. Klai
pėdos gubernatorius ir kiti vir
šininkai aplankė sovietų atsto
vybės atstovą Rabinavičių.

Antrą valandą kareivinėse 
buvo priešpiečiai, kuriuos su
rengė pulko karininkai ir įgu
los viršininkai. Apsaugos mi
nisterijos atstovas sveikino sve
čius ir iškėlė tai^ę už sovietų 
laivyną. AdmirolAį^fekarovas 
padėkojo už pasveikinimą ir iš 
savo pusės iškėlė taurę už Lie
tuvos kariuomenę.

Rugpiučio 19 d. sovietų jū
reiviai su lietuvių įgulos koman
da lošė futbolą. Lietuviai lai
mėjo. Vakare pas gubernatorių 
buvo vakarienė svečiams. Ant 
rytojaus pusryčius surengė Di
rektorijos prezidentas Kadgy- 
nas. Jie įvyko už miesto vasar
namiuose. Vakare sovietų lai
vų viršininkai “Viktorijos” vieš- 
butyj surengė šaunią vakarie
nę, kurioj dalyvavo Klaipėdos 
miesto ir kariuomenės didesni 
ir mažesni viršininkai. Vakarie
nė, muzikalis programas ir šo
kiai tęsėsi iki 5-tos ryto. Visi 
gražiai linksminosi ir šoko nau
jus rusų šokius.

Rugpiučio 20 d. leido gimna
zijos mokinius apžiūrėti bolše
vikų laivus. Jiems buvo leista, 
visur vaikščioti, išėmus maši
nų skyrių. Iš pašalinės publi
kos ant laivų nebuvo leidžia
mas nei vienas. Visai kitaip el
gėsi praeitais metais anglų ka
riški laivai. Jų apžiūrėti galėjo 
eiti kas tik norėjo.

Teko susipažinti su vienu 
jaunu bolševikų jūreiviu. Iš jo 
patyriau, kad Rusijoj jūreiviai 
turi tarnauti keturis metus. 
Tarnavimas yra priverstinas. 
Algos gauna mėnesiui 4 rub
lius, o jeigu tarnauja antrą ter
miną,—tai 8 rublius. Ant abie
jų laivų jūreiviu buvo apie'trys 
šimtai.

Per visas tas tris dienas ju-
reiviai laisvai vaikščiojo po 
miestą ir jo apielinkes. Vakarais 
gi ant laivo buvo rodomi kru- 
tamieji paveikslai. Jie vaizda
vo, kaip bolševikai nugalėjo 
baltgvardiečius. Paveikslai buvo 
labai prasti ir jokio 
nepadarė.

Vakarais prie laivų 
davo pusėtinai daug 
pažiūrėti, kaip rusai šoka savo 
tautišką šokį “Kazačiok”. Ypač 
tuo šokiu domėjosi vokiečiai. 
Jiems tatai buvo tikra naujie
na.

įspūdžio

susirink- 
publikos

Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklų

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, j 
kuri jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėt} jūsų 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda pilvoi ir vidurių pairimu.

Baltas arba gelsvai 
padengtas jūsų liežu
vis yra ženklas, kad 
jūsų viduriai yra pa
irę. Jis pasako jums 
kodėl jus tuojaus pa
vargstate; kodėl jus 
turite skausmą vidu
riuose, gasus ar rug-

Tenka pagirti bolševikų j u- vai išplaukė į savo nuolatinę bu 
reivius už tai, kad jie labai gra-
žiai užsilaikė. Girtų niekur ne
simatė. Tuo tarpu kai praeitą 
metų viešėjo anglų laivai, tai 
jūreiviai tiek pasigerdavo, kad 
nebepajėgdavo dasigauti iki lai
vų.

Rugpiučio 21 d. bolševikų lai-

veinę, būtent, Kronštatą.
* * *

Rugpiučio 21 d. tiesiai iš New 
Yorko atplaukė laivas “Estoni- 
ja” ir atvežė 60 lietuvių eks
kursantų. Juos pasitiko kariš
kas orkestras ir šaulių organi
zacijos nariai. “Viktorijos” 
Viešbutyj amerikiečiams buvo

paruošti užkandžiai. Pasakyta 
kelios prakalbos. Amerikiečiai 
buvo raginami pirkti Klaipėdos 
krašte ukius arba namus. Jiems 
buvo aiškinama, kad su keliais 
tūkstančiais dolerių jie gali čia 
be jokio vargo gyventi.

Tą pat vakarą visi amerikie
čiai, išskyrus kelis, išvažiavo 
į Didžiąją Lietuvą.

Kuriose krautuvėse geriausia pirkti 
Radio? - tai yra dabartinis 

žmonių klausimas
Kiekvienas žmogus, kuris pirko radio, patars jums eiti į pilnai 

atsakančias krautuves

Nes šios krautuvės dėl palaikymo savo gero vardo visuomet su
teiks jums geresnį radio, pilną užtikrinimą, teisingą kainą, veik

lesnį patarnavimą ir lengvesnius išmokėjimo budus

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

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

Burns.

“She Goes to War”

Lookatycur
TONGVĘ 

every morning! _ _
štiš pilve, retkartinius svaigulius.

Ir tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusiu žmo
nių. Pamatyk, kaip pirma bonka 
jums pagelbės.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jis padarytas iš žievių, žolių ir šak
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonką iš savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie nepagelbės jums.

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio

Išmokit Skrybėlės Dirbti■
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dezarninimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 i sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai i 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

f’ U v »

Nelauk toliausi Nes neturėdamas radio savo namuose praleidi 
daug žingeidžių dalykų, kuriuos turėtum išgirsti per radio!

Ateik arba pašauk Peoples Krautuvę ir užsisakyk sau

Radio

Detroit, Midi. — Study kliubas po gaisro. Gaisre žuvo 17 žmonių, o 47 tapo sužeisti

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems —- 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Laryexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams...

(i

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wnte for Frce “Eyc Care” 
or “Eye Beauty” Book

M ariat DtpLlI. S.,OB.OhioSt..Chirigo

Įhiokėk tik $5.00 arba kiek išgali, o liekančius apmokėsi per l>/2 
metų mėnesiniais mokesčiais, be palukų ir jokių carrying charges 
t- mes jums tuojaus nuvešime Majestic ftadio į jūsų namus vie
ną iš 3-jų skirtingų modelių, kurį jus pasirinksite.,Jų kaina yra 

žema ir prieinama visiems:

MODELIS 91 be tūbų kaina v $137.50
92 ” ” ” ............................. $167.50

181 kombinacija radio ir Majestic elektros gra- 
mafonas be tūbų.?................. $265.00

Įrengimas jūsų namuose veltui
atviros antradienio, ketvirtadienio ii’ šeštadienio va-Krautuvės

karais. Atsilankykite arba užsisakykite per telefoną — 
Hemlock 8400

Didžiausios Lietuvių Radio ir Rakandų Krautuvės Amerikoje

k'

I

rrnr

For I ne homes

2536-40 W. 63rdSt
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Radio programas 
šiandie

Piemenų kur keules gano Lie
tuvoj. vuo nie Suaugusems žmo- 
nims dainoti. kur savi vadi
nas apsišvieti Socijalistai. vo 
šokis tokis glrtokliu dainas dai- 
noja. aš tikiu kad kita siki bus 
gražesniu dainų. su pagarba.

K. V.
Vėl nusiskundimas

šiandie Lietuvių Valanda per 
radio iš stoties WLS. Progra
mas prasidės S valandą ir tę
sis iki 9-tos. Rytinėse valstijo
se laikas dainavimo bus visa 
valanda vėliau, tai yra, šį pro
gramą laukti jie turi 9 valan
dą (rytinių valstijų laiku) va
kare.

Programas bus sekantis:
Povilas Stogis dainuos—Sky

niau skynimėlį, Oi. varge, Pri- 
rodino seni žmonės; visos dai
nos Petrausko.

Ponia A. Pieržinskienė dai
nuos—Kad galėčiau, kompozi
cija Dirvianskaitės.

Birutės vyrų kvartetas—Ru
denėlis, komp. Gruodžio; Mie
gok saldžiai, komp. Eremino; 
Atsigėriau arielkytės, komp. 

‘Aleksio.
Ponia A. Pieržinskienė—Ma

no grintelė, komp. Kačanausko; 
Sakė mane šiokia, komp. Ta- 
lat-Kelpšos.

“Birutė” ir “Vanda”—jos dai
nuos duetus. (

PcvilaS| Stogis — Lopšinė, 
komp. St. Šimkaus; Kur tas 
šaltinėlis, komp. Petrausko.

Orkestras Steponavičiaus-Bi- 
jansko.

Pianą skambins ir akompa
nuos p. J. Bijanskas.

Manau, kad koncerto progra
mas ir dalyvių vardai kalba 
patys už save ir agituoti lietu
vių publiką klausytis šio pro
gramų nėra reikalo.

Report.

Gerbiamoji “Naujienų“ 
Redakcija: —

Iskada tik to musų džiaug
smo. Tikėjome išgirsti lietuviš
kų dainų iš stoties WLS.

Atėjo laikas, pasigirdo kal
ba angliška. Aiškinama apie 
lietuvių programos ir kas da
lyvauja. Pasigirsta vėl lietuviš
kai kalbąs balsas. Aiškina. Per
statų p-lę S-alaveičikiutę dainuo
ti. Musų ir kvapas sustojo.

Bet vietoj dainos pasigirsta 
muzika, kurios tam programe 
nėra. Na, ir visą pusę valan
dos mučijomės apie radio, kad 
tik kaip nors galėjus pagauti 
lietuvių dainos melodiją.

Veltui pastangos. Nieko dau
giau negirdėjome. Na, sakome, 
gal eras negeras. Ba linojo, tai 
musų radio kaip kokiais akme
nimis daužė. ,

Laukiame sekančio koncer
to, būtent 24 dieną rugsėjo. 
Sulaukėm. Oras gražus, net 
miela. Radio skamba puikiai iš 
artimų stočių.

Na, prisiartino 9:30 valanda 
vakaro. Vėl statom stoti WLS. 
Vėl girdime kalbą anglišką, pa
skui lietuvišką. Ale kaip tik 
pradėjo dainuoti, tai balsas to- 
lin, tolin ir prapuolė iš musų 
ausų, ir daugiau negirdėjom vi
są vakarą.

Taigi jau du turime. Dabar 
lauksime trečio, kada bus visą 
valandą.

Mažu ta WLS. stotis, netu
ri pakankamai didelės jėgos ir 
kitos stotys ją nustelbia?

J. Raibikis, 
Waterbury, Conn.

Dar yra pora laiškų apie bu
vusius Radio Programus. štai 
vienas iš Chicagos:

Atviras Laiškas Chicagos.
Naujenoms. J 

Gerbamieja Tautečei.
Aš turiu jiums už Garbe pra
nešti kad mies kielios ipatos 
klausemi-es per Radio. 24. Rug
sėjo. vakare. 8.30. Butu malonu 
-pasiklausiti Lietuvišku dainų, 
per radio. biet nietokiu kokias 
dainavot pereita siki tai ira 24. 
rugsėjo, tuos dainas ira tik

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia
. Kadangi jis tiek 

daug pagelbsti iš- 
laikymui kūdikių 

? «« *r vaiklJ sveikais 
-jė I ir linksmais, kiek- 

viena motina turi 
—------- —^1 žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su- 

lėtėjimo. Platus vartojimai dėl 
mbtinų ir vaikų yra plačiai iš
aižanti žingeidžioj knygutėj 
“Us^ful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Hųdson 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

Svarbus parengimas
Simano Daukanto Skolinimo 

ir Budavojimo Draugija ren
gia jubi.lėjini apvaikščiojimą, 
kuris įvyks ketvirtadienį, spa
lių mėnesio 3 dieną, Meldažio 
svetainėj, 2242 West 23rd PI. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Ši viena didžiausi^ lietuvių 
spulkų jau gyvuoja 25 metus, 
tad ir norima tai pažymėti tin
kamai.

Įžanga veltui. Kviečiami vi
si atsilankyti. Report.

Nelaimė lietuvių 
šeimynoj

Nelaimė ištiko lietuvių, pp. 
Pocių, šeimyną. Apie 2 valan
dą ryte rasta kieme namų, ku
riuose gyveno, peršautas iš kai
rės kūno pusės per širdį Pran
ciškus Pocius, 35 metų, gyve
nęs adresu 4013 So. Went- 
vvorth avenue.

Kūną policija atgabeno į pp. 
Eudeikių įstaigą laidotuvėms, 
1605 So. Hermitage avenue. Va
kar 2 valandą dienos buvo ko
ronerio tyrinėjimas, kad suži
noti ar tapusi papildyta galva- 
žudystė, ar Pocius pats nukir
to savo gyvenimą.

Laidotuvės trečiadienį, spa
lių mėnesio 2 dieną, 9 valan
dą ryte į šv. Kazimiero kapi
nes.

Velionies paliko moteris ir 
du sunųsk

Dirbo Rock Island gelžkeliui. 
Paėjo iš Telšių apskričio, Ža
rėnų parapijos. Report.

Lietuviška meilė
Feljetonėlis, bet iš gyvo 

gyvenimo išluptas

Na, vyručiai, lietuvių tautoje 
yra meilės—ir, pasakysiu, anot 
naujų žodžių išradėjų, taurios 
meiles. Taip, tuojau patys ga
lėsite man pritarti, jei tik pa
norėsite. Ir nereikės jums, po
etai, kalbėti apie franeuzų, is
panų ir kitų tautų meiles. Ne
reikės tyčiotis iš savos tautos, 
kaip jus sakote, šaltumo. Dar 
dabar galiu visiems musų tau
tos šiuo žvilgsniu žemintojams 
drąsiai pasakyti: Nežinote, 
gerbiamieji, kur meilės ieškot... 
Ir taip toliaus.

Tai-gi, broliai ir sesers, da
bar galite skaityti ir gėrėtis. 
O dalykas čionais ne paprastas, 
bet, kaip viršuj pasakyta, iš 
gyvo gyvenimo išluptas ir jums 
patiektas.

Vadinasi, gyvena viena pore
lė, vyras ir moteris. Viskas 
tvarkoje—čia, žinoma, nieko 
naujo. Sutinku. Bet nežinote 
kame dalykas. Matai vyras my
li savo pačiukę tikra lietuviška 
meile—ot kame dalykas, bet dar 
ne viskas: tokios meilės, sakau 
visiems, kitose tautose vargiai 
rastum.

O dabar pasakysiu kodėl, tai 
patys sutiksite. Vyras, kaip 
sakiau, savo pačiukę myli iki 
ausų ir dar stipriau. Jiedu jau 
ilgoką laiką išgyveno ir dar ne- 
persiskyrė ir nesimušė iki šio 
paskutinio įvykio.

Aiškus dalykas, kad be bur- 
dingierių sunku šiais lakais 
pragyventi. Ir šita laiminga 
porele ,kaip pridera geriems 
žmonėms, laiko vieną burdingie
rių. Tai dalykas labai papras
tas, bet ir ne visai: ta mote
rėlė labai myli savo burdingie- 
rių. Tai vėl paprastas dalykas, 
bet dar ne viskas. Moters vy
ras ir žino ir mato, kad jo pa- 
čiukė burdingierių myli. Ir ne 
viskas. Jisai, tas vyras, labai

myli burdingierių, kad jisai jo 
pačiukę -ar jau suprantat ka
me dalykas? Bet ir dar ne vis
kas.

Ko pačiukė nori, visko-gauna. 
Ko burdingierius nori, ir-gi vis
ko gauna, bet nebūkite storžei- 
viai: aš čionais kalbu apie pla
tonišką meilę, arba, kaip mes 
sakome, krikščionišką meilę. 
Pačiukė burdingierių ir pamy
luoja ir pabučiuoja, o vyras žiu
ri ir tyli. Bet dar ne viskas: 
vyras savo pačiukę taip myli, 
kad jisai pyksta,- jei burdin
gierius, kaip čia jums pasakius, 
svetimoteriauja, vadinasi, jei 
pabučiuoja kito vyro moterį.

Bet ir dar ne viskas. Aną. die
ną burdingierius ir porelė nuva
žiavo į lietuvišką spykyzę. Spyk-
yzės savininkė ir-gi moteris ir 
dar, vadinasi ne špetna —reiš
kia, nyrbyrio stiklą išgėręs ga
li ir pabučiuot ir pamyluot.

Dabar jau galima baigti, bet 
dar ne viskas. Burdingierius

geria, vyras užmoka, o pačiukė 
linksma ir meili. Viskas ge
rai, bet burdingierius pasisodi
na spykyzės savininkę ant ke
lių ir bučiuoja, o pačiukė rau
kosi ir atvirai pyksta. Vyras 
ir-gi ne kelmas: jei pačiukė 
pyksta, tai jisai negali juoktis 
—pyksta ir vyras ir pradeda 
keiksnoti, ypatingai kai jo pa- 
čiukč keiksnoja ir spiaudo. Ga
lų gale viskas baigiasi drama
tiškai.

Vyras paima nuo stalo spiri
tines pusiau nugertą bonką, iš
kelia aukščiau savo galvos ir 
kiek drūtas trenkia į stalą—ir 
sykiu balsiai pareiškia:

Tu žalty, <tu begėdi, kągi tu 
čia darai? Nupirkau tau storą, 
o tu mano pačios nemyli ir ga
na, 'tu velnio vaike...

Ir viskas^—P.
___________

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —
nusipirk tvuewriter

TUBBY

TĖ’VAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

Štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

/----- - p------------
Tėmykite

1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooer^lt KM J

Mes parduodame už cash — Jus sutaupote 
skirtumą '

Iš priežasties pavykusio pirkinio, jnes 
Pasiūlome tik ant vienos nedėlios 

Lovą, Springsus, Matrasą ir Porą Paduškų 
(Viskas geros rūšies)

$25.00™ " PINAI $14.95
Išpardavimas prasidės Pėtnyčioj, Rugsėjo- 
Sept. 27 d. ir baigsis Subatoj, Spalio-Oct. 5 d. 

Daugybė kitų bargenų proporcionalėm kainom.

ARR0W FURNITURE HOUSE 
4125-27 Archer Avenue (prie Francisco)

> Atvira kiekvieną vakarą

įgaliojome

J. KIRAS
MOTOR SALES

3207-09 South Halsted Street
Telephone Calumet4589

Atstovauti

$2955-$3535

$1595—$1795

$1245—$1395

$985—$1065
F. O. B.

PRODUCTS

CHRYSLER
M O o r c r s

šiandie! 

pamatyti
Formalis atidarymas įvyksta 

Nepamirškite atsilankyti ir 

naujausius 1930 modelius CHRYSLER 

ir PLYMOUTH automobilius.

M.J.KIRAS
MOTOR SALES

3207-09 So. Halsted Street



NAUJIENOS, Chicago', III. Antradienis, spalių 1, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street
Chicago^ III.

Telephone Rooseveit 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago

3c per copy

Užsisakymo kaina;
Chlcagoje — paštu:

Metams__________________ 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam —_   1.50
Vienam mėnesiui.75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei___- 18c
llfinesiui _____ , , 75c

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrove, 1739 S. Halsted St, Chi
cago, III. Telefonas Rooseveit 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštą:

Metams_____________— 87.00
Pusei metų 3.50
Trims mfinesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams______ —- - - - 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KUR JIE PADĖJO TĄ TURTĄ?
Arba: dešimtis metų “komunizmo”

Vienas senas Amerikos lietuvių socialistų darbuo
tojas prieš kiek laiko mums pranešė, kad jo rankose yra 
protokolaį Lietuvių Socialistų Sąjungos 10 suvažiavimo, 
kuriame to suvažiavimo vadai pravedė nutarimą atsi
žadėti socialistų vardo ir pasivadinti “komunistais”. Su
važiavimas įvyko Brooklyne, N. Y., ir tęsėsi rugsėjo 27, 
28, 29 ir 30 dd. ir spalių 1 d. 1919 m.

Iš tų protokolų matyt, kiek tuo laiku socialistų or
ganizacija turėjo įvairaus turto. Ir štai ką tenai ran
dame:

1. Namo Bendrovės fonde — $24,570.93;
2. L.S.S. Apsigynimo ir Kalinių Šelpimo fonde —* 

$8,285.05 ;
3. Administratoriaus Šukio žinioje, LSS. 'ižde — 

$3,514.33;
4. Lietuvos šelpimo Fonde — $3,480.07;
5. “Naujosios Gadynės” fonde — $1,047.71;
6. Agitacijos fonde — $449.52;
7. “Žarijos” stovis — $72.80.

Viso — $41,420.41.
Toliaus, LSS. knygvedė, K. B. Karosienė raportuo

ja, kad įvairus turtas LSS. spaustuvėje, kaip tai — ma
šinos, rakandai ir kitoki daiktai — yra vertas $14,135.24.

Pridėjus šitą sumą prie pirmiaus paduotosios su
mos, gausime daugiau, kaip $55,000!

Bet ir tai dar ne viskas. LSS. administratorius, J. 
Šukys, raportuoja, kad per dvejus ir pusę metų išleista 
23 nauji spaudos leidiniai, kurių yra 161,737 ekzemplio- 
riai. Jeigu šitų knygų kainą paskaityt tik po 10 centų 
už kiekvieną, tai tuomet susidaro dar 16,000 dolerių su 
viršum.

Viso, vadinasi, Lietuvių Socialistų Sąjungos turtas 
tuo laiku, kai bolševikai sumanė ją “likviduot” ir jos 
mantą pasigrobt, buvo vertas daugiau, kaip $70,000!

Ką bolševikai su tuo turtu padarė?
Beje, protokole minima $3,480.07, priklausantys Lie

tuvos Šelpimo Fondui. Apie šituos pinigus randame ši
tokį nutarimą:

“Nutarta paduoti sumanymas Liet. Šelpimo 
Fondą (LŠF.) likviduoti, o iždą pavesti po Liet. 
Komunistų Sąjungos kontrole patol, pakol rubežiai 
atsidarys.”
Taigi, $3,480.07 pinigų, kurie buvo žmonių suaukoti 

Lietuvos šelpimui ir kurie turėjo būt perduoti Lietuvos 
Šelpimo Fondui, pasiliko komunistų ižde. Komunistai 
tuos pinigus pasisavino, pasiteisindami tuo, kad esą dar 
“neatsidarė rubežiai”. Visai tokiu pat budu komunistai 
ir šiemet pasiglemžė publikos sudėtas aukas Lietuvos 
baduoliams šelpti!

Šiandie sukanka lygiai 10 metų, kaip komunistai 
sugriovė Lietuvių Socialistų Sąjungą ir “sukonfiskavo” 
jos $70,000 vertą turtą, nekalbant jau apie tai, kad į jų 
nagus tuomet pateko didelė organizacija, turėjusi dau
giau, kaip 6,000 narių ir kuopas, išsimėčiusias po visas 
lietuvių kolionijas.

Visa tai komunistai praganė arba pasidalino tarp 
savęs. O vietoje “revoliucijos”, kurią jie žadėjo įvykin
ti, jie tik pasėjo didžiausią demoralizaciją Amerikos 
lietuvių visuomenėje!

Dabar galima numanyt, kas atsitiktų su Susivieni
jimu Lietuvių Amerikoje, jeigu ši organizacija, turinti 
25,000 narių ir milioną su viršum dolerių turto, patektų 
į tų grobuonių rankas!..

vienam, tai kitam laikraštyje. 
Jisai laiko save “žinovu” ir 
mokslo, ir literatūros, ir muzi
kos, ir skulptūros, ir dainavi
mo, ir viso kito, ir todėl jisai 
apie viską rašo didelio autori
teto tonu.

Viename Brodklyno laikraš
tyje jisai šiomis dienomis ap
raše šerno paminklo atidengi
mo iškilmes Tautiškose Kapinė
se ir tenai pabėrė, tarp ko kito, 
šitokių žemčiūgų apie Chicagos 
inteligentus-profesionalus:

“Chicagoje yra gana daug 
lietuvių profesionalų: dakta
rų, dantistų, advokatų, ap- 
tiekorių, etc. Daugelis jų yra 
Valparaiso universiteto ir 
Dėdės Šerno auklėtiniai. Vis 
dėlto, prie jo kapo, net ir 
paminklų atidengiant, susi
rinko jų labai mažai. Tikrai 
tikėtina, kad jų sąžinė žadi
no juos važiuoti ir nors gra
žiomis mintimis apie savo 
mokytoją prisiminti, bet dole
ris, veikiausiai, gundyte juos 
gundė: sėdėkite ofise, juk gal 
ateis vienas kitas pacientas 
'ar klientas, na, ir atneš ma- 

. nųjų (supraskite: dolerių)!
Ir neatvažiavo jie nei anksti, 
nei vėlai. Doleris, tarsi, gir
nos, užgulė jų sąžinę...” 
Pats profesionalas būdamas 

ir ne mažiau už kitus mėgda
mas dolerį, jisai šitaip “peizo- 
ja” kitus profesionalus!

Beda tečiaus su tuo dideliu 
“kritiku”, kad jisai, nors ir ne
šasi labai aukštai, bet nesuge
ba tiksliai atpasakoti net pa
prastus faktus. Jisai rašo, pav.

kad “Naujienų” redaktorius, 
kalbėdamas apie nabašninką 
Šerną, “niekinęs” ir “stačiai 
dergęs” Dr. Šliupą. Nieko pana
šaus, žinoma, nebuvo. Kalbėto
jas viso tik keletu žodžiu užsi
minė apie šliupą, pabrėždamas 
skirtumą tarpe jo ir šerno —. 
tų dviejų seniausiųjų pasauli
nių Amerikos lietuvių inteligen
tų: vieno, kuris buvo karšto 
budo agitatorius, nevengęs savo 
oponentus kartais ir smarkiai 
pakolioti ir išplūsti, ir antro, 
kuris buvo taikaus budo žmo
gus, visą savo gyvenimą dir
bęs ramų švietimo darbą ir su 
nieku nesipykęs. Kame gi čia 
yra “dergimas”?

Toje daugiau kaip tūkstančio 
žmonių minioje, kuri klausėsi 
prakalbų prie šerno paminklo, 
tur-but nebuvo nė vieno suau
gusio asmens, kuris butų pada
ręs iš “Naujienų” redaktoriaus 
žodžių tokių “išvadų”, kaip Al
girdas.

Bet tam “kritikui”, matyt, 
ir nerūpėjo aprašyt tai, kas dė
josi, tose iškilmėse, o tik rūpėjo 
pasigirti, kokių. “didelių” min
čių ir “kilnių” jausmų jam pa
čiam teko pergyventi, kuomet 
jisai tenai goglinėjo po kapines 
arba žiopsojo minioje. Ir jisai 
sako, kad programe dalyvavę 
beveik išimtinai “vyrai su poli
tiškais portfeliais”; kad pirmi
ninkas pasižymėjęs “kūdikio 
ašaromis ir ‘išmozota’ intonaci
ja”, ir 't. t., ir t. t.

Ot, jeigu šeštokas-Margeris 
butų tenai “spykinęs”, tai butų 
buvę visai kita!

linskas pridėjo:—pasilsėki! pas 
mus net keletą dienų. Atsigai- 
vinkit. Aš žinau laikraštininko 
gyvenimą. Tai vargo gyveni
mas. 1

Įsikalbėjus paaiškėjo, kad p. 
Aglinskas didelis, lietuvis ir dar 
aušrininkas. Skaitė ir skaito 
visokius laikraščius. Seka litera
tūrą. Daug Lietuvos veikalų 
žino. Daug inteligentų pažįsta. 
Pas jį visuomet užvažiuodavo 
Daktaras Jonas Basanavičius. 
Užvažiuodavęs net po keletą 
dienų pragyvendavo. Mat, Gar
liavos Aglinskas labai artimuo
se santykiuose buvo su Dru Jo
nu Basanavičium. Tai buvo ga
na senai: Bet taip viską atsi
menu, kad, rodos, tik vakar 
buvo. Kiek pamenu, tai aš 
prieš karą, pas p. Aglinskį Gar
liavoje dar apie porą sykių lan
kiausi. Jis vis buvo toks vai
šingas ir draugiškas.

Po karui, rodos, 1923 me
tais, su reikalais į Garliavą at
vykęs, sakau, atlankysiu, jei 
dar gyvas, p. Aglinską. Taip. 
Randu. Jo namelis ir aptieka. 
Įeinu. Paklabinu. Netvarkoje 
daugybė pustuščių bonkelių su
dėta. Už sienos kažin kas vos 
girdimu balsu prabilo. Einu už 
sienos. Iš kuolelių bei pagalė

Į Apžvalga
Tuo tarpu pranešama, kad 

Trockis prašęs leidimo grįžti 
Rusijon, bet jo negavęs.

DRAPSTOSI
IŠMESTAS DAR VIENAS BOL
ŠEVIKŲ “SENOSIOS GVAR

DIJOS” ŠULAS

Atkakli diktatoriaus Stalino 
kova prieš senuosius bolševikų 
vadus, buvusius nabašninko Le
nino draugus, tęsiasi be palio
vos. Vos spėjo kominternas iš
mesti iš visų atsakomingų vie
tų buvusj savo pirmininką Bu- 

'chariną, kaip pateko nemalonėn 
dar vienas stambus “senosios 
gvardijos” šulas, Frumkin.

Yra žmonių, kurie nesugeba 
pakalbėti arba parašyti apie ką 
nors bešališkai. Jie visuomet 
turi tą, apie kų kalba, be sai
ko išgirti arba taip pat be sai
ko išniekinti. Dažniausia jie nie
kina, nes tuo budu jie “įrodo”, 
bent patys sau, kad jie yra bai
siai “smart”.

Toks ligūstas žmogelis tai vie
nas “rašytojas”, vartojęs pseu
donimą “Algirdas”, kurio 
plunksnos kuriniai pasirodo tai

Kelionė po Lietuvą
Rašo Pranės Brolis

(tąsa)
Mariampolė

Važiuojant iš Kalvarijos j 
Kauną, be Mariampolės neap- 
seisi. Ak tu Marijampole, Ma
ri j ampole! Kiek tu daugybei 
lietuvių turi atminimų ! ? čia 
daugelis ėjo gimnazijas, čia da
lyvavo slaptuose susirinkimuo
se, čia draudžiamaisias (prieš 
spaudos leidimą) laikais gautą
ja literatūra pasidalindavo, čia... 
kas čia ir besupasakos tą vis
ką, kų netolimoj e* praeityj e Ma
rijampole yra vaidinusi. Ne
daug Lietuvoje (ir Amerikoje) 
rasi senesniųjų inteligentų, ku
rie neturėtų šiokios tokios at
minties apie Marijampolę. O kas 
dabar Marijampolė? Tik gar
sus vardas jos telikęs, o dau
giau nieko. Ak tu Marijampo
le, Marijampole!

Sustojus ir iš autobuso iš
lipus, tuoj akys ieško vieno ki
to — gal pažįstamo. Tokį su
tikęs—-tuoj klaifSinėji— kas gir
dėt, kas ką?

—-Ką čia dabar begirdėsi, kad 
niekas nieko nesako, tik visi 
viską daro. Ir kam tamsta 
klausinėji? Aha! Gal į laik
raščius rašai. Tai štai pasaky
siu indomią žinią... Toj vietoj, 
kur valdžia žemę dalindama pa
skyrė sklypą žemes kapų padi
dinimui, kuris eina ligi pat Še
šupės, dabar kol kapams ne
reikalinga, gal tik už tūkstan
čio metų bus reikalinga, dabar 
ima žvyrą. Klebonija tą žvyrą 
parduoda už pinigus. Už dvi- 
arklj vežimą ima 2 litu, už vien
arklį vežimą ima 1 litą. Nė 
žodelio negalėtum pasakyt dėl 
to, kad klebonija žvyrą parduo
da, vis tiek, kad ir iš tos vie
tos, kur kada nors bus kapai. 
Juk klebonija parduoda daug 
“vožnesnius” daiktus—poterius, 
mišias, šventenybes, o čia—žvy
ras. Bet ne tame dalykas. Toj 
vietoj butą senkapių. Niekas ne
žino ir neatmena, kada ten lai
dojo žmones. Dabar, imant 
žvyrą, iškasa žmonių kaulų, ku
rie mėtosi kaip koki pagaliai,, 
žmonių galvų kaušai kaip di
džiausi grybai kasyklose kiauk- 
so. Toks darbas, tai didžiau
sias tikinčiųjų ir netikinčiųjų 
papiktinimas. Tai taip Mari
jampolės dvasiškija dvasiškai

nusibankrutavo! —pakeltu bal
su užbaigė pilietis.

Dar nors jau kai ko paklaus
ti, bet autobusas pradėjo bur
bti ir reikėjo sesti toliau va
žiuoti.

Suvalkijos laukiai

Važiuojant plentu Kauno 
link, kelias lygus kaip stalas, 
telegrafo stulpai pro akis tik 
švilpia. Laukai gražus, derlius, 
matyt, nepaprastai geras, bul
vės kaip miškas. Maisto, ma
tomai, bus daug ir perdaug. Gal 
atpigs tas nelaimingas gyveni
mas Lietuvoje!?

Pravažiuojame keletą mies
telių. žymesnis—Veiveriai. Jie 
žymus su savo pagarsėjusia 
mokytojų seminarija. Daug kas 
ją atmena. Ji didelį vaidemnį 
vaidino Lietuvos atsigaiveliavi- 
mo laikais. Veiveriai toki buvo, 
toki ir yra—niekuo nepasikei
tę.

Garliava
Štai ir Garliava. Ta Garlia

va tai paskutinis Suvalkijos 
miestas prie Kauno. Ji vis to
kia, kaip buvo. Tie patys na
mai, tie patys takai, kaip buvo 
prięš 10, 20, 30 metų. Atsime
nu, jau, rodos, spauda buvo 
leista: keliavau pusiau pekš- 
čias pusiau važiuotas nuo Ma
rijampolės link Kauno. Jau bu
vau nuvargęs ir išalkęs. Tur
būt reiks manau, Garliavoje 
nakvoti. Bet kur f'Nė draugų, 
ne pažįstamų neturiu. Einu, 
žiūriu lietuviškas parašas: “Ag
linsko aptieka”. Užeinu: “La
bas vakaras!” “A —labas, la
bas!” Rodos, kad mes 20 metų 
pasipažinojome. Tuoj prašo sės
tis. Mato, kad pavargęs ir iš
alkęs esu. Tuoj paduoda kažin 
kokio gardaus ir maistingo 
skystimo atsigerti. Nė neklau
siamas pasisakiau kas esu.

—A, sako—žinau, aš tamstos 
raštų daug skaičiau.

Bętemstant nuo širdies apie 
viską pasikalbėjome. Jo gra
žuole šeimininke paruošė ska
nių vakarienę. Suvalgius sako 
šypsodamasis:

—Tik jau dabar niekur neisi, 
tik 'turbut nakvosi, nes kur 
dingsi naktyj.

Aš jau su didžiu džiaugsmu 
sutikau.

Tai matydamas gerb. Ag-

lių suraizgyta lova. Šiaudai ir 
skarmalai iš jos visur kyšo. 
Ant jos guli kažin kokiomis 
gūniomis apdengtas žmogus. 
Tai ne žmogus, pet žmogaus 
šešėlis su buvusio Aglinsko vei
do bruožais. Pasveikinau. Pra
bilau. Neatsimena. Pasisakiau 
kas esąs ir kada buvęs. Prisi
minė ir rukšti šypsena per vei
dą nuėjo. Atsiminė ir labai pa- 
dėkavojo, kad atlankiau jį visų 
apleistą ir užmirštą. Pasakius 
man keletą suraminimo žodžių, 
skundėsi, kad negalįs atsikelti, 
negalįs nė mane pavaišinti.

—Nereik,—sakau— xaš ne al
kanas. O antra, aš tik atsitik
tinai pravažiuodamas, praeityje 
jo draugiškumą ir gerą širdį 
prisimindamas, užėjau atlanky
ti.

Pasikalbėjova. Prisiminėva 
praeitį. Jis prisiminė Basana
vičių ir kitus. Jau, sako, tur
but, nepasimatysime, jau...

—E, dar visko gal būt. Dar 
galite pasveikti, sutvirtėti. 
Daug gilesnio amžiaus žmonės 
sulaukia... —raminau.

—Renku pinigus. Manau dar 
vykti į Zakopanę. Ten šiltesnis 
ir lengvesnis oras. Tik kas 
man padės nuvažiuoti, juk vie
nas neįstengsiu...

—Na,—sakau, gal giminės 
pagelbės.

Palingavo pusiau nabašninkiš- 
ką, kaulėtą galvą ir valandėlei 
užsimerkė. Matyt, nusilpo. Jam 
atsigavus, atsisveikinau. Pa
spaudžiau šaltą, kaulėtą, pusiau 
sustingusią ranką. Tai buvo 
paskutinis atsisveikinimas, nes 
po kelių savaičių, kai kurie laik
raščiai išspausdino A. Aglinsko 
nekrologą. Dabar namelis te
kęs giminėms. Visas tarsi pra
dėjęs lįsti į žemę. Netaisomas. 
Be tvorų. Stogas kiauras. Liko 
tik vieni atminimai ir neužilgo 
beliks tik dulkių sauja.

Tokios minties slegiamas da
bar pravažiuodamas pro Gar
liavą, pasižiurėjau-pasižiurūjau 
į amžinos atminties Aglinsko 
baigiantį nykti namuką,

(Bus daugiau)
■ ■». — ■- — —-

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

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

Radio Išpardavimas!
IBBIBBBfllflBlBIBBBBBBBBBBIBBlIfllIfllBBIIBBIBBBBBBIBBBBBBI

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

. labai sumažintą kainą.

Majestic Modelis 71
8 Tūbų $QC 00 

DYNAMIC už UO.—
su tūbomis

Crosley 8 tūbų Dynamic Speaker už fiA
su tūbomis .....................................................
Freshman N. Model su Dynamic Peerless Speaker su
250 Power tube. Vertės $250.00 $89.00

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

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

Victor, Model 835, vertės $335.00 
už ........................................................

Brunsvvick Radio’, 7 tūbų, vertės $1^5.00 
už .................................................................

$195.00

$115.00

$85.00

$40.00

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

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

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

į

į 
h»



Antradienis, spalių 1, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.
I t ■■ ■ —- Ui. ...........................

5

CHICAGOS 
ŽINIOS

Amerikos opera 
pradės sezoną

pra- 
spa-

“Yolanda of Cyp- 
amerikoniška ope- 
Clarence Loomis,

Chicagos operos sezonas 
sidės pirmadienio vakarų, 
lių mėnesio 7 diena, kai Ame
rican Opera Society of Chica
go, Ine., atkvies pagarsėjusių 
American Opera Company į 
Majestic teatrų, 22 West Mon- 
roe St., dviem savaitėm duoti 
operos veikalus anglų kalba. 
Kompanijos pirmas pasirody
mas bus su Gounodo “Faustu”, 
o trečiadienio vak., spalių 9-tų, 
taps suvaidinta žymesnis sezo
no veikalas 
rus”—nauja 
ra, parašyta 
chicagiečio.

The American Opera Society 
yia organizacija chicagiečių 
moterų, užinteresuotų patiekti 
garsiausias pasaulio muzikales 
dramas kalba, suprantama klau
sytojams, o ne svetima; orga
nizacijos siekiai taipjau yra ug
dyti šios šalies muziką. Orga
nizacijos garbės prezidentas yra 
p-ia Edith Rockfeller McCor- 
mick, o prezidentas—p-nia Wal- 
ler Borden.

Generalis biznio reikalų vedė
jas Arthur Judeon (iš New 
Yorko); artistinis direktorius 
Vladimir Rosing, pasižymėjęs

kalauja puošnaus ir margaspal
vio pastatymo. Ji parašyta pa
gal poetiškų dramų, kurios au
torius yra Cale Young, iš Louis- 
ville, Ky.

Muzika, sakoma, esanti labai 
originali. Praktiškai kiekvienas 
iš dešimties svarbesnijų vaidy- 
lų, turi po keletu arijų, ir esa
ma keletas vietų, kur susirenka 
visi vaidylos. O tai duoda p. Ro- 
singui progos sudaryti scenos 
efektus, kuriems jis yra tikras 
meistras. Kostiumai vaizdin
gi, iš Venecijos gyventojų 16 
šimtmečio laikų, su sarasenų 
parodais tarnams, dvaro prižiū
rėtojams, etc.

Operos repertuaras bus toks: 
Pirmadienį, spalių 7—Faust 
Antradienį, spalių 8—Mada- 

me Butterfly
Trečiadienį, spalių 9—Yolan- 

da of Cyprus
Ketvirtadienį, spalių 10—The 

Marriage of Figaro
Penktadienį, spalių 11 — Car- 

men
šeštadienį, spalių 12 (po pie

tų)—Martha, o vakare—Yolan- 
da of Cyprus

Pirmadienį, spalių 
da of Cyprus

Antradienį, spalių

Sužeisti auto nelaimėje
Westem gatvėje, prie 75-tos, 

kur keliama Wabash gelžkelio 
bėgiai aukštyn, autas pramušė 
pertvarus ir nušoko į taisomų 
vietų. Pasėkoje vyras ir mote
ris sunkiai sužeisti. Vyras yra 
Oswald, o moteriškė Marie Mc- 
Geoghegan; antras vyras, ma
noma, moteriškės vyras, pabė
go. Sužeistieji nugabenti šv. 
Kryžiaus ligoninėn. Oswaldo re
putacija, pasak Chicagos laik
raštininkų, stovi gana žemai Jį 
įtariama draugavus su vadina
mais racketeers.

bombas, kurias iki šiol tik po
licija tenaudojo. Ir vagiliai ne
atsilieka.

Banditas nušautas Mc- 
Vicker teatre

Puolimai ant užeigų
Valstybės gynėjo ofiso pali- 

cininkai padarė kratas penkioli- 
koj užeigų ir rodhauzių. Suim
ta apie 200 žmonių — vyrų ir 
moterų.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

14—Yolan-

15 —Faust
16—Mada-

me Butterfly
Ketvirtadienį, spalių 17—Car- 

men
Penktadienį, spalių 18 —The 

Marriage of Figaro
šeštadienį, spalių 19 (po pie

tų)—Yolanda of Cyprus, o va
kare—Carmen.

Vagiliai progresuoja
Anksti antradienio rytų duo

ta žinoti policijai, kad apvogta 
Rosenbaumo rakandų krautuve, 
tiksliau pasakius, išvogti 
gai iš saugiosios šėpos, 
pasiųsti du detektyvai, 
jie darė šėpą, tai sprogo
bomba, kurių vagiliai paliko. 
Pasirodo, kad vagiliai ir plėši
kai pradėjo naudoti gasines

pini- 
Buvo 
Kada 
gaso

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

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 diena, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200
Banditai apipiešė tris teatrus. 

Vienas tų teatrų tai Music Box 
teatras, 3733 Southport avė. 
Kitas — Grove teatras, 7620 
Cottage Grove. .Trečias — Har- 
vard teatras, 6318 Harvard avė.

Ketvirtoj vietoj, vidurmiesty, 
būtent McVickers teatre bandi
tui nepavyko. Banditas šiame 
teatre įsipiršo prie pinigų. Pa- 
sišlavėpų $4,500 ir išėjo iš ofi
so. Jis tečiaus mėgino išeiti per 
užrakintas duris. Kol klebeno 
durų rankeną, tai (teatro mene
džerio padėjėjas spėjo pasigauti 
revolverį ir iš kambario, per 
skylę, pašovė banditą. Šis mirė 
pakeliui į ligoninę.

Itehing Skili
guicfcly Relieved
Don’t suffer with Dandrulf, Pimples, 
Blemishes and other annoying skin irri- 
tations. Žemo antiaepde liquid is the safe 
ture way to relief. Itehing often disappeare

lvy Ali druggista 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR RKIN IRR1TATIONO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

_______Graboriaž
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrii.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St . Chicago, m 
------- O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

O
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 2*6, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų
— -.-0-----

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

lų scenoje, šios operos sceninį 

darbą (pastatymą) prižiūri Ko- 
bert Edmond Jonės, pagarsėjęs 
paruošimu scenerijų teatru liams 
veikalams. Muzikalis direkto
rius yra Vau Grove (chicagie- 
tis), kuris studijavo muziką ir 
m.) k i no ją šiame mieste, kuris 
buvo Civic operos vedėjas ir ku
ris pereitais metais vadovavo 
Cincinnati operos kompanijai.

Be pp. Loomis ir Van Grove, 
operoje yra keturios chieagiė- 
tės dainininkės ,o taipgi or
kestrus dalyviai. Dainininkės 
chicagietės šios: Marion Mc- 
Afee, Eunice Steen, Maria Ma- 
tyas ir Helen Holden. Operos 
orkestras sudarytas iš pasižy
mėjusių Chicagos muzikantų, 
pastangomis Chicagos muzi 
kantų federacijos. Orkestro 
menedžeris bus Peter J. Caval- 
lo, J r. Carl Hecker, smuikinin
kas, gerai žinomas kaip Chica
gos simfonijos ir Ravinia or
kestrų narys, gros pirmą smui-

Ziegfieldo gražuolės
Chicago j

Šį vakarų Chicagoj, Illinois 
teatre, atsidaro Ziegfieldo per
statymas “Show Boat”.

PRANEŠIMAI
Kurie padavėt aplikacijas dėl įs

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

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

Kviečia Kapinių Valdyba.

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną jęrajinsi j S lekci
jas per Fus-Balsio sy- 

/ stemą, kad ir nežinai 
nė vienos notos.

Pus - Balsio 
Systema

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar- 
navimas telkiamas visokiem. reika-
lams. Modemiška

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2830 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Telefonas Canal 1464

Ofiao Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146 i
VALANDOS:

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

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

3265 So. Halsted St.

DR. M. T. STRIKOD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Alenus *
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K.GUGIS
ADVOKATAS

- MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3828 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

ifisRyirus ketvertų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Naujo 'tipo operos jungian
čios išdidumą didžiausios ope
ros svetimų šalių mokyklų ir 
naudojančios moderniškiausius 
tipus savo veikalams pastatyti 
ir scenerijoms American Ope
rą pastatymui užėmė tarptau
tinės reikšmes vietą. Praėjusį 
sezoną ji pasižymėjo kaip ar
tistinė sensacija Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoje, ir to pa
dėkoje jos gastrolės vietoj ketu
rių miestų 1927 metais pasiekė 
kone keturias dešimtis miestų 
1929 metais. Ji dabar yra vie
na didžiausių ir svarbiausių 
pasaulio trupių. Jos produk
cijos giedama moderne ir su
prantama kalba, ir kritikai kart 
kartemis yra pareiškę, jog pir-

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikos mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas antradienio, spalio 1 d., 
Mark White Sųuare Parko salėj, 29 
ir Halsted St., 8 vai. vak. Visi na
riai malonėsite būti laiku, nes šiame 
susirinkime, bus sutikimas musų val
dybos narių būtent, pirm. K. Lau
ciaus ir nut. rašt. A. Zalageno, kurie 
ką tik sugrįžo iš Lietuvos ir padarys 
platų pranešimą apie Lietuvą

A. Rekstys, rašt.

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

Brirtgeport. — Draugystės Sald
žiausiuos širdies Viešpaties Jėzaus 
susirinkimas įvyks spalio 1, antra
dieny, 7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. ’dalonėkit visi nariai laiku su
sirinkti. Kviečia Valdyba.

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

ba galima buvo pilnai suprasti 
ir ją suprato publika, klausiusi 
šių jaunų artistinių Amerikos

Dabartinio sezono priedas 
‘•Yolanda of Cyprus”—kompo
zicija amerikiečio—prie kompa
nijos repertuaro eina su abelna 
kompanijos kriptimi duoti nors 
vieną 
zonų, 
landa 
kartu

Pilna Fizinė
ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe-

amerikiečių kurinį per se- 
ir priėmimas veikalo “Yo- 
of Cyprus” pažymi antru 
per du sezonu, kad Chi- 
muzikas laimėjo šią gar

bę. Praėjusį sezoną kompanija 
pastatė veikalą “The Legend of 
the Piper”, parašytą Eleanoros 
Everest Freer, taipjau chicagie-

Naujoji opera yra trijų ak
tų; jos maišyta italioniška ir 
saasaraseniška atmosfera rei-

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phoue Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Frank Bordert
4250 Archer Avė.

Specialistas gydyme chronl&kų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
kykit 1)38 mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jusų tikrą ligą ir jei aš apat
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

UNDERTAKING CO.
• P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.
' Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

po

20 S't.

po

Universal Restaurant
Musų vir t i e n 1 a i,d^^ 
dešros ir kopūstai^ />£ 
primena mamytėsLj&p^G^^ 

valgius. įį / ** 4
A.A. NORKUS,

750 West

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

ai r

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 2Q 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergei 
ir Subatoa vakarais.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
------- o-------

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

--------------- Į--------------------------------------

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS , 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St. 

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

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedčliomis nuo 9 iki 12 diena.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

PRANCIŠKUS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

rugsėjo 30 dieną, 2:10 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap., 
Žarėnų 
kaime, metų, 
liūdime 
tėvais 
Pranciškų 6 metų, Kazimierą 4 
metų, brolį Joną, 2 seseris — 
Oną Jankienę, Anelę Gudaitie
nę ir gimines, Lietuvoj motinė
lę, 2 seseris ir 2 brolius. Kū
nas pašarvotas randasi 
Wentworth Avė.

Laidotuvės jvyks 
spalio 2 dieną, 9 vai. 
namų bus nulydėtas j 
zimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Po
ciaus giminės, draugai ir ųa- 
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

• Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

parap., Kodvilgalvių 
Amerikoj išgyveno 17 
Paliko dideliame nu- 

moterį Kazimierą, po 
Jocaitė, du sūnūs —•

4613 S.
seredoj, 
ryte iš 

šv. Ka-

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 CL

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

t giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdlr- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4048

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

* Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
------- o-------

Įvairus Gy^ 
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare Uždaryta 
Nedelioj pagal sutartį

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Va!.: 1—0 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South WaUace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 1$—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 311$ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 2$ metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. dieną1

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvt.e. Tel. Republic 9C00

V. w. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

, Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

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

*■ 1 ' SS

Cicero
Susirinkimai, parengimai.

Kaip paprastai, mėnesio prar 
tižioje pas mus esti daug su
sirinkimų.

Antradienio vakare bus su
sirinkimas senosios Susivieniji
mo kuopos 194. Nariai, bukite 
visi kuopos susirinkime ir ku
rie nesate patenkinti ta kuopa, 
tai reikalaukite persikėlimo la
kštų į naujų kuoptu Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje No. 
301. Persikeldami jus nieko ne
nustosite, bet laimėsite. Susi
vienijimas yra demokratiška 
organizacija, ir kur kas nori, 
ten gali priklausyti, tai yra, 
persikelti. Tad neklausykite jo
kių diktatorių ir veikit, kaip 
jūsų protas liepia jums.

Trečiadienį, vakare, susirinks 
Lukštos svetainėje namų savi
ninkų Improvement Kliubas. 
Kiekvienas savininkas nejuda
mos savasties privalo priklau
syti šiam kliubui ir lankyti kliu- 
bo susirinkimus, rūpintis savo 
turtų.

Juk svarbu turėti sąvastį ir 
gyventi tokioje apielinkėje, kur 
švaru ir saugu. O pas mus ar 
taip yra? Aš sakau, kad ne, 
ir dar kartų — ne! Ir tie visi 
netikslumai išnyks tik tuomet, 
kai vietos gyventojai bus or
ganizuoti, ypač gi namų savi
ninkai. Žinoma, ne vieni lietu
viai, l>et yra ir kitos tautos, 
kurios irgi turi rūpintis. Bet 
šis lietuvių kampelis randasi 
tolokai nuo jų viskės.

Ketvirtadienio vakarų lietu
vių spulka pradeda naują se
riją. Visiems durys atdaros, kas 
tik nori taupinti savo centus. 
Su pradžia bertainio visuomet 
parankiau yra pradėti. Tad bu
kit susirinkime laiku ir klaus
kit informacijų pas raštininkų 
(ieo. Švėgždų ir pas kitus, r*

Penktadienio vakare pas 
Lukštų susirinkimas Raudonos 
Rožės kliubo. Tame susirinki
me bus priimamos aplikacijos 
naujų narių ir dar vedusių, 
bet iki 30 metų. Tai labai blo
gai, nes aš jau per senas.

Raudonos Rožės kliubas yra 
vienas iš veikliausių ir turtin
giausių draugijų šioje apielin
kėje. | parengimus niekas tiek 
publikos nesutraukia, kiek jis 
ir sekasi kliubui gerai. Tad 
retkarčiais jis paskelbia vadi
namus “manifestus” ir priima 
vedusius, bet tik viename susi
rinkime taip daroma — šį me
tą todėl, kad sukanka 15 me
tų kliubo gyvavimo ir darbuo
tės.

Per 15 metų kliubas daug 
kuo pasižymėjo lietuvių judė- 
jime-kilniais, gerais darbais ir 
sumanumu. Paskutinis atsižy- 
mėjimas tai auka dėdės šerno 
fondui paminklų statyti. Tai yra 

,paskutinis, o jų buvo galybe. 
Tad apie kitus nė nekalbėsiu, 
nes čia ne kliubo biografija.

šeštadienį pas mus susirin
kimų niekas nelaiko. Tad eiki
me prie sekmadienio.

Pirmą sekmadienį bus susi
rinkimas Vakarinės žvaigždės 
Pašalpinio Kliubo. šiame kįiu- 
be turi lygias teises vyrai ir 
moterys, vedusieji ir pavieniai. 
Taigi vertėtų spiestis į būrį ir 
priklausyti šiam kliubui. Beje, 
yra nutarta priimti kliuban 
jaunuolius be įstojimo mokes- 
ties. Dabar klausimas, ar daug 
jų atsiras?

Na, tegul bus gana šiai sa
vaitei. N. Radėjas.

West Side
American Forge Co. dirbtu

vėje prie 26th ir Hoyne gatvių, 
vakar ištiko nelaimė vienų dar
bininką, dar nesenai toje dirb
tuvėje dirbantį. Jis dirbo prie

drill press’o. Dri.lius pastvėrė 
jį už rankovės ir ęmė j j tiek 
smarkiai sukti, kad kol spėjo 
sustabdyti mašinų, jis buvo 
tiek sutrintas, kad nė pažinti 
jo nebegalima buvo. Atvykęs 
daktaras išvežė jį ligoninėn ir 
neteko patirti, ar jis tebėra gy
vas, ar jau miręs.

— Kitas Darbininkas.

Ponia Aleksandra Pieržin- 
skienė. ši vakarą ji dainuos 
Lietuvių Radio Programe iš sto
jęs WIJS. P-nia Pieržinskienė, 

galima iš anksto tvirtinti, pa
iks klausytojams. Jos balsas 

tvirtas ir puikiai išlavintas. Bet 
ji, palyginti, retai dainuoja vie
šuose lietuvių parengimuose. 
Todėl ypatingai smagu, kad šio 
programų klausytojai turės pro
gos išgirsti ją dainuojant.

Roseland
Mykolas Valentas, Golden 

Star kliubo narys, mirė rugsė
jo 28 dieną 3 valandų ryto, 
Cook pavieto ligoninėje. Valen
tas gyveno adresu 10945 So. 
Edbrooke avė.

Bus laidotas 1 dienų spalių 
mėnesio. Iš namų bus išlydė
tas 8:30 vai. ryto į Visų Šven
tų parapijos bažnyčią, o po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Mykolas Valentas buvo pir
masis Golden Star kliubo na
rys. Todėl meldžiami. Golden 
Star kliubo nariai, kuriems lai
kas pavelys, dalyvauti jo lai
dotuvėse.

J. Grybas, G. S. kl. pirm.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Tautiški kunigai ir jų parapijos

Apie kunigus nesmagu rašy
ti. Jie, mat, jaučiasi, kad jų 
amatas yra aukštesnis už kitų, 
pav., daktarų, aptiekorių, advo
katų, laikraštininkų, butlegerių 
ar karčiamninkų. Ir dar ar
šiau: jei pasakysi kokį neprie
lankų žodį apie kunigus, tai jie 
apkaltins, kad griauni tikybą. 
Ir daugelis žmonių šitokiam 
kaitinimui pritars. Taip jau į- 
kalbėta žmonėms per šimtme
čius.

Aš tečiaus pažiūrėsiu į juos, 
kaip i bet kurio kito ząmato 
praktikuotojus, nes jie iš tokio 
pat molio nulipinti, kaip ir ki
ti, taipjau valgo duonų ir gau
do skatikų; nepasižymi ne ko- 
žin kokia išmintimi. Ot, kaip ir 
visi kiti—vaikšto dviem kojom.

Tautiški musų kunigai, esmė
je, išrodo praktikuojantys tą 
pačią tikybų, kaip ir Romos ku
nigai. Mini Dievą ne rečiau už 
Romos kunigus, argumentai 
apie Dievo esybę tie patys vie
nų ir kitų, apie sielą irgi. Kaip 
ir Romos kunigai, jie ypačiai 
pabrėžia svarbų jų bažnyčios 
žmogaus išganymui. Teisybė, 
jie nepripažįsta papos autorite
to, bet juk tikyboje svarbiau 
turi būti tai, ką mokini, o ne 
tąi, ką pripažinti viršininku.

Bendrai imant, tautiški kuni
gai “mokytumu” negali susily
ginti su Romos kunigais. Retas 
kuris jų turi tiek diplomų, kiek

Romos kunigas. Bet ir tai ne
daro didelio skirtumo tarp vie
nų ir kitų. Gali juk būti bai
gęs garsiausių mokyklą (ir ne 
vieną), bet jei iš mokyklos iš
ėjęs nesistengsi lankyti “gyve
nimo mokyklą”, tai pralenks ta
ve prasčiokas, savo paties pa
stangomis išsimokinęs rašyti ir 
skaityti, jeigu tik turės gabu
mų ir stengsis prasimušti aukš
tyn. Kai šitaip žiūrėsime *į 
“mokytumų”, tai pamatysime, 
kad tautiški kunigai, bendrai 
imant, stovi ne daug žemiau už 
Romos kunigus,— tų paprastų 
kunigų ir klebonų armiją.

Kaip Romos, taip tautiškų 
kunigų elgėsis yra vienodas. Jie 
laikosi su “fanaberija”. Jei ne
pavadinsi tautiško kunigo 
“father”, tai, kų gero, jis įsi
žeis. Tik gerokai įkaušus, pra
puola fanaberija. Bet panašiai 
juk atsitinka ir su Komos ku
nigais.

Skirtumas tarp vienų ir kitų 
kunigų pasireiškia jų ekonomi
nėje būklėje. Romos kunigai, 
bendrai imant, bent Amerikos 
lietuvių tarpe, gyvena patogiau, 
nei tautiški kunigai, O ir pa
dėtis jų labiau užtikrinta.

Paimkim lietuviška Romos 
katalikų parapiją. Ji turi ke
letu šimtų narių. Krikštai, šliu- 
bai, laidotuvės, kolektos— visa 
tai sudaro gražų pajamų šalti
nį. O kadangi jų organizacija 
yra sena ir plačiai nusidriekusi, 
tai Romos bažnyčios kunigas 
dažnai nė neims tokios duoklės, 
už kurią širdingai padėkos tau
tiškas kunigas.

Iš pasikalbėjimų su žmonė
mis, turinčiais ar turėjusiais 
artimų ryšių su tautiškais kuni
gais, įgavau tokio įspūdžio, kad 
jie skaito parapijonus ne šim
tais, bet greičiau vienutėmis. 
Pavyzdžiui, sakoma, kad iš dvie
jų lietuvių tautiškų parapijų ir 
bažnyčių Chicagoj, viena turin
ti šiuo laiku keturis parapijo- 
nus, o kita penkis, nors vienos 
jų galva nešioja aukštesnį nei 
vyskupo titulą.

Aišku, kad iš krikštų, kolek- 
tų banyčiose, šliubų, laidotuvių 
tautiški kunigai pragyventi ne
gali. Taigi vieni jų dirba nuo
lat ar pripuolamai kokį nors 
pašalinį darbą. Vienas pralotas 
dirbąs ar dirbęs iki paskutinio 
laiko dirbtuvėje. Pora kunigų 
agentaujantys.

1 ;
Kitasy pajamų šaltinis tai ko

lektos. Tautiškas kunigas yra 
įregistruotas oficialiai kaip ku
nigas. Well, pasiima jis šven
tą raštą, pažastin, maišelį ir 
keliauja. Pas pažįstamus pa
valgys pietus— visgi kunigas! 
Pas nepažįstamus pasisako ku
riam tikslui renka aukas.

Gal būt, kad vieni ar kiti iš 
žmonių, pas kuriuos jis' atsilan
ko, ir nepritartų jam. Bet jo 
uniforma veik nesiskiria nuo 
Romos kunigų uniformos, o ti
kslas išrodo žmogui geras, tai 
ir aukauja jis kiek išgalėdamas. 
Ypač biznierius, jis krautuvėje 
neturi nė laiko klausinėt, ne į 
galvą neateina jam mintis kvo
timus daryt. Aukų kolektavi- 
mas, rodosi, yra legalis.

Prie to, nesunku juk svarbų 
tikslą kolektoms surasti: pati 
tikyba, daugelio žmonių many
mu, yra aukščiausias žmonių 
sielos padaras. Na, pridėk dar 
planus, kad manai statyti kole
giją ar bažnyčią—kas bus prie
šingas tokiam siekiui paremti? 
Čia, žinoma, tautiški kunigai 
nesiskiria nuo Romos kunigų ir 
nuo protestonų.

(Bus daugiau)

Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Draugijos 

< reikaluose
žinomi pranešu, kad sekan

tysis Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Asociacijos Amerikoje 
suvažiavimas įvyks spalių 3 d., 
1 v. p. p. “V-bės” salėj, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Rei
kalinga, kad visi nariai arčiau 
gyvenantieji suvažiuotų, o iš to
liau raštu patiektų reikalingų 
žinių ir nurodymų Draugijos 

reikaluose, ypač 1930 m. eks
kursijų klausimu.

J. Sekys, Sekret.,
177 Park St., Hartford, Conn.

Sustiprinimas skaudančios 
nugaros ar silpnų inkstų

Inkstų ur pūslės pakrikimas paprastai pa
gimdo kurtų, aštri) skaudėjimą nugaroje, 
jautimų raišumo, štokų spėkų, neramų mie
gų naktimis, kartu sekanti silpnumą ir ki
tus pakrikimus kurie padaro gyvenimų ne
smagų. 'Znioifės. kurie yra varginami inks
tų pakrikimo ar panašių nesmagumų, ras 
lauktinų pagelbų Nuga-Tone, sveikatos ir 
spėkų budavotojuje, kuris per virš 40 me
tų yra atlikęs daug pastebėtinų dalykų.

Tų tiesų, kad Nuga-Tone atlieka tai, kas 
tvirtinama, užtikrinu p. John E. Fairchild, 
Allentown, Pa. Jis sako: "Nuga-Tone su
stiprino mano nugarų ir inkstus ir aš jau
čiuos 10 metų jaunesniu, negu prieš ii) ėmi
mų. Mano nugara taip vargino, kad aš 
su vargu galėdavou gulėti. Dabar viskas 
yra gerai, mano inkstai yra gerame stovyje, 
aš galiu sunkiai dirbti ir negreit pavargstu’’. 
Nuga-Tone parduoda visi vaistų pardavinė
tojai. Jeigu jūsų vertelga neturėti) stake, 
paprašyk jį užsakyti dėl jus iš urmo vals
tybės.

STATEMENT OF THE 0WNER. 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

Nevvs published daily at 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Illinois for 
October 1. 1929.
State of Illinois ) ea 
County of Cook \ s *

Before rne, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis, 
who, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Mąnager of the 
Naujienos, The Lithuaniin Daily News 
and that the following is, to the best 
of her knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
rnent circulation etc., of the afore 
said publication for the date showing 
in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of thk 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the ovvners are: Lithuanian 
Nevvs Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, P. Miller, C. August, J. Moc
kus, J. Mickevičius, J. Jasulevicius, 
V. Rushinskas, P. Galskis, J. Žu
kauskas, all of 1739 So. Halsted St., 
Ch'icago, III. and K. Jamontas, 
deceased.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian Nevvs Loan and Bldg. Ass’n, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

4. That the tvvo paragraphs next 
above, giving thę narnės of the 
list of stockholdcrs and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases vvheYe the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for vvhom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said tvvo paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledge and belief as to the čir- 
cumstances and conditions under 
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othervvise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shovvn above is 37,504.

Maria Jurgelonis, 
Business Manager.

Svvorn to and subscribed before me 
this 30th day of Sejptember, 1929. 
Michael J. Tananevicz, Notary Public 

(My commission expires Jan. 14, 
1931).

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

1, 2 ir 3
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The Single 
Standard”

(Tiktai suaugusiems, vaikai 
neįleidžiami) 
dalyvaujant

Greta Garbo, Nils Aster
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
III II --

Business Service
BiznioPBtBrnavimM

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. — 

Saules seklyčios. — Garažai. — 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash ar 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500 

------- y------

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbu mieste. Kedzie 8463.-----o------

----- oi—---
Želvi s Building Co.

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

2506 W. 69 St
Tel. Proanect 9K56 

- O-------

----- o------
HUGO J. KOHR CO.

Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

----- o—

----- o------
GENERALINIS 

KONTRAKTORIUS
Statau namui mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kita vieta ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiui ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

-------- o--------
J. S. RAMANCIONIS

Buvęs vedėjas Bridgeport Painting
& Hardvvare Co., 

HARDWARE PAINTS A 
WALL PAPER 

Painters & Decorators
J. S. RAMANCIONIS, savininkai 

8147 So. Halsted St.
Tai. Victory 7261

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

4538 ‘Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Fi nansa i -Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jumu $100, $20<* 

arba $800, imame legali nuošimti 
Pinigus gausite i 12 valandų.
(ndustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampai Hermitaga Avė

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marihfield Avė. .

Paskolos suteikiama 
j vien$ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- Tl MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

* S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs”'
Telephone Armitage 1199

—.—-------- ■.—.......... . ............... , ,

IEŠKAU privatinių žmonių priimti 
$4,500 pirmu morgičiu ant namo. 
Savininkas Hemlock 5759. '

Musical Instruments
Muzikos Ingtrumen^

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

1 Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

------ r O-------—
LOVOS $‘5. Kadės $1. Gaslnlai pcėial $5. 

Drcscriai, 2 šmotų miegamojo kambario se
tai, Kitchen kabinetai, lee Boxiai, Grindų 
lempos. Kaurai. Atdara utarnlnkais, ket
vertai s, subatomis.

GAUGEH FURNITURE CO..
541 East 01 st St.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale
įvairia Pardavimai

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

GOVALIS, Canal 2311

Automobiles

7180 S. Hnlsted St., Triangle 9330

’2K Biiiok 5 na». sodan __ ...................... $R(I9
’2« Paige Seilan G ratai __ .............    $275
2fl Ehkcx Sodan ...................... $500
1927 Nash Coach special . ..................   $250’29 Ford coupe __ ___ ____  $400
'29 Ford Roadster ...................... $400
’2« Auburn Hoadster 

McDERMOTT MOTOR
............. $550

SALES CO.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris Į Bu- 
černę ir Groscrnę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kanti išmokysiu. Kreipkitės Roose
velt 4738.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS dženitoriaus pa- 

gelbininkas, nevedęs, unijistas. 3523 
W. 13 PI. Rockwell 4404.

REIKALINGAS senyvas nevedęs 
vyras dirbti už janitorių krautuvėj., 
6101 S. State St.

Help Wanted—Female
_______Darbininkių Reikia_______
REIKALINGA mergaičių dirbti 

paveikslų rėmų dirbtuvėj. Virš 17 
metų. 1621 Walnut St.

REIKALINGA moteris apžiūrėti 
kambarius ir mažą Storą, turi mo
kėti truputį rašyti, nesenesnė 40 me
tų. 3221 Lime St. Victory 5285.

REIKALINGA moteris indų plo
vėja patyrusi.

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA pagelbininkė prie 
Lunch Room mergina arba moteris. 
1726 So. Halsted St.

...................... I . .................................. ■ T..,!. .

Help Wanted—Male-Female
________ Darbininkų_ ReĮhU________

REIKALINGAS greitai, patyręs 
virėjas arba virėja Į restoraną, 
Michigan Restaurant, t 10819 South 
Michigan Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU nesunkaus darbo kad 
ir už mažą mokestj, esu ilgai sirgęs 
ir negaliu dar sunkiai dirbti, norėčia 
dirbti kur valgykloj už indų plovėją 
arba kur už sargą arba abelno namą 
darbą kaipo dženitoriaus. Suprantu 
kiek penterio ir karpenterio darbą.' 
Nevartoju munšaino ir nerūkau, esu 
teisingas žmogus ir netinginis. Kam 
bučia reikalingas, greitai atsišaukite 
ir iš toliau laišku, J. Z. Gritis, 2958 
W. 38 St., Chicago, III.

Furnished Rooms
FORNIŠIUOTI kambariai ant ren- 

dos, pavieniams arba šeimynai, su 
visais patogumais, 3264 S Morgan 
St. Tel. Boulevard 7943.

RENDON didelis kambarys, dėl 
vieno arba dviejų. 3240 So. Emerald 
Avė. 2 fl.

DEL RENDOS gražiai išfomišiuo- 
tas kambarys su karštu ir šaltu 
vandeniu dėl poros, be vaikų arba 
pavieniems vyrams $5 Į savaitę. 
1019 W. Monroe St. Phone Monroe 
5773.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Malt ir Hops san
krova, išdirbta per 10 metų. Geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj, 732 W. 
31st St. Tel. Victory 7313.

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

-------0-------
DID2IAUS1S bargenas Chicagoj. 

Parsiduoda už pirmą pasiūlymą 54 
kambarių hotelis. Visi kambariai iš- 
furnišiuoti, su restoranu ir minkš
tų gėrimų ištaiga. Savininkas išva
žiuoja į Lietuvą. P. Gadeiko, 1606 
So. 1 iąlsted St.

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

------O--------
EXTRA. Grosemė parsiduoda pus

dykiai. 4 kambariai dėl gyvenimo. 
Pigi renda. Priimsiu atatinkamus 
mainus. 6839 So. Loomis St.

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

------- O-------
PARDAVIMUI Rout — sodos, 

alaus, papso ir žinžirel, taipgi 3-jų 
tonų troką. Biznis išvažiojimo iš
dirbtas per 8 metus. Parduosiu pi
giai. AtsipirkusĮ šitą biznį tinka-' 
mai išmokysiu.

K. KAZLAUSKAS, 
3254 So. Morgan St.-------- 0--------

------ O--------
PARDAVIMUI grosemė ir viso

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

AR JUS TURITE $42?
Tai pradės jus Į kelią linkui Įsi

gijimo rostriktuotos vietos apart- 
mentams Chicagos puikiausioj besi
vystančioj vietoj. Vanduo, šalygat- 
viai, išlygintos gatvių vejos, gasas*, 
elektra, krūmai ir medeliai užmokėti. 
I. C. ir gatvekarių transportacija. 
Likusius mažais mėn. išmokėjimais 
per 6 metų laiką. Pasiūlymas išsi
baigia spalio 1 d. Del vietos ra
šykite ar šaukite F. D. Quin, 140 S. 
Dearborn St., tel. Randolph 5981

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA

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

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

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

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

7 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
2 metų senumo. Ęxtra maudynė. Lo
tas 30y200. 2 karų mūrinis gara
žas. Moderninis vištininkas 30yl2. 
Vynuogių Arbor, rožės ir krūmai. 
$10,000. Lengvi išmokėjimai. Tele- 
fonuokit Prospect 3131.

2 FLATŲ, 5 ir 5, mūrinis, karštu 
vandenių šildomas. Pigiai. Geriau
sia vieta, arti Marquette Parko. Tel. 
Hemlock 8631.

BUDAVOTOJAS paaukos biznio 
prapertę prie 1022 W. 51 St., 2 augš- 
tų namas, 3 flatai, 1 štoras, be to 
gretimai tuščias 25 pėdų lotas. Kai
na $9,000.

• Tel. Republic 5044

PARDAVIMUI už “cash” arba 
mainysiu Į grosernę arba “Lunch 
Room” — namas randasi Brighton 
Parke, bizniavas ant kampo. Kreip
kitės prie savininko, 4142 S. Camp
bell Avė.




