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Komunistų rašytojas 
apie Sovietiją

Ilgai gyvenęs sovietų Rusijoje ‘franeuzų 
Gorky’ paskelbė, kad ‘proletariato tė
vynė’ esąs ne darbininkų rojus, bet 
pragaras, kur viešpatauja nežinėlių, 
vaikėzų kasta’

sijoj daugiausiai kenčia nuo so
vietų režimo. Bet kurioj bur
žuazinėj valstybėj darbininkas, 
kuris neprašo nieko daugiau, 
kaip progos pelnytis duonos, ga
li bent ramiai gyventi. Visai 
kitaip yra ‘proletariato* kraš
te.

“Ramumo Rusijoj niekas ne
turi, nė dagi biurokratas, ku
ris dieną naktį galvoja tik, kaip 
čia ‘išsilaikyti eilėj’, ir dreba, 
kad kartais miegodamas ar no
sį šniurkšdamas nenusikalstų 
komunistų partijos politikai ir 
nebūtų išmestas iš vietos.

“O turėti duonos yra visų 
Diktatu- 

ar ne, pasaulio darbi-Į ra tai žino ir tau sako: ‘Mirti 
tas

nomas radikalus franeuzų ra
šytojas apysakininkas, Panait 
Istrati, paskelbė laikrašty Nou- 
velle Revue Francaise straip
sni, kuriuo jis aitriai kritikuo
ja sovietų Rusijos režimą. Jas 
raštas padarė franeuzuose di
delę sensaciją.

Istrati yra žinomas kaip fran
euzų Gorky. Po revoliucijos, 
jis ilgą laiką gyveno Rusijoje 
ir tik pernai metais grižo iš 
Maskvos Į Paryžių. Grįžęs, jis 
visą laiką tylėjo, matyt, pats i 
su savim kovodamas: ar skelb-1 
ti, ar neskelbti viešai tai, kas
ištikrųjų dedasi sovietijoj; pa- svarbiausias dalykas, 
sakyti, „ r-------- ......
ninkams, kad “tas proletariato — 
rojus, 
daug girdėję, iš tikrųjų 
banditizmo ir teroro kraštas, 
kur darbininkai yra žiauriau
siai prispausti ir kur viešpa
tauja nieko nežinančių, vulga- 
riškų ir ištvirkusių vaikėzų ka-
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(Atlantic and Pacific Photo)

Nevv York. — Jack Sharkey-žukauskas trečiame bokso 
rungtynių raunde numuša savo oponentą Loughraną. Sharkey 
stovi prie parblokšto savo oponento.

Washingtonas ruo 
šias priimti Britų 
prem. MacDonalda
\VASHTNGTONAS, spalių 2.
Amerikos sostinėj dabar ne

paprastas bruzdėjimas —- ruo
šimos! priimti ir vaišinti at
vykstanti Britų premjerą Ram- 
say MacDonaldą.

Be oficialių vaišių, George 
VVashingtono Universitt 
rėš MacDonaldą savo

spalių 9 dieną, kur jam 
suteiktas Daktaro Teisių 
bes laipsnis.

Premjero MacDonaldo 
kiama atplaukiant i New
ką penktadienio rytą. Ten jis 
bus, be kitų, pasitiktas valsty
bės sekretoriaus Stimsono ir 
Britų ambasadoriaus Hovvardo.

svečiu
bus

gar-

lau-
Yor-

Sovietų Rusija nėra 
nė koks socializmo 

pavyzdys

Lietuvos Naujienos
Mirė nukritusi ant 

smailo kuolo mer
gina

Kaunas projektuoja 
statytis gazo dirb

tuvę

Rūgs. 9 d. Jūžintų v. Keru- 
čių vien. Druseikos J. Kloji
me, krisdama nuo šalinės ant 
smailo kuolo, mirtinai susižei
dė savininko duktė Mikasė 19 
m. amžiaus.

Muštynės tarp girtų 
Amerikos jūreivių ir 
italų; vienas nukautas

. KAUNAS. — Iš daugelio mie
sto gyventojų miesto valdyba 
gauna paklausimų, ar nevertė
tų miestui statyti nuosavą ga
zo dirbtuvę. Daug kas norėtų 
turėti gazo šhvo virtuvei ir ki
tiems reikalams. Prieš porą me
tų jau buvo gauta iš Vokieti
jos įvairių • pasiūlymų 
gazo dirbtuvę ir dabar 
siūlymai 
miestas

įrengti 
tie pa- 
Tačiau 

tokių
GENUJA, Italija, spalių 2. 

— Vakar vakarą čia įvyko'mu
štynės tarp Amerikos garlaivio 
President Van Buren girtų ju
rininkų. ir italų. Vienas italas 
buvo nušautas. Trys amerikie
čiai suimti ir uždaryti kalė
jime.

tebekartojami.
norėtų patsai
Įtaisyti, nes paprastai
Įmonės pačių savival-tolygios 

dybių valdomos.
Miesto ^valdyba yra numa

čiusi vietą gazo dirbtuvei sta
tyti Šančiuose, Nemuno pakran
tėj, ir pavedusi inžinieriui 
daryti atatinkamų sąmatą.

su-

nedidelis daiktas. Blogiau 
apie kurį jie' yra tiek yra badu dvėsti arba be pa

yra stoges pastipti. Tad, ar tu tu
rėsi duonos ir pastogės — pa
reis nuo to, kaip tu mąstysi.’ ” 

Kapitalistinėj valstybėj blo
giausia, kas gali atsitikti dar
bininkui, kufis yra sąlygomis 
nepatenkintas, tai kad jį gali 
‘išspirti laukan’ iš darbo, sako 
Istrati. Bet tą atvejį jis galįs 
rasti darbo kur kitur. Sovietų 
Rusijoj visai kas kita. Ten ta
ve ne ‘išspiria’, bet kiša į ka
lėjimą, arba tiesiai sušaudo.

‘‘šios dienos Rusija yra — 
vėliaVų mojavimas — šukavi
mas per garsiakalbius — idė
jų pakeitimas tuščiomis frazė
mis — Ge-Pe-U [čeką] argu
mentų vietoj — cenzūra, pa
trempusi visokią' kritiką — ir 
visuotinis tuštumas.”

Istrati ilgą laiką buvo vie
nas tvirčiausių franeuzų ko
munistų. Jo reveliacijos todėl 
Francijos komunistams buvo

3 nušauti tekstilės 
darbininkų riaušėse 

North Carolinoje
Dvidešimt vienas sužalotas; ke

turi mirtinai. Neramumų vie
ton šaukiama milicija.

Fašistų valdžia užgi 
na tiroliečiams var 

toti savo kalba
Mussolini smurtu stengiasi Pie

tų Tiroliaufc vokiečius pada-

Taip sako socialistų vadas Hill- 
ųuit naujoj knygoj “Social- 
ism of Our Times”

23 trobesiai sudegė No
va Scotia mieste

“Proletariate,” šaukia Istra- 
ti, “aš noriu dabar pakelti už
dangą ir parodyti tau tikrąjį ta
vo ‘tėvynės’ vaizdą.”

Istrati toliau pasakoja fak
tais apie banditizmą ir terorą, 
kurie siaučia sovietų Rusijoj po 
priedanga vadinamos ‘proleta
riato diktatūros’.

‘‘Ką gyvenau sovietų Rusi
joj, yra pasibaisėtinas daly
kas,” sako franeuzų rašytojas, 
kuris pirma buvo vienas karš
čiausių komunistų. “Jei aš bu
čiau galėjęs manyti, kad gal 
tik kitos klasės, o ne darbi
ninkai, kenčia nuo ‘proletaria
to’ nedorybės ir neteisybės! Bet 
ne! Pati darbininkų klasė Ru-

nukauti ir 
viena mote- 
tarpe keturi

gaus.

ROMA, Italija, spalių 2. — 
Fašistų valdžia šiandie paskel
bė dekretą, kuriuo vokiečių gy
venamame Pietų Tiroliuje užgi
nama vartoti vokiečių kalbą 
bažnyčiose, mokyklose, • teismuo
se ir viešuose susirinkimuose.

Pietų Tirolius pirmiau buvo 
Austrijos dalis, bet po didžio
jo karo tapo santarvininkų ati
duotas Italijai. Dauguma to 
krašto gyventojų yra vokiečiąi, 
kuriuos fašistai smurtu sten
gias “suitalinti”.

Prieš trejus metus kai Mus- 
solini pradėjo prievarta vokie
čius “italinti”, visas pasaulis 
buvo pasipiktinęs; tautinių ma
žumų atstovai ėmė protestuoti 
Tautų Sąjungai — ir fašistai 
buvo pašaukti pasiaiškinti. Del

“Sovietų Rusija nėra nė joks 
pavyzdys spręsti, ar socializmas 
gali būt įvykintas, ar ne.”

Taip sako Morris Uillųuit, na
cionalinis Amerikos socialistų 
partijos pirmininkas, ką tik iš
leistoje anglų kalba knygoj 
“Sočiai i sm of Our Times.”

Toje knygoj, kurią yra reda
gavęs Norman Thomas, buvęs 
socialistų partijos kandidatas į

yra įvairių rašytojų straipsnių 
apie musų laikų socializmą. 
Hillųuitas savo straipsny sako, 
kad dabartinė valdžia Rusijo
je nieku būdu negali būt lai
koma socialistine ir kad Ru
sija iš viso nėra tinkama dir- 

socializmo eksperim-entui, 
jos gyventojai daugumoj 
ūkininkai.

Maskva bauginasi 
kapitalistų karu 

prieš Rusiją

Rusai bombarduoją 
Mandžuli; daug kinų 

užmuštų
HARRINAS, Mandžurija, spa

lių 2. — Praneša, kad rusai 
bombarduoti Mandždli- 

m i estą ir Rytų Kinų geležin-

vėl gązdino, kad Sovietų Są
junga esanti iš visų pusių ap
siausta galingų 
valstybių, kurios 
gusios kiekvieną 
ti sovietų Rusiją.

H0LIFAX, Nova Scotia, spa
lių 2. — Praneša, kad didelis 
gaisras Weymouthe, 
kauntėj, sunaikino 
tris trobesius. Gaisras dar «te- 
besiaučia.

Keliaus motorciklu 
Kauno į Indijų

iš

In-KAUNAS. — Motorciklu į 
Digby diją ruošiasi dar šį rudenį 

dvidešimt važiuoti, esperantininkas A. Pa
škevičius. M. šalčius, kaipo Tu
rizmo draugijos sekretorius, tą 
kelionę tiktai remia ir pade
da. P. Raškevičius Indijoje ža
da užtrukti apie metus laiko 
ir susipažinti su artimomis lie- 

‘ tuviams Bengalų tautomis. Gar- 
Isus indų rašytojas Rabindranat 

WALTHAM, Mass., spalių 2. įTagore ir, Kaune viešėjęs prof.
Sinha (abu esperantininkai) 
pažadėjo Indijoje • visokeriopa 
pagalba P. Paškevičius pasiža
dėjo kas savaitę iš savo kelio
nės siųsti radio klausytojams 
laiškus ir aprašinėti kelionę 

. Lietuvos ir Esperantininkų

Pasipiršo, vedė ir pame
tė ją — visa per pusę 

valandos laiko

— Teisme čia buvo duotas “di- 
vorsas” vienai jaunai moteriš
kei, Mrs. Mildrad May Bishop, 
iš Naticko, kurios “ženybinis 
gyvenimas”, kaip ji pasipasa
kojo teisme, nesi tęsęs nė pu
sės valandos.

Vienas Everelt Gari Bishop i laikraščiuose.
— tai buvę 1926 m. kovo mė-  
nesy — vieną vakarę, apie 8 SUDEGĖ JAVAI

MASKVA, spalių 2. — Kal
bėdamas šiandie sovietų prof-i 
sojuzų kongrese Klementas ,Vo- ėmę 
rosi lovas, karo komisaras ir r 
voliucinės tarybos pirmininkas, kelio stotį Sibiro sienoj. Daug

kinų esą užmuštų ir sužalotų.
Kartu ateina žinių apie rusų 

puolimą kinų miestelių ties 
Sungares ir Amūro upių su
sijungimu.

Į Harbine- per keletą pastarų 
dienų ėjo girdai, kai rusai ren
giąsi naujiems puolimams.

kapitalistinių 
esu pas i re;* - 
valandų pul-

LENGVAS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS ITALIJOJE

FABR1NO, Italija, spalių 2. 
— Anksti ši rytą čia buvo jau
stas lengvas žemės drebėjimas.

Mergina nemylėjo jo— 
nušovė jų ir pats 

pasidarė galų

Chįcagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi mai- 
nąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 54° ir 61° F.

šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 5:30. Mėnuo teka 6:27 
ryto.

DETRO1T, Mich., spalių 2. 
—Martin Fisher, 39 rrtetų am
žiaus lenkas, nušovė Miss Flo- 
rence Warner, 16 metų mer
gaitę, po to pats nusižudė. Mer
gaitė tarnavo Fisberio krautu
vėj. Prieš nusižudymą Fisher 
parašė laiškelį, kuriame, sako, 
kad jis nužudęs merginą dėl 
to, kad ji atmetus jo meilę.

Egipto m misterių kabi
netas atsistatydino

K A IRAS, Egiptas, spalių 2. 
— Egipto ministeriu kabine
tas su premjeru Mahmudu Pa
ša šiandie atsistatydino.

MARION, N. C., spalių 2. — 
East Marione šiandie Įvyko 
kruvinų riaušių ties Marion 
Manufacturing kompanijos med
vilnės įmone. Riaušėse trys 
streikininkai buvo 
dvidešimt vyrų ir 
riškė sužalota, jų 
tur būt mirtinai.

Mat United Textile Workers 
unija paskelbė Įmonėj streiką 
dėl to, kad samdytojai laužė 
sutartį, kuri « buvo padaryta 
prieš dvejetą savaičių. Ta su
tartim buvo pabaigtas devynių 
savaičių streikas.

Unijai paskelbus >kel streiką, 
naktinės darbininkų pamainos 
dalis praeitą naktį metė darbą. 
6:30 valandą, ryto, kai dienos 
darbininkai ėjo pakeisti nakti
nius, jie susitiko su pikietuoto- naujo fašistų valdžios dekreto 
jais, kurie bandė atkalbinti juos Tautų Sąjungai teks, tur būt, 
nuo darbo. Prasidėjo peštynės, turėti vėl darbo. 
Pagaliau kažkas šovė. Po to pa-| 
sigirdo daugiau šūvių. Sam 
Vickers ir Randolph Hali, uni- 
jistai, krito negyvi. Dvylika ki
tų unijistų, du neunijistai ir 
vienas deputy šerifas buvo nu
gabenti Į ligoninę, pašauti.

Kas pradėjo šaudyti, kol kas 
neišaiškinta, šerifas Adkins, 
kuris buvo stipriai sumuštas, 
ginasi, kad ne jo žmonės pra
dėję šaudymą, bet kad pirmas 
šūvis buvęs paleistas iš pikie- 
tininkų eilės.

Neramumų vieton tapo pa
šaukta milicija.

Senatas atima iš 
prezidento tarifo 

revizijos galia

nes 
yra

Rusų eksperimentas, saiko 
Hilkiuit, yra pakankamas įro
dymas, kad socialistinės san
tvarkos negalima. įvesti kraš
te, kuriame pramonė yra la
bai. atsilikus ir neišsirutulojus.

Knygoj yra taipjau įdėtas 
žinomo radikalo, Rodgero M. 
Baldhvino, straipsnis, tuo pačiu 
klausimu. Baldwin nori Įrody
ti, kad socializmo srity Rusi
ja esanti padarius didelės pa
žangos.

Knygą “Socialism of 
Times” išleido League for 
dustrial Democracy.

dybų “laisniu” rankoj ir pasi
piršęs. Ji sutikus. Nepraslinkus 
nė penkiolikai minučių juodu 
buvę kunigo surišti į motery
stės stoną. Po to vėl nė pen
kiolikai minučių nepraslinkus 
jos vyras Bishop pasakęs jai: 
“Good night/'Mrs. Bishop,” ir 
išėjęs. Tiek ji jį ir bemačius.

IR KULIA
MOJI MAŠINA

Vendžiogalos v.alsč. Stankū
nų dv. rūgs. 6 d. naktį sude
gė Meižio B. 13 javų kūgių ir 
kuliamoji mašina. Nuostoliai 
25C60 lt. Savitiinkas mano, kad 
javus kas nors padegęs. Kvota 
vedama.

Our
In-

Franeuzų lakūnus matę 
skrendant per Mandžu- 

rijos sienų
MASKVA, spalių 2. — Gau

ta čia iš Čitos telegrama pra
neša, kad franeuzų lakūnų 
“?” aeroplanas rugsėjo 30 die
ną buvęs pastebėtas skrendąs 
per Mandžurijos sieną.

Franeuzų lakūnai Coste ir 
Rellonte išlėkė iš Paryžiaus to- 
limon kelionėn į Sibirą praei
to penktadienio rytą ir nuo to 
laiko jokių žinių apie juos 
ra.

nė-

MAiNAGUA, Nikaragua, 
lių 2. — Lakūnas Charles A. 
Lindbergh, skraidąs j Karibų 
kraštus, šiandie po pietų at
lėkė į Managuą iš Panamos.

spa-

WASHINGTONAS, spalių 2. 
— Senatas šiandie 47 balsais 
prieš 42 priėmė Simmonso- 
Norriso pataisą išbraukti iš 
svarstomojo tarifo Įstatymo 
lanksčiasias provizijas ir pa
keisti dėsniu, kuriuo tarifo ko
misija padaroma kongreso agen
tūra, o ne krašto prezidento.

Einant Simmonso-Norriso 
laisa, prezidentui atimama 
rifo revizijos galia.

Mėtymas ‘renegatų’ 
iš Amerikos komu

nistų partijos

pa
tą-

Zimmerman, Knise ir kiti “vei
kėjai” šluojami laukan už 
“kontrrevoliuciją”

New Yorko “Daily Worker” 
vyriausias komunistų partijos 
organas, paskelbė centr-alinio

Banditai pasislavė apie kontrolės komiteto nutarimų iš-
$50,000 iš Cadillac 

banko
mesti iš komunistų partijos S. 
Zi.mmermaną, vieną žymiausių 
komunistinės rūbų siuvėjų “uni-

CADILLAC, Mieli., spalių 2. veiį'ėj‘?’ Wil,‘“mą */„Kruse
— Penki ginkluoti banditai va- 1 , 
kar čia puolė Peoples Savings kaltinami dėl palaikymo ryšių

Penki ginkluoti banditai va- ir kai kuriuos kitus. Visi' jie

bankų. Privertę banko valdi
ninkus, tarnautojus ir buvusius 
banke interesantus sugulti kniū
psčiom ant grindų, banditai pa
siėmė tarp $40,000 ir $50,000 
ir automobiliu paspruko.

SEWARD, Neb., spalių 2.— 
Keturi ginkluoti banditai šian
die čia puolė First National 
bankų ir nusinešė apie $2,500.

su “renegatu” Lovestonu, iki 
neseniai buvusiu vyriausiu A- 
merikos komunistų vadu, ir su 
kitais lovestoniškais “kontrre
voliucionieriais”.

“I>aily Worker” praneša dar, 
kad Detroito komunistai reika
lauja, idant iš partijos butų 
išmesti Lifshitzas ir Freema- 
nas, kurie taipjau agituoją už 
Lovestoną.

r I \

Hindenburgas 82 metų
BERLYNAS, spalių 2.—Vo

kietijos prezidentas Paulius von 
Hindenburg šiandie švenčia sa
vo ’82 metų gimimo dieną.

METROPOLIS, III., spalių 2. 
— Iš kauntės kalėjimo čia pa
bėgo trys kaliniai.

Rugpiučio mėnesį-Kauno mie
ste ir priemiesčiuose gaisrų bu
vo 7, jų tarpe žymesnių buvo 
3. Gaisrai buvo kilę: dėl ne
atsargumo 2, dėl nešvaraus 
dūmtraukių užlaikymo — 2, dėl 
įkaitusių krosnių — 1, dėl ne
žinomos priežasties — 2. Nuo
stolių padaryta 39,200 litų su
mai.

Indi jonų Vasara
Pas mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 

A yra vėlyvas ruduo ir greičiausia pašalo ir 
prisnigo. Dermė šiemet buvo nepergeriau
sia, todėl ne kiekvieno gaspadoriaus aruo
das pripildytas. Neužmirškite savuosius^ 
Pasidalinkite ką turite.

, Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausi 
laiką. \

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

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

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



Bridgeportas

vaikai

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

Paduokim baltą .ranką juodiems 
broliams... Saugokime savo 
centus.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

dalyvaujant
Greta Garbo, Nils Aster

Tarp Chicagos 
[ Lietuvių

šitokiais obalsjais dabar ei
na kova tarp lietuviškų komi
sarų ir Bridgeporto gyventojų, 
ypač savasties valdytojų.

Komisarų pozicija vaizdin- 
gesnė, ir todėl apie ją pirmiau. 
Ką tikrai mano komisarai, 
kviesdami “juodus brolius” į 
Bridgeportą, sunku pasakyti. 
Viena versija apie jų nusista
tymą yra tokia:

Bimba, norėdamas parodyti 
savo revoliucingumą, nužiūrė
jęs, kad obalsiū “paduokim 
baltą ranką juodiems broliams” 
bus galima kuo lengviausia ti
kslą atsiekti, nes vietos gyven
tojai susirūpinę šiuo klausimu, 
ir todėl atkreips dėmesio į 
kiekvieną, nors ir žiopliausį ko
misarų pareiškimą.

Kitas aiškinimas tokis:
Komisarų taktika jau ilgą 

laiką yra taikoma tam, kad pa-

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
ru-

I

sniegas, 
lietuvių

arabo, tai ką jau čia 
jais.
sumanyta padilginti 
ypač bridgepor.tiečių, 
“juodų brolių ranko- 
bridgeportiečiai šitos

laikyti sujudimą (excitement) 
taip savo draugų, kaip lie
tuvių plačiosios visuomenės 
tarpe. Jie malevojo įvairiau
siomis spalvomis Rusiją per ke
letą metų. Vėliau—šumijo apie 
Lietuvą ir fašistus, nors Lietu
vos padėtis jiems rūpėjo tiek, 
kiek praeitos žiemos 
Kai ir ši priemonė
jausmam dilginti atšipo, tai jie 
pradėjo bliauti apie mainie- 
rius. Pagalios apie arabus. Bet 
ir iš arabų ne ką pelnė, nes 
dauguma lietuvių nėra dagi ma
tę gyvo 
domėsis

Todėl 
lietuvių, 
jausmus 
mis”. O
rųšies dilginimui yra opus. Da
lykas toks, kad juodveidžių 
ruožtas visai arti Bridgeporto.

Ir tenka pasakyti, kad paga
lios komisarai “pataikė”: Brid
geporto piliečiai sujudę. O kas 
dar svarbiau komisarams, — 
tai kad jų gazietą Bridgeporto 
gyventojai ėmė pirkti didesniu 
skaičiumi. Seniau, būdavo, vai
kui, pardavinėjančiam gatvėje 
lajjtraščius, neįbruksi į rankas 
komisarų lapo. Vaikas pareikš, 
kad nieks jo neperka. O vakar 
pats girdėjau vaikutį, įbėgusį 
laikraščių krautuvėn, prašant: 
“Duok tą juodukų laikraštį—it 
sėlis!”

Trečias aiškinimas toks:
Girdi, komisarai ir jų sekė

jai ištiktųjų trokštantys paduo
ti “baltą ranką juodiems bro
liams”, bet ne taip “broliams”,

Ir jeigu ’susi- 
bus 
“se-

ni parapijonai priklauso Romos 
katalikų bažnyčiai, kiti-— pro- 
testonų sektoms, treti—.vėl ki
toms.

Gal ir geriau butų, jei visi 
parapijonai išsitektų vienoj 
bažnyčioj. Bet j kuomet visi ne
išsitenka nė vienoj šalyje, nė 
vienoj organizacijoj, tai kartais 
parankiau esti gyventi šiek tiek 
atokiau vienam nuo kito.

Ir kuomet musų patiems bro
liams lietuviams į kaimynus 
kviečiama broliai, nuo kurių jie, 
manoma, bėgs, tai nesmagu da
rosi. Ne vienas Bridgeparto 
lietuvis taupino skatiką prie 
skatiko per visą savo amžių, į- 
sigijo namelį, dar skolos neiš
mokėjo, o dabar, jis bijosi, 
priverstas bus apleisti apgy
ventą vietą, parduoti beverčiai 
savastį ir, rasi, netekti visų 
ilgus metus taupintų skatikų.

Tai šitaip kalba komisarų 
priešininkai kalbamam ginče.

Bridgeportietis.

Minėsime Spalio 9 d

kaip “sesėms”.
pažins su “broliais”, tai 
progos susipažinti ir su 
sėmis”. Esą, daugelis jų ne
turi, kaip sakoma, nū pačios, 
nė trobos, o visgi yra vyrai. Ir 
kadangi šiandie visi trokšta pa
togumų, tai jie pageidauja ma
tyti “seses” savo apielinkėje,

Spalio 9 d. yra visos Lietu
vos, visų lietuvių gedulos die
na, nes tai diena kada plėšrieji 
lenkai pasigrobė Lietuvos sos
tinę Vilnių ir tebelaiko savo na
guose.

Tai Lietuvos gedulos dienai 
paminėti, kaip kitais metais, 
taip ir šiemet Vilniaus Vadavi
mo Komitetas ruošia didelį ma
sini mitinga Lietuvių Auditori
joj. Kaip paprastai, bus labai 
turtingas muzikalis programas 
ir geriausi kalbėtojai. Kviečia
me visus Chicagos lietuvius-es 
rengtis dalyvauti šiame pami
nėjime ir kartu kviesti savo 
draugus ir pažystamus irgi 
rengtis dalyvauti. Neužmirški
me Vilniaus! —Vilniškis.

Diegliai, gasai, 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, ažuot važiuoti už State gatvės 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš- 

" tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. /Adresuo
ki! The Phillips Co., 117 Iludsor. 
St., NeweYork, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

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

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

Tai, sakysiu, juokdarių , “iš
vadai”, ir nežinau, ar verta 
kreipti į juos rimto dėmesio.

Saugokime savo centus
“Saugokime savo centus!”— 

tokiu obalsiu Bridgeporto pilie
čiai -lietuviai ir kitataučiai —. 
atsako į komisarų agitaciją.

Teko su vienu kitu pasikal
bėti opiu šiandie jiems klausi
mu. Ve jų nuomonė:

Mes pripažįstame, 
juodieji broliai yra 
kad ir jie turi teisės 
ne prasčiau už kitus,
skiriasi nuo kitų spalva, papro
čiais; jų gyvenimo būdas yra 
šiek-tiek kitokis, nei baltvei

kad ir 
žmonės; 
gyventi 
Bet jie

Roseland
Džitaugiiasi

džiaugiasi 
kad nusi- 

Draugijų Su- 
išvažiavimas miš-

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio

Ir kada jie įsimaišo baltvei- 
džių tarpan, tai šie vienas pas
kui kita skubiai apleidžia už
gyventas vietas ir bėga kitur, 
parduodami dažnai pusdykiai 
savo namus, lotus ir kitokią 
savastį.

Savasties kaina nupuola. O »
deliai to nukenčia taip namų 
ir kitokios nejudinamos savas
tis^ valdytojai, kaip biznieriai, 
kurie irgi turi kraustytis ki
tur, ir net nukenčia bankai, 
ne retai paskolinusieji gražias 
sumas pinigų apielinkės gyven
tojams, kad savastį įsigytų ar
ba biznį užsidėtų.

Kodėl lietuviai negalėtų drau
giškai sugyventi su juodais 
broliais? ' Gal ir geriau butų, 
jei sugyventų. Bet ką padarysi, 
kad nesugyvena. Štai lietuviai 
gyvena, kaip tauta, Lietuvoje, 
vokiečiai Vokietijoje, francu- 
zai—Franci joj, ir t.t. Štai vie-

Jau komunistas
• ■ ' j iv: ' t

komisarų gazietoje, 
sekęs Kiiubų ir 
si vienijimui
kelyje. Bet jis nepaaiškino, ko
dėl tas išvažiavimas nusisekė. 
Tad man prisieina paaiškinti 
tai. Ogi todėl nusisekė, kad ko
misija, valdyba ir keletas na
rių pusėtinai pasidarbavo tam 
tikslui. Jeigu ne jie, tai tokių 
pasekmių nebūtų buvę.

. Dabar kita komisija išrinkta 
surengimui vakaro su šokiais. 
Kaip ji jau pranešė, tas vaka
ras įvyks spalių mėn. 13 d. K. 
Strumilo svetainėje. Komisija 
išrinkta iš veiklių narių, ji dar
buojasi, kad vakaras nusisektų.

Komunistas, prisidengęs na
rių vardu, atakuoja komisiją ir 
pirmininką, buk jie norį na
riams bausmės uždėti. Bet jau 
visiems žinoma, kad komisija 
ir pirmininkas negali jokių 
bausmių nariams uždėti. Tą 
galią įturi narių susirinkimas.

BAYER ASPiRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AVĖ R

“The Single 
Standard”

(Tiktai suaugusiems,

YourT/ES
Night and Moming to kcep 
them Clcan, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beau ty” Book

Morise C o, DepL U. S .,9 B. OkioSL. Chicago

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

tyoebnfittffad

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus' 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
šalčio. Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikoj* 
plyskeliu kainuoja kelis centus. Ap- 
iiekininkai taipjau parduoda boaku- 
tes iš 24 ir 100 plydceliu.

- — —
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Barley-Malt Syrup

Bridgeportas
Baigė mokyklą.

aukų iš jos gauti.
—Narys.

WESTERN SALES CORPORATION, Distributors
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 7051

NAUJIENOS, Chicago, III.
-- r r rfi . IM1--I-.  -

TAPO
Šiandieninė moteris, pasiliuosavus nuo ilgų plaukų keblumo, supranta patogumą ir sveikatingumą apkirptų 
Žirklės rankose AMERIKOS INTELIGENTINGU MO perkirpo pančius dar vienos nusenusios dogmos.

Bet komunistas tauzija niekus 
ir gana!

Toliau, komunistas pyksta 
ant pirmininko, kam jis balsa
vęs už pakvietimą narių vaka
ran. Konstitucija nedraudžia 
pirmininkui balsuoti. Kokioj pu
sėj jam patinka, s už tą pusę jis 
gali balsuoti.

Jau komisarų glušas nori sa
vo pasekėjams įkalbėti, buk 
daroma demoralizacija, -buk 
negalima narių prirašyti į su
sivienijimą. Papeikė valdybą, 
sako, buk ateinančiuose rinki
muose turėtų būt pakeista val
dyba. Jis suminėjo “kandidatų” 
vardus, kurie, jo manymu, tin
kamesni butų valdybai ateinan
tiems metams.

Man jau senai žinoma, kad 
komunistams nepatinka tokia 
valdyba, kuri nešoka pagal jų 
dūdą. Mat, komunistai negali 
tokiai organizacijai įsipiršti su 
aukomis ir pasiūlymais dėtis 
prie visokių jų sutvertų sosai- 
džių.

Šiemet valdyba buvo išrink
ta nepriklausanti jų partijai. 
Ji darbavosi susivienijimo la
bui. Prirašė trisdešimtis narių, 
pasidarbavo išvažiavimui, pasi
darbuos ir busiančiam vakarui, 
kuris įvyks spalių mėn. 13 d. 
K. Strumilo svetainėje. Visi tu
rėtų atsilankyti ir neklausyti 
komunistų zaunų. Komunistams 
nerupi draugiją ugdyti, jiems 
rupi

P-lė Fausta Liepiutė, laimė
jusi šią vasarą “Naujienų” gra
žuolių konteste pirmą prizą, šio
mis dienomis pabaigė kursą 
biznio kolegijoj. Rep.

>

Budwei&
r. ’ ; c .. .r

Taip didelis yra publikos pasitikėjimas Anheu
ser-Busch kokybe, kad tūkstančiai žmonių kiek
vieną mėnesį palinksta prie Budweiser Barley- 
Malt Syrup. Jis neturi jokių substitutų - neturi 
nė priemaišų, nė fillerių, nė dirbtinių spalvų, nė 
dirbtinio skonio

Kad padidinti skonį ir 
maistingumo duo n o s, 
keiksų, sausainių, do- 
natsų, etc„ vartokite 
Budweiser Barley-Malt 
Syrup. Pardavinėja 
groserninkai ir parda
vėjai visur.

Pranyko Plauku Žiurkės!SENOVĖS PRIETARAS PRAŠALINTAS

tą spraginimas padarė
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retų— Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami Erzinančius nuodus iš 
tabakų.

JENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
Jbos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 

toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

ITs TOASTED

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą, kas Šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

© 1929 
The Americcn 
Tobacco Co..

M fra.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

kad jos parengiantis chicagiečiai 
gausiai lankys, suteikdami cho
rui tvirtybės toliau lavintis.

Pašalinis.

Roseland
Iš Birutės ,

_______ Ii
Birutės choras pradeda dvi

dešimt antrą sezoną veikimo 
tarpe Chicagos lietuvių.

Per tą visą laiką savo gyva
vimo “Birutė” yra nuveikusi 
daug darbo meno srityje. Užtai 
“Birutei” ir yra lemta pradėti 
gyvuoti dvidešimt antrus me
tus.

žinoma, pati “Birutė” pasi
keitė. Pirmiau prie jos priklau
sė daugumoje lietuvaitės, gimu
sios Lietuvoje. Imigracijai su
stojus, o taipgi paaugus čia gi
musiam jaunimui, prie “Biru
tės” dabar daugumoje priklau
so čiagimis jaunimas. Turiu pa
sakyti, kad dabartinė “Birutės” 
šeimyna susideda iš rimto čia 
gimusio jaunimo, kuris mylį 
dailę ir rimtai mokinasi dainuo
ti lietuvių liaudies dainas.

“Birutės” mokytojas, jaunas 
ir energingas muzikas K. Ste
ponavičius, lavina chorą pirmam 
šio sezono vakarui, kuris įvyks 
spalių 20 d. Lietuvių Auditori
joje. “Birutė” pasirodys pilna
me savo gražume ir ji tikisi,

Volteris Kumpa jau nugrįžo iš 
Lietuvos

Kumpa viešėjo Lietuvoje tris 
mėnesius ir dabar, šiomis die
nomis pagrįžo. Daug papasako
jo apie Lietuvoje jo įgytus įspū
džius. Lietuvoje žmonės gyvena 
biednai, bet esą daug ūkininkų, 
kurie labai gerai gyveną.

Amerikonai, parvažiavę Lie
tuvon ir parsivežę penkis tūks
tančius dolerių, tai galį gyventi 
iš procentų, nedirbdami jokio 
darbo.

Ūkininkai dabar pradedą dau
giau atydos kreipti į pieninin
kystę, o tai duoda gerų įplaukų 
ūkininkams. Ūkininkai dabar 
geriau prižiūri karves, kad gau
ti daugiau pieno.

Pieną apdirbą mašinomis. Tai 
esantr didelė skriauda tarnau
tojams, nes jie turi valgyti pie
ną, iš kurio visas skanumas iš
imtas.

Šiaip viskas nedaug persikei
tęs Lietuvoje, kaip kad buvo 
pirma.

Kumpa turėjo geras vakaci- 
jas ir dabar smagiai jaučiasi.

Vietinis.

Sustiprina silpnus nervus 
ir muskulus į

Nnsilpnėję nervai ir muskulai susilpnina 
ir galvingaaias jėgas. Tas leidžia susi
rinkti nereikalingoms nuodingoms medžia
goms. kas pagimdo konstipaclją. nevirftkini- 
mt|, prasta apetitą, gasus ar vidurių ar pil
vo išpūtimą, prastą miegą, nevirškinimą, gal
vos skaudėjimą, kvaitulius, netekimą sva
rumo ar spėkų ir panagias ligas, kurios pa- 
!.'inulo abelną sveikatą.

Nuga-Tone yra labai puikus tokiai padė
čiai. nes turi savy vaistus, kurie budavoja 
sveikatą, spėką ir jėgas. P-as S.P. Anderson, 
Oeneva, Pa., sako: "A J radau Nuga-Tone 
labai naudingą. Jis atbudavojo mano siste
mą ir padidino mano spėką. Del nervų jis 
neturi sau lygaus". Miiionai žmonių ėmė 
Nuga-Tone su tokiomis pat pastebėtinomis 
pasekmėmis ir jeigu jus turit bl kurią 1A 
virAminėtų ligų ar negaliavimų, jus turėtu* 
met tuoj pradėti imti Nuga-Tone. Jus ga
lite pirkti kur tik -vaistai yra pardavinėja
mi. arba jūsų vertelga gaus dėl jus 11 urmo 
vaistynės.

Roseland
Žinios.

Phone Virgima 2054 ’

JOSEPH VILIMAS 
? M į, m u Statymo. 

^ KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwell St., Chicago, III

Tėmykite :
1) APDKAUDA (Lngurancet Nuo , 
Ugnie*, Langu. Automobilių; Gy- Į 
vastien (Life) te Kitokią atlieku i 
per didelia* ir tariami r* komDa
nija*.
2) REAL ĖST ATE: Tunų geru 
bargeną vueoee Chi?ago» dėtys*.

V. MISZEIKA
Naujienų?

1739 So. Malotisd 31
TeL Rooee?ell S51W

Išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių dirbėju labai reikalauja

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 j sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai j 
trumpų laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Kugsėjo 26 d. atsidarė Sears 
Roebuck kompanijos krautuvė, 
šioje krautuvėje yra visokių 
daiktų, kurie reikalingi na
mams. Atidarymo dienoje su
ėjo daug žmonių, daugiausiai 
žmonės apžiūrinėjo tavorą. 
Pirkti mažai pirko. Vis saky
dami, kad paspėsime prisipirk
ti ir kitą dieną.

Mažesniems biznieriams ne
patinka tokios krautuvės. Jos 
varo mažuosius iš biznio. Kuo
met kitų kompanijų krautuvės 
atidarydavo, tai jos Imdavo pa
puoštos visokiomis gėlėims, jo
se duodavo po cigarą. Sears 
Roebuck krautuvėj to nebuvo.

Moterėlėms bus vigada, joms 
nebereikės važiuoti ant 79-tos 
ga'tvės į Sears Roebuck kompa
nijos krautuvę. Jos tos pačius 
daiktus gaus ant vietos. Jau 
pusėtinai turime didelių krau
tuvių Roselande. Žmonėms ne
bereikia važiuoti į Chicagą 
pirktis. Todėl šeštadieniais kim
šte prisikimšę žmonėmis krau
tuvės. Kurie važinėdavo į Chi
cagą pirktis visokių reikmenų 
namams, jie pasakojo, kad 
Roselande kaina daiktų ta pa
ti.

♦ * >:«

Komisaru “diskusantai” pra- 
dėjo “diskusuoti” viešai. Pe
reitą savaitę einu Michigan 
avė. Matau ateinantį tavorščių 
diskusojant. Nagi,, manau sau, 
kaip senai čia gazieta rašė, kad 
rengiamos diskusijos svetainė
je? Supratau, kad tada buvo 
pradžia, “praktikos” diskusijų, 
o dabar jau vienas eidamas gat
vėmis gali diskusuoti. Pamąs
čiau sau, kaip tie komisarai ga
li greit juos pralavinti! Jeigu 
jiems taip seksis lavinti, kaip 
iki šiol, tai gal ateinančią žie
mą nebereikės rengti diskusi
jas štore. Turėdami užtenka-

mai diskusantų, jie galės gat
vėmis vaikščiodami atlikti ta 

*■ 
“užduotį” lig per radio. 
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K. Danyla giriasi komisarų 
gazietoje, kad jis dalį pinigų 
iš išparduotų daiktų “Aušros” 
knygyno, atidavęs komunistų 
fondui. Nežinau, o ir jis pats 
nepasako, kas jam tokią ga
lią suteikė atiduoti pinigus 
“Aušros” knygyno komunistų 
fondui. Juk jis pirmininkas, 
galėjo sušaukti komisijos .susi
rinkimą. Komisija butų nuta
rusi kur siųsti pinigus. Dabar 
jis pasielgė sauvališkai.. K. Da
nyla. yra komunistas, o kaip 
jau visiems žinoma, komunis
tai rengiasi užkariauti Susivie
nijimą. Jeigu šitokie žmonės pa
kliūtų į iždinihkus, tai vieną 
gražią dieną susipyktų su už
kariauta organizacija, o tada 
imtų ir atiduotų iždą komuni
stų fondui. Nariams reikia bu
dėti, saugotis tokių paukščių.

j * * *
Komisarų gazietoje skaitau, 

kad Bacevičiui rengiama marš
rutas. Komisarai jam suteikė 
“redaktoriaus” titulą. Bet mes, 
roselandiečiai, gerai jį pažįsta
me. Jis Lietuvoje yra baigęs 
pradinę mokyklą, o čia, Ame
rikoje, nėra lankęs mokyklos. 
Dirbo visą laiką Pullmane, kar- 
šapėje. Kuomet dirbo sunkų 
darbą, tai negalėjo prasilavin
ti. Bet dabar jį kitur siunčia 
už “kalbėtoją”.

Nagi, sakau, ar tik komu
nistai nestato save ant juoko? 
Jeigu jis taip Roselande saky
tų spyčių, tai jį. pasiųstų į pa- 
rę arba prie skabų Pullmane. 
Kuomet Pullmano darbininkai 
streikavo šapose prie 111-tos 
gatVės, tai jis tuos pačius ka
rus dirbo 103-čios gatves Pull
mano karšu pe j e. Kuomet rei
kėdavo kalbėtojo parei, tai kū
mules kreipdavos prie Marty
no. Sakoma, kad jis yra daug 
prakalbų pasakęs parėse. Čia 
kūmutės rengia dažnai pares. 
Geriau butų, kad tokie spike
riai sakytų spyčius parėse, o 
ne viešai. žmogus. ,

Birutės Vakarėlis
Birutės Choras turės šaunų 

vakarėlį suhatos vakare, spalių 
mėn. (Oct.) 5, Mildos svetai
nėje, 3142 S. Halsted St., pra
džia 8 vai. vak.

Birutė kviečia visus savo rė
mėjus ir pritarėjus į šį vaka
rą. Bus užkandžių ir gražus

programas, sudalytas iš biru
ti,ečių, taip kad visi turės pro
gą smagiai laiką praleisti.

Komitetas.

Kaltina galvažu-. 
dyste

“Naujienose.” jau buvo pra
nešta, kad panedėlio rytą ras
ta peršautas Fred Pocius, 34 
metų, kieme namų, kur gyve
no, būtent adresu 4613 Went- 
w6rth Avė. Manyta iš karto, 
kad jis nusižudęs.

Bet dabar “Chicago Tribūne” 
paduoda žinią, buk p-nia Po
cienė, našle, pareiškusi polici
jai, kad Pocius galėjęs būti 
nužudytas.

Ryšyj su tuo įvykiu yra 
įveltas Paul Evankus, 35 me
lų, gyvenąs adresu 326 Wėst 
I2nd S t. i

Anot “Tribūne” pranešimo, 
Pocius, Evankus, Pocienė ir 

Nellie Pocienė buvę baliuje. Gir
di, jie visi gėrę. Pocius ir Evan
kus išėję kieman. Kelioms mi
nutėms praslinkus, ji, Pociene, 
išgirdusi tris šūvius. Visi nu
bėgę žemyn. Pocius gulėjo ne
gyvas. Evankus pribėgęs prie 
jos, Pocienės/ ir' taręs: “Ne
kalbėk, aš tave apsivesiu.”

Tolimesni tyrinėjimai paro
dys, kiek pamato turi ši žinia.

* * *
Strumilos svetainė jau yra 

prirengta šio sezono pramo
goms. Svetainės vidus visas 
naujai išmaliavotas. Dabar sve
taine daug malonesnė atrodo. 
Draugijos šiemet’ turės puikią 
vietą parengimams.

* * *
Golden Star Kliubas laikys 

susirinkimą penktadienio vaka
re, spalių 4 d. O ateinantį ne- 
dėldienį, t. y. spalių 6 d., yra 
rengiama pirmas balius šį se
zoną, vadinamas Moonlight and 
Balloon Dance. Balius įvyks

Strumilos svetainėje; pradžia 
8 vai. vakare.jT. 7 ' . k ’ X ■ , |
, ♦ ♦ $

Roselando vyčių besbolo jauk, 
tas laimėjo pietinės sekcijos 
čempionatą už pasižymėjimą 
basebolo lošime. Yra rengiama 
vakarienė jiems. Vakarienė ren
giama spalių mėn 6 d. Vi
šventų parapijos svetainėj.

su

Roseland
Rcseliandieęių veikimas

Pereitą penktadienį, rugsėjo 
27 d., Greater Pullman Better 
Government Club laike susirin
kimą Strumilos svetainėje.

Nors susirinkimas buvo skait
lingas, bet toli ne visi nariai 
dalyvavo susirinkime. Šiaip su
sirinkimas buvo gyvas, daug 
dalykų apsvarstyta; be to, nu
tarta ateinančią žiemą surengti 
balių. Komisijon surengimui 
baliaus išrinkta šios ypatos: pp. 
Waitchienė ir Samulionienė, A. 
M. B ark u s ir P. Semaška.

NOKTU CEIHANOI
130 W. Randolph S't., Chicago.

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
r tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų Informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar -su

EJREA4ENa EUROPA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos 
Patogus

I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

1, 2 ir 3
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“She Goes to War”
dalyvaujant

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

Buros
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

Kai kurie skausmą laiko butinu.
Šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų, kuriuos 
mes syki turėdavom perkęsti. Jei skau- > 
.smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose.

Bereikalingas 
Skausmas!

HATIIt 1NPIKIV
Aspirln yra. traile ž.vnifi Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicyltcacid

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

le/džiamą dvisavaitinį spalvuotą jumoro žurnalą
U TT A T> 0 k 9 9

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Mes parduodame už cash — Jus sutaupote 
skirtumą

Iš priežasties pavykusio pirkinio, mes 
Pasiūlome tik ant vienos nedėlios 

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

$25.00™ “ “ $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

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Roseland ietis.

Į
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

U.terine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kur* istikro šveičia nedrasky
dama* dantų emalės —- ta* sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo ii- 
riita*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

—ris— U —

MOKYKLOS NURSU. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IU ŽINOTI BITA

' KALBĖDAMA auklteante mo- 
' kykloa merginom* apie asme
ninu higieną, patyrusi dUtrik- 
to nur>U nssakl t

1 "Vien* pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
ki* ullalkyti sistemų norma
liame stovy Jo. Normalia man k- 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojamą. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo/*

Nujol galit
rint kaip Jus Jaučiat**. Kiek
viena moterį* privalo turitl 
buteli narni*.

laukit* ki.k- 
Jo* nepadaryt

vartoti n.llt>

FLIT
Užmuša muses 

uodusI

Kitus Namų
Vabzdžius

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
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DARBININKŲ UŽTARYTO
JAI—AR BLOFERIAI?

PRAREGĖJO DAR VIENAS KOMUNIZMO
APAŠTALAS I

Neperseniai buvo spaudoje pranešta, kad viešai at
sižadėjo komunizmo stambus Francijos komunistų šu
las, Paul Marion, po to, kai jisai pagyveno 15 mėnesių 
sovietų Rusijoje, dirbdamas artimam kontakte su ko
munistų internacionalo centru Maskvoje. Prieš išvyk- 
siant bolševikiško “proletariato tėvynėn”, Paul Marion 
buvo komunistų partijos propagandos biuro galva Fran
cijoje. Bet sovietų Rusijoje būdamas, jisai įsitikino, kad 
bolševikų valdžia tai visai ne darbininkų klasės dikta
tūra, o biaurus despotizmas, prisidengęs “darbininkiš- 
kumo” skraiste.

Musų komunistai iškėlė nau 
ją “revoliucijos obalsį”: ginti 
negrų “teisę” gyventi tarpe lie
tuvių.

Prieš tai komunistai kovojo 
už Palestinos arabų “teisę” no
vyti žydus ir net rinko aukas 
“rrabams darbininkams”. Dar 
pirmiaus jie darė kolektas ki
niečių labui ir skelbė, kad Kinų 
tautos žmonės esu tyresni ir 
re\oliucijai artimesni, negu ku
ri nors kita tauta. O dabar, 
kai], minėjome, jie jau ėmė už
tarti juodveidžius prieš lietu
vių “buržujus”!

Čis naujas komunistų “revo
liucinės” kovos frontas, pasiro
do, susidarė Chicagoje, Bridge- 
porte lietuvių kolionijoje. Ka
dangi vietinio komisarų orga
no plepalų mes neskaitome, tai 
pažiūrėsime, ką apie tą ^didelį 
įvykj” praneša Brooklyno 
“Laisvė”.

Ji rašo, kad j Bridgeportų, 
Chicagoje, pastaruoju laiku 
ėmę skverbtis negrai, ir prieš 
tai pakėlę savo balsą lietuviai

nistai. Bet ar čia rasių klau
simas? Pavyzdžiui, yra apie- 
linkių Chicagoje (kaip ir kiek
vienam didesniam mieste)>, kur 
namai labai apleisti, gatvės ne
švarios, žemė pigi ir gyvento
jai apdriskę bei apšepę. Ar 
6ent vienas žmogus, turėdamas, 
sakysime, keletą tūkstančių do
lerių, eis i tokią apielinkę sta
tytis stubą ir gyventi tenai su 
savo šeimyna? Mes manome, 
kad nė karščiausias komunistas, 
šventai tikintis į Lenino evan
geliją, taip nedarys, bet, prie
šingai, jisai pasirinks savo na
mui vietą kaip galint gražesnė
je ir švaresnėje miesto dalyje. 
Investuodamas savo pinigėlius 
į sklypą žemės ir namą, tas ko
munistas veikiausia žiūrės ne 
tik, kad vieta butų švari ir gra
ži, bet kad ji butų patogi ir 
bizniškos vertės atžvilgiu, ty. 
kad butų vilties ateityje, jei 
teks namą parduoti, atsiimti 
savo pinigus ir, jei galima, da 
ir su pelnu.

Na, o kada juodukai ima ap
sigyventi kurioje nors apielin- 
kėje, tai su ja kaip tik ir at
sitinka tas, ko visi žemės ir na
mų savininkai bijosi: ta apie- 
linkė, būtent, pasidaro nešvari, 
nuosavybių kainos joje nupuo
la, ir baltieji gyventojai ima iš 
jos bėgti, net su nuostoliais 
parduodami savo trobas. Šitą

Ar 'tai padaro negrų juoda 
odos spalva? žinoma, kad ne. 
Dalykas čia ne rasėje, bet — 
žmonių kulturingume. Negrai, 
bendrai imant, yra mažiau kul
tūringi už baltuosius; jų gy
venimo reikalavimai yra žemes
ni, ir dėl šitos priežasties jie 
nupuldo tas miesto dalis, ku
riose jie apsigyvena.

Suprantama, kad tai nėra 
negrų kalte ,ir butų nesąmonė 
juos už tai smerkti. Tai yra 
jų nelaimė.

Bet nėra kalti nė lietuviai, 
kad negrų kulturingumas yra 
bendrai žemesnis už baltųjų 
žmonių. Tai kodėl gi lietuviai 
turėtų nešti tuos nuostolius, 
kuriuos grasina jiems padaryti 
juodvėidžių užplūdimas Bridge- 
porte?

Taigi matome, kad komunis
tų argumentai šitame klausime 
neišlaiko jokios kritokoši Jų 
kalbos apie “darbininkų klasę” 
ir “rasių lygybę”, tai tik tuš
čias blofas. Ir yra šlykštu, kad 
jie lietuviams namų savinin
kams skelbia “klasių kovą”, 
kaipo “buržujams”. Kas, kas 
—o jau niekas taip nesilaižo 
prie tų “buržujų”, kaip komu
nistai. Savo kromelio palaiky
mui jie ne kartą rengė net 
specialius biznierių bankietus, 
prisikaulydami dešrų ir kopūs
tų iš biznierių, o paskui pri-

[ Pacific and Atlantic Photo]

Mihvaukee, Wis. — Teisėjas 
Gustave V. Gehrz, kuris atsisa
kė išduoti indžionkšeną .prieš 
savaitinį laikraštį, pareikšda
mas, jog laikraštis turi teisę 
kritikuoti gatvekarių kompani
jų-

Skaitytojų Balsai

Dabar viešai atsižadėjo bolševizmo kitas ir gal būt 
dar stambesnis Francijos komunistų šulas — garsus 
revoliucinis rašytojas Panait Istrati. Už savo proleta
rinio turinio raštus jisai yra pramintas “Francijos 
Gorkiu”.

Daugumą laiko po bolševikiško perversmo Istrati 
gyveno Rusijoje ir iš tenai karštai rėmė komunistus 
Francijoje, trokšdamas, kad jie Francijoje įvykintų to
kį pat “rojų”, kokį turi Rusijos proletariatas. Paskui 
jisai nutilo ir pernai metais sugrįžo namo. Bet iki šiol 
jisai tylėjo, abejodamas, ar skelbti, ar ne Francijos dar
bininkams tiesą apie tai, ką jisai Rusijoje patyrė. Pa
galiau. prabilo.

Laikraštyje “Nouvelle Revue Francaise” rašytojas 
Istrati pareiškia, kad dabartinė Rusija tai ne “proleta
riato tėvynė”, bet skurdo, žiauriausios priespaudos ir 
teroro kraštas. Ir tas skurdas, priespauda ir teroras 
slegia anaiptol ne tik buržuaziją. “Skaudžiausia kenčia 
po sovietų valdžia darbininkų klasė”, sako rašytojas.

Darbininkai bolševikiškoje Rusijoje, anot to rašy
tojo, ne tiktai neturi teisės laisvai galvoti ir judėti, bet 
net ir jų gyvybę laiko savo saujoje žiaurioji diktatūra. 
Kapitalistiškoje šalyje blogiausias dalykas, kuris gali 
atsitikti darbininkui, tai — netekti darbo fabrike, būt 
išmestam į gatvę. Tokiam atsitikime darbininkas gali 
eiti kitur. Bet Rusijoje nė šitos progos darbininkas ne
turi. Tenai, jeigu darbininką išmetė iš darbo, tai jam 
nebėra kur eiti. Kuomet darbininkų sąjunga (unija), 
kurią kontroliuoja valdančioji partija, įtraukia j juodą 
listą už tai, kad jisai galvoja kitaip, negu reikalauja 
valdžia, — tai jisai netenka uždarbio visam savo am
žiui.

Rusijos valdovus rašytojas Istrati vadina “ignoran- 
tiškais, vulgariškais ir sugedusiais”.

Francijos komunistams šitie jo pareiškimai spau
doje tai kaip smūgis kuju per galvą. Bet suprantamas, 
dalykas, kad komunistų partijos biurokratija vistiek ir 
toliaus nesiliaus mulkinusi Francijos darbininkus me
lagingomis pasakomis apie “proletariato rojų” sovietų 
Rusijoj. Maskva jai už tai moka.

NESISEKA ŽVEJOT

Gastonijos streikas per pastaruosius keletą mėne
sių buvo geriausia Amerikos komunistų meškerė dole
riams žvejoti. Bet šiandie jau ir ji pradėjo prastai tar
nauti. Ve ką rašo savo spalių 1 d. laidoje brooklyniškis 
maskviečių laikraštis:

“Nesenai Brooklyne įvyko susirinkimas reikale 
Gastonijos streikuojančių ir mirtin smerkiamų dar
bininkų. Visą savaitę buvo garsinamas tas susirin
kimas. O kiek ‘susipratusių’ į tą susirinkimą atė
jo? Tik apie 30. O su aukų rinkimu, dar blogiau. 
Vienas ‘susipratęs’, girdėjau, surinko tiktai tris 
centus.”
Tai žodis žodin pasakyta pačiam komunistų orga

ne, kuris tą “Gastonijos susirinkimą” išsijuosęs rekla
mavo.

Ko stebėtis, kad komunistai šiandie tiesiog į despe
raciją puola ir elgiasi taip, kad, rodos, jie tik-ką ištru
kę iš beprotnamio. Tik pamislykite: nei publikos nebė
ra mitinguose, nei aukų niekas neduoda! Argi Lenino 
teziais komisarai gali būt sotus?

Del to tur-but, kad komunistams taip baisiai nesi
seka; jie dabar ėmė vesti triukšmingą agitaciją už ara
bus ir už negrus.

namų savininkai. “Namų Savi
ninkų Susivienijimas” išleido 
pareiškimą, kad jis neįsileisiąs 
nei vieno juodveidžio į Bridge- 
portą. Iš to visa revoliucija ir 
prasidėjo. Chicagos komunistų 
štabas, girdi, per savo lapelį 
tuojaus paskelbė “karą” namų 
savininkams ir, išsitraukęs - iš 
makštų kardą, pradėjo drąsiai 
mojuot ir šaukt, kad jisai ne
duosiąs baltiems buržujams nu
skriausti juoduosius proletaria
to brolius.

“šitas užsimojimas prieš 
juodveidžius”, esą sakoma 
tame komunistų štabo pareiš
kime, “yra užsimojimas 
prieš darbininkų klasę. Pasa
kykite griežtai ir nedvejo
jančiai agitatoriams ir or
ganizatoriams ‘savininkų’ ju
dėjimo prieš juodveidžius, jog 
jus neisite su jais, jog jus 
atmetate juos, jus padėsite 
juodveidžiams darbininkams 
apsiginti nuo užpuolikų ir 
ruo jų teisių varžytojų. Kla
se prieš klasę! Visų darbi
ninkų vienybė prieš buržua
ziją!”
Ir “Laisve” prie šito pareiš

kimo deda savo “Amen”, lai
mindama savo čikagiškius vien
minčius kovon “už socialę, po
litinę ir ekonominę lygybę juod- 
veidžiam ir visų kitų rasių 
darbininkams”.

Argi iš tikrųjų čia eina rei
kalas apie tokius aukštus prin
cipus, kaip musų bolševikėliai 
pasakoja?

Pirmiausia, ką bendro turi 
iškeltasai klausimas su ūbai
siais “Klasė prieš klasę” ir 
“Darbininkų vienybė prieš bur
žuaziją”? Juk, viena, yra fak
tas, kad tarpe lietuvių namų 
savininkų, kurie nori atsiginti 
nuo negrų įsiveržimo į Bridge
portų, yra nemaža ir darbiniu - 
kų. Ar komunistai nežino to, 
kad namus perkasi ne tik bur
žujai? Jie žino tatai labai ge
rai, nes daugelis ir jų partijos 
žmonių turi įsigiję savo stubas. 

O jeigu jau yra “buržujus” 
kiekvienas žmogus, kuris nusi
perka namą, nors jisai ir dirba 
šapoje, tai tuomet “buržujai” 
yra ir tie juodukai, kurie bando 
įsigyti nuosavybes! Lietuviai 
namų savininkai Bridgeporte 
tur-but visai nepaiso to, kad 
į tą apielinkę kartais ateina 
negras kieno nors langą numaz
goti, krautuvę iššluoti arba ba
tų valyti. Namų savininkai 
yra priešingi tiktai tam, kad 
negrai toje lietuvių apgyvento
je kolionįjoje nori pirktis na
mus

Vadinusi, čia yra nusistaty
mas namų savininkų prieš na
mų .savininkus, o ne “buržujų” 
prieš “darbininkus”, kaip pra
simano komunistiški pasako
riai.

“Kasių lygybė!”, sako komu-

dalyką puikiausiai žino visi 
žmonės, kiek ilgiau pagyvenę 
didmiestyje. Jei komunistų ly
deriai toki “beibės”, kad to ne
žino, tai tegu jie nueina bent 
į tą Chicagos miesto dali, kuri 
tęsiasi nuo 30 gatvės, šiapus 
Cottage Grove, i pietus: tenai 
kitąsyk buvo vienas gražiausių 
rezidencijų distriktų, o kuo da
bar yra ta apielinkč pavirtusi!

versdami juos už tuos paauko
tus valgius dar užsimokėti po 
penkinę!

Ir staiga dabar tie gerašir
džiai biznieriai pasidarė tokie 
“neprieteliai”, kad komunistai 
rengiasi eiti prieš juos talkoje 
su juodveidžiais! Jei komunis
tams trūksta proto, tai jie tu
rėtų turėti bent truputį sarma
tos.

J—,—U—........... Į III

i Apie įvairius Dalykus į

Žydo laiškas Stalinui
-------J..,.-.,

Mušė už nešiojimą subatoj Laz
delės. — Atsisveikinimas su 
Dievu. —Sinagogos suniaikini- 
mas. — Teisybė yra skriau
džiamųjų pusėj. — Apsivyli
mas revoliucija.— Kam rei
kėtų būti pamišėlių namuose.

Viename rusų laikraštyj tapo 
atspausdintas kažkokio seno žy
do laiškas Stalinui. Sakoma, 
kad tas laiškas yra labai prasi
platinęs Ukrainoj, žinoma, jis 
platinamas nelegališku keliu. 
Kodėl taip daroma, į tą klausi
mą atsako pats laiško autorius. 
Laiškas skamba taip:

Draugas Staline,
Kalbama, kad jus didelis an

tisemitas, o aš —mažas žydas. 
Todėl, aš manau, mudu viens 
antrą gerai suprasiva.

Kada aš buvau 16 metų am
žiaus, mane miestelyj sumušė 
už tai, kad aš subatoj išėjau 
pasivaikščioti su lazdele po svar
biausią gatvę. Kada mane už 
tai sumušė, aš nuėjau i rusų 
krautuvę, nusipirkau lašinių ir 
išėjęs i gatvę pradėjau valgyti. 
Man pasidarė negerai, nes, aš 
nebuvau pratęs tokį maistą val
gyti. Ir kada aš pavalgiau la
šinių, ir tatai visi matė, man, 
žinoma, nebuvo galima ilgiau 
pasilikti tame miestelyj. Tąsyk 
aš pabėgau į Kijevą, ir nuo to 
laiko persiskiriau su musų se
nuoju žydų Dievu. Su krikš
čioniškuoju Dievu mane supik- 
dė Počajevo kliošloriaus miny- 
kai, kada jie ėmė kurstyti žmo
nes prie pogromų. Su magome- 
tonų Dievu aš niekuomet nebu
vau susipažinęs. Trumpai kal
bant, aš bedievis. Bedieviu iš
gyvenau 25 metus, nuo to įvy
kio mažame miestelyj, iki to 
laiko, kai jus Kremliuj užėmė- 
te butą. Ir dabartiniu laiku, 
kada aš klausiu savęs: ar yra 
Dievas?—tai atsakau: “O kur 
Jis galėtų būti? Ir kodėl tylų 
kada ant žemės dedasi tokie 
baisus dalykai?”

Taigi bėgiu trijų dešimčių 
metų aš nebuvau įkėlęs kojos i 
sinagogą, o dabar... aš einu į si

nagogą. Pradėjau. eiti nuo to 
laiko, kai iš musų žydų, gyve
nančių toj pat miesto dalyj, 
kur ir aš, atėmė jų seną sinago
gą. Atėmė ją neva tam, kad 
iš jos padaryti klubą žydų dar
bininkams. Bet kada architek- 
torius apžiurėjo ir pareiškė, kad 
kliubo padaryti negalima, tai 
grindis ir lubas sunaudojo ku
rui, o sienas pavertė tvartu gy
vuliams. Ir kada visa tai įvy
ko man matant, tai aš netikin
tis žmogus ir bedievis pradėjau 
vaikščioti po namus ir kalbėti: 
“žydai, mes privalome save 
gerbti, pradėkime rinkti pini
gus naujai sinagogai.” Ir mes 
surinkome pinigų ir dabar įturi- 
me naują sinagogą, į kurią ir 
aš einu. O kada berniukai, ku
riems dabar yra 16 metų am
žiaus, kaip buvo man, kada aš 
subatoj su lazdele išėjau pasi
vaikščioti ir iš apmaudo val
giau lašinius, klausia manęs 
apie Dievą, aš jiems sakau: 
“Gerbkite žydišką Dievą; galite 
tikėti ar ne, bet persekiojamą 
Dievą reikia gerbti.”

Aš esu senas žydas, darbinin
kas, ir tarp rusų turiu daug pa
žįstamų. Daugelis jų, kaip ir 
aš, netiki; savo cerkvių nelankė 
ir dvasiškių nemėgo. O dabar 
eina, kaip aš kad einu į sina
gogą, aukoja cerkvei pinigų, 
rodo dvasiški j ai pagarbą. Se
niems rusų bedieviams tatai ne
patinka, kaip nepatinka ir man, 
senam žydų, bedieviui, bet ki
taip mes negalime elgtis.

Dabar aš jums papasakosiu 
apie savo politinius įsitikini
mus. Kokius gali turėti įsiti
kinimus žydas darbininkas, jei
gu jis skaito knygutes ir laik
raščius? Aš buvau pusiau bun- 
distas, pusiau bolševikas. Aš ne
apkenčiau kapitalistų. Bet jūsų 
valdžia, drg. Staline, privertė 
mane jų gailėtis ir juos gerbti. 
Tarp mano pažįstamų randasi 
gana apšviestų žmonių. Aš ži
nia u— jie visuomet neapkentė 
pirklių ir kulokiį, bet dabar jie 
juos gerbia. Ir aš jums pasa
kysiu, kodėl taip atsitiko. Ta
tai atsitiko todėl, kad persekio
jamo pusėj visuomet yra teisy
bė. Kada mane musė už lazdu-

kės nešiojimą subatoj, tai tei
sybė buvo mano pusėj. O kada 
valdžia pradėjo mušti tuos, ku
rie mane mušė, tai teisybė per
ėjo jų pusėn. Kada 1917 m. į- 
vyko revoliucija, aš džiaugiaus 
ir sakiau: dabar užviešpataus 
teisybė. Bet kai atsirado jūsų 
valdžia—musų džiaugsmas virto 
liūdesiu: Mums, bedieviams/ 
pasidarė sarmata.

Kada 1917 m. atėjo revoliuci
ja, aš džiaugiaus ir kalbėjau: 
“Dabar įsigyveno musų, darbi
ninkiška tiesa”. Bet susikūrė 
jūsų valdžia ir jus paniekinote 
musų darbininkišką tiesą, jus 
mumis, darbininkus, iš teisingų 
padarėte neteisingus, o nuo ka
pitalistų, pramonininkų ir pirk
lių jus nuėmėte kaltę, ir jie 
dabar yra teisingi, štai ką jus 
padarėte. Ir štai už ką mes jus 
keikiame.

Mes netikintieji, priešininkai 
apeigų, priešininkai pasidalini
mo žmonijos religijos atžvilgiu, 
prakeikiame jumis ir jūsų val
džią už tai, kad jus musų tie
są pavertėte niekingu dalyku.

Mes darbininkai, kurie visą 
savo jaunystę, geriausius savo 
gyvenimo metus praleidome be
kovodami prieš kapitalizmą ir už 
musų tiesą, prakeikiame jumis 
ir jūsų valdžią už tai, kad jus 
musų pergalę ant musų priešų 
pavertėte negarbingu pralaimė
jimu.

Jus su savo VKP —priešas 
išminties ir priešas darbo. Ir aš 
jums sakau: taip ir bus užra
šyta istorijoj. Ir aš rašau visa 
tai tik dėl to, kad j istoriją bu
tų įtrauktas amžinas prakeiks
mas jums ir jūsų valdžiai nuo 
musų, socialistų darbininkų, ku
rie nepripažįstame jokios religi
jos.

Aš žinau kelioliką draugų, ku
rie jums jau rašė, kaip aš da
bar kad rašau. Tie draugai da
bar randasi pamišėlių namuose. 
Rodosi, dabar jūsų tekis patvar
kymas: panašus laiškai naikina
ma, o jų autoriai siunčiama į 
pamišėlių namus. Todėl aš ne
mesiu savo laišką į pašto dė
žutę. Aš jį duosiu draugams, 
jie perrašys, duos kitiems, ir 
tuo budu mano laiškas pasieks 
jumis, ir visi žinos, apie ką ra- 
š.) jums senas žydas bedievis. 
Man norėtųsi pasirašyti ir pa
dėti savo adresą, kTtd visi ga
lėtų patikrinti, jog aš tikrai esu 
žydas darbininkas ir bedievis. 
Bet dėl to malonumo man ne
sinori, kad mane nuvežtų į pa
mišėlių namus, kaip kad padarė 
su kitais mano draugais.

O jeigu jus norite žinoti ma
ro tikrą nuomonę, tai aš jums 
pasakysiu, kad jeigu jau ką rei
kia pasodinti į pamišėlių namus, 
—tai jumis ir jūsų sėbrus. Die
ną, kada jus tapsite uždaryti 
pamišėlių namuose, žmonės tu
rės pavadinti teisybes jsikuni-i 
jimo diena.

Aš tikiuosi sulaukti tos die-i 
nos.

Prohibicija ir Fordas
žurnale “The Literary Di- 

gest” paduodama Henry Fordo 
nuomonė apie prohibiciją. Au
tomobilių magnatas sako, kad 
jeigu butų Amerikoj grąžinta 
degtinė, tai jis esą nustotų da
ręs fordukus. O tai dėl to, kad 
gazoliną negalima maišyti su 
degtine.

Jeigu Fordas atidarytų savo 
akis ir pažiūrėtų, kas dedasi 
kad ir Detroite, tai jis kitaip 
kalbėtų. Spykizių ir visokių 
landynių ten yra daugiau nei 
reikia. Kitoj vietoj paminėta, 
kad Fordas savo didžiąją dirb
tuvę planuojąs perkelti į Airi
ją.

Kiekvienas juk žino, kad Ai
rija nėra sausa. Jeigu Fordas 
laikytųsi savo nusistatymo, tai 
jis turėtų visus savo automobi
lius atsiimti iš Europos, nes ten 
su jais važinėjasi nesausi žmo
nės. Antra vertus, Fordas juk 
milionus padarė kaip tik prieš 
prohibicijos įvedimą.

Aš nemanau tvirtinti, kad 
mes be saliunų negalime apsiei
ti. Bet faktas yra tas, kad 
šiandien kiekvienas, kas tik no
ri, gali gauti gerti. Ir žmonės 
geria biauriausį munšainą, nuo 
kurio ne vienas praranda svei
katą ir net nustoja proto. Pa
žiūrėkite, kas dedas jaunuolių 
pasilinksminimuose, ^en beveik 
kiekvienas jaunuolis atsiveža 
paintikę kišenėj. Geria ne tik 
berniukai, bet ir merginos. Rei
kia būti paskučiausiam žlibiui, 
kad tų dalykų nematyti. Paga
lios pas daugelį tų, kurie pro
hibiciją giria, butų galima su
rasti skiepuose pusėtinai daug 
gerojo “štofo”. • Ir Fordas, jei
gu tikrai jis butų įsitikinęs, kad 
degtinė kenkia jo bizniui, tai jis 
nelandžiotų po Europą ir neieš
kotų vietos atidarymui naujos 
automobilių dirbtuvės.

—J. S. Jarus.

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem 

Inkstam

Kuomet Jums Nugara Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, 
skauda Ralv;j, suka raumatizmas, 
valgis nesivirškina, viduriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola kitokios 
bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekus ir pa
imk po arbatini šaukšteli su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
ši garsi druską padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tų bedas, kol jos dar nėra bėdoje.

TIK-KĄ 
Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mąŠinele, sukirsta 
8,/2XU colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rengiasi deportuoti 
svetimšalius krimi

nalistus

Kelių Illinois valstijos val
džios ir Chicagos miesto įstai
gų viršininkai išdirbo planus 
vajui deportuoti svetimšalius 
kriminalistus į tas šalis, iš ku
rių šie yra atvykę. Manoma ar
timoj ateity tuos planus pra
dėti vykinti gyvenimam

Chicagon atvyko Wins- 
ton Churchill

\Vinston Spencer Churchill, 
buvęs Anglijos konservatorių 
valdžios užsienio reikalų mini- 
steris, kuris šiuo laiku lanko
si Suv. Valstijose, vakar at
vyko Chicagon.

Automobilistų dėmesiui
Policijos komisionierius atei

nančių savaitę pastatys polici
ninkus prie kiekvienos kryžke
lės mieste, kur yra vadinamos 
“Stop” šviesos. Policininkams 
bus įsakyta areštuoti kiekvienų 
automobilistų, kuris nesustos 
prie šviesų, pirm negu važiuo
ti toliau.

Gaisras viešbuty

Gaisras sunaikino Avalon 
viešbutį, buvusį adresu 1134- 
36 Kast 47th st. Manoma, kad 
gaisras kilęs viešbuty dėl eks
plozijos bombos.

/

Berlyno meras Chi- 
cagoj

Chięagon atlėkė aeroplanu 
iš Detroito Berlyno (Vokieti
ja) meras Gustav Boess, kuris 
nesenai atplaukė Ameriką ap
lankyti.

Bombos

Eksplodavo bomba Lake 
Shore Athletic kliube, turčių 
užlaikomam.

Vakar anksti ryte vėl eks- 
pl lodavo bomba prie durų tro
besio 7111 So. Shore Drive, kur 
gyvena turtingas biržos vertel
ga. Kas ir kodėl metė čia bom
bas, nežinia. Išrodo betgi, kad 
bombos pralieta taikyti vis 
“aukštesnių” piliečių eilei.

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities ir 

dabarties

Kultūriniai žinksniai

Nežinau ar kultūriniams “žy
giams”, ar sanitariams tapo pa
skirti sekanti Čikagos miesto 
tarybos patvarkymai: 1843 me
tais tapo išleistas įsakymas, 
d raudžius gyventojus leisti savo 
kiaulėms liuesai spacieruoti gat
vėmis ir knisinėti šalygatvius. 
Iki to laiko Čikagos kiaulės tu
rėjo tiesiog garbinga laisvę. 
Dumble, kaip jau ne kartų bu
vo minėta, galėjo pasinerti ne 
tik kiaulės, bet ir žmonės, ku
rių kojos yra daug ilgesnės, ne
gu kiaulių.

Bet dabar užėjo laikas “su
varžymo” laisvės ir kiaulėms, i 
Vienas tokių “suvaržymų”, pas
kui jo vėliau sekė visa eilė kitų.

Pirma medicinos kolegija
Tikrai prie sanitarių, o kartu 

ir kultūrinių žygių galima skir
ti prašymą miesto piliečių leis
ti jiems atidaryti medikalę mo
kyklą. čarteris mokyklai gauta 
kovo 2 diena 1837 metais. Bet, 
dėl panikos mokykla tapo suor
ganizuota tik 1843 metais, o 
pirmas mokyklos trobėsis pa
statyta 1844 metais. Šis Gobė
tus kaštavo $3,500.

Pirmai pamokai pirmoje Či
kagos kolegijoj susirinko 40 
mokinių. Taip pradėjo savo die
nas Rush Medical College, gar
sus šiandie ne tik Čikagoj ir 
Amerikoj, bet, pasakysiu, visam 
pasaulyje.

1348 metais pirmų kartą Či
kagoj panaudota chloroformas 
prie operacijos. Tais pačiais me
tais pasirodė medicinos žurna
las — The Illinois Medical & 
Surgical Journal.

Tokia buvo Čikagoje pradžia 
aukštesniųjų mokyklų, kurių 
trobesių šiandie yra šimtai, mo
kinių dešimtys tūkstančių, o 
turtas siekia milionus dolerių.

Viešosios mokyklos
Liūdnesni išrodė viešųjų mo

kyklų reikalai. Mokyklų fondas, 
realizuotas iš pardavimo mokyk
lų žemės, žuvo kuone visas 1837 
metų panikoj. Mokyklų iždas 
buvo tuščias. O gimdymo kon
trolė tais laikais Čikagoj ne
praktikuota. Taigi vaikučių — 
berniukų ir mergaičių — mo
kyklos amžiaus bėgiojo nema
žai.

Nežiūrint to, ir labiausia pa
stangomis piliečio Miltimore, ta
po pastatyta viešoji mokykla 
už... $7,500! Na, ir teko jam 
peklos už tokį “prašmatnumų”. 
Piliečiai praminė mokykla “Mil- 
timore’o paikyste”.

Pasirodė tečiaus, kad piliečiai 
klydo. Mokykla buvo pastatyta 
1845 metais, o jau 1846 metais 
ją lankė 543 mokiniai, gi 1847 
— net 864. Aišku, kad vietos 
mokiniams nebuvo per daug, 
nors mokyklos pastatymas ir 
kaštavo $7,000. Be to, atsimin
kim, kiek kaštuoja šiandie mo
kyklos pastatymas.

Dar 1842 metais viešose mo
kyklose pradėta mokinti kūdi
kius dainuoti. Delei to kilo ne
mažai sujudimo, protestų. Dai
nų pamokos teko suspenduoti. 
Ir tik 1847 metais miesto tary
ba nubalsavo vėl mokinti dainų 
viešose mokyklose.

• Knygynai

1834 metais buvo sutvertas 
kliubas Chicago Lyceum. Tho- 
tnas Iloyne rašė 1837 metais, 
kad tai buvęs intelektualia mies-

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5 .

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

VINCENTAS KLUMB1S .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvėmis rūpinasi ponia 
K. Kungienė, Tel. BoulevffTd * 
8659.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avenue.

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

Nubudę liekame,
Ciocė, Giminės ir Draugai.

{
Laidotuvėms patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741 

to centras. Kliubas turėjo kny
gyną iš 306 tomų. Didelis skir
tumas tarp ano knygyno ir šių 
dienų Čikagos viešojo knygy
no!

Mechanics Institute tapo su
organizuotas 1837 metais. Iki 
1843 metų šios įstaigos knygy
nas surinko 600 knygų... ir di
džiavosi.

Pagalios 1841 metais susitvė
rė Young Mens asociacija. Ji 
atidarė knygyną ir skaityklą. 
Ji pirma ėmė rengti paskaitas. 
Būrys jos narių pradėjo kolek- 
tuoti dokumentus. Ir kada didy
sis Čikagos gaisras sunaikino 
jos buveinę 1871 metais, tai 
kartu žuvo ir 18,000 atskirų 
raštų ir knygų.

Bet garsesnė ateitis, šių pir-

PRANEŠIMAI
Vaidylų Brolija renkasi Spalio 3 

d. saulei nusileidus rytuose.
— Perkūnas.

Kurie padavėt aplikacijas dėl įs
tojimo į Chicagos Lietuvių Draugi
ją Savitarpines Pašęlpos 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. šalkus, rašt.

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

Kviečia Kapinių Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą penktadieny, spalio 4 d., 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičius.

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

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

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

Pus - Balsio 
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialiatas gydyme chroniškų ir nauji) li
gų. Jei kiti negulėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yru.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

Lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

■ ■ ■*! .......  —I ■ ........M, H.1—W

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai. 1 

mųjų grynai kultūrinių įstaigų 
tarpe, be abejonės, priklausė 
Čikagos Istorijos Draugystei 
(Chicago Historical Society). Ją 
taipgi sunaikino 1871 metų 
gaisras, o kartu su ja žuvo apie 
100,000 brangių dokumentų, ku
rie lietė ne tik Čikagą, bet vi
sa Ameriką. Vėliau, sunkiomis 
pastangomis, draugystė papilde 
gaisro padarytus nuostolius, ši 
drąugystė buvo sutverta 1856 
metais.

Kapinės į

Straipsnelio pabaigai, manau, 
tinka žodis kitas tarti apie ka
pines — užbaigti jį “pamaldo
mis”.

Pirmose Čikagos dienose gar-

________ Graboriai________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVI(]z
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGNJJ. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct. ,

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweH St.
Virginia 1290

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4117 So. Fairfield Avenue 
Tel. I^afayette 0727 

SKYRIUS
1110 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 

nizonų kareiviai buvo laidoja
mi prie forto Dearborn. Priva
čiai gi piliečiai laidojo numirė
lius arti savo trobų.

1835 melais betgi miestelis 
paskyrė katalikų kapinėms 18 
akrų žemės Southsidėje, prie 
dabartines 23 gatvės. Protesto- 
nai gavo dešimtį akrų North- 
•sidėje, prie dabartinės Chicago 
avenue, į rytus nuo Clark gat
vės. Tai atsitiko 1835 metais.

O jau 1840 metais pasirodė, 
kad gyviesiems darosi ankšta. 
Tad .numirėliams teko krausty
tis toliau. Kapinės perkelta į 
kitas vietas, —. toliau.

1836 metais nusamdyta pir
mas nuolatinis duobių kasėjas. 
Jo vardas — Henry Gerkin 
(prūsas).

Apie tą patį laiką atidarė ofi
są ir pirmas Čikagos graborius 
— A. J. Bates. —čikagietis.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashląnd Avė.
Phone Boulevard 7589 v

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 1© iki 1 

3265 So. Halsted St.

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 atsargesni 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 20 
metų praktikos.
Jei ąbejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunsffick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel, Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St)

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

Telefonas Ropublic 7868
1 CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vąl. vakarą

Rez. 8201 South Wallace Stretl

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenąe 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal ©257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago. III 
------ o-------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 2©6, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 - 

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

valandai no pietį

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 

N odelio j pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą 

-------------- ,-----------------------------------

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7G91

' DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytoj ai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue x

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 311© 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpR 6800

DR., CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 2> metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no nietų ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
vakaru. Nedėl. nuo 10 iki .12 v. dieną

Phone Midvray 2886

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. Į. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 11d 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

Ofiąo Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
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

K. GUGIS 
z ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1810

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark S to.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

"johnTborden 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 rvto. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v. 

Tel. Prospect 8525.
; t, - 1 - ------------- ■ - ■ - ----------—-f

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phbne Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

...........  . —. ■ M .4

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
I Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

Lietuvių Programas 
per Radio

Antradienio vakarų, iš 
ties WLS., duota trečias 
tuvių programas per radio. 
Pirmuoju du programų tęsė
si kiekvienas po pusvalandį, šis 
tretysis visa valandų.

• Jis todėl, kiek teko kalbe
lis su klausytojais, išrodė įvai
resnis. Ir visi išreiškė nuomo
nę, kad to galima buvo tikė
tis, ba i pusvalandį, kartu su 
pranešimais, negalima duoti 
įvairus programas.

Valanda laiko lietuviškam 
programui per radio, rodosi, 
kaip tik užtektinai. Išklausę va
landą, klausytojai nebejaučia 
trukumus, jog “per greitai pa
sibaigė“.

Kitą dalyką pastebėjome vi
si, kurie klausėmės lietuvių pro
gramų 
klausyti
mų. Gal būt, kad mums, lietu
viams, savas programas arčiau 
prie širdies, dainų ir muzikos 
melodijos meilesnės. Faktas bet
gi tas, kad po lietuvių progra- 
mo taip kitataučiu muzika, kaip 
dainos, pasirodė nuobodžios, 
neįdomios, ir uždarėme radio.

Programas ir jo dalyviai

saus dainininko, dainininkės ar 
muzikanto, vienok savoji, lie
tuvių kalba, muzika ir dainos 
pagavo mus. Numanau, kad 
daug malonesnė galėjo pasiro
dyti ši valanda tiems lietu
viams, kurie gyvena mažesniuo
se miesteliuose, kurių nepajė
gia atlankyti musų dainininkai 
ir dainininkės.

Ir kreditas už tai tenka p. 
Budnikui, muzikalių instrumen
tų krautuvės (3417 So. Halsted 
st.) savininkui, “Naujienoms“ 
ir Alter Ko., Majcstię Radio 
atstovams, suprantama, ir kon
certų išpildytojams.

Čikagietis.

s t o-

[Pacific and Atlantic’ Photo]

Battle Lake, Mnn. Kong- 
resmanas O. J. Kvale, kuris su
degė savo vasarnamyj.

kariu: nebe norėjom 
svetimi a uči ų progra-

lie-

Antradienio vakarų, spalių 
mėn. 1 d., Lietuvių Radio Pro
gramas susidarė daugiau, ne
gu iš dešimties numerių. Be 
to, programų vedėjai gerai pa
sielgė, kad 'pavadavo daininin
kus ir dainininkes vienus ki
tais, o tarpais įmaišė muzikos 
numerius. Tatai, manau, pada
rė programų žymiai įvairesnį.

P-nas Povilas Stogis, Chica
gos lietuvių geriausias basa dai
nininkas, atidarė programų, su
dainuodamas šias Mainas: Sky
niau skynimėlį, Oi varge, Pri- 
rodino seni žmonės.

Balsas galingas, valdo ji p. 
Stogis lengvai. Ir štai, tas bal
sas vai lo ja “Oi varge, varge, 
vargeli mano!“ Ir pajunti, kad 
čia ne menkniekis, kad ne kū
dikis rauda pirštų užsigavęs. 
Bet kad likimas tikrai rustus, 
jei skundžiasi toks balsas, koks 
girdėjos p. Stogio dainoj.

Programų užbaigė taipjau p. 
Stogis — daina “Kur tas šal
tinėlis“. Programui užsibaigus, 
galėjom pasakyti ir pasakėm, 
kad lietuvių koncertai per ra
dio kiekvienų kartą geresni duo
dami.

Jei p. Stogis suliktų ir “Nau
jienos“, p. Jos. Budrik ir Altar 
Ko. rastų galimybės, tai butų 
malonu p. Slogi išgirsti dar ir 
dar šiuose koncertuose.

Ponia Aleksandra Pieržyn- 
skienė išpildė antrų numerį. 
Sudainavo “Kad galėčiau“. Ste
bėtinai tyras balsas. Liejasi jis 
kaip krištolas. Dainos gaida 

įvairi, bet ne per daug įvairi. 
Man rodosi, kad tinkamesnės 
dainos, kaip šių, p-nia Pieržin- 
skienė ir negalėjo pasirinkti. 
Matote, kai kuriose dainose taip 
ir jauti, kad jos parašytos tik 
balsui parodyti: ot, žiūrėkit, 
kaip aš galiu su savo balsu 
gimnastikų daryli. Klausyda
mas gi p-nių Pieržinskienę jau
tei, kad balsas reikalingas bu
vo dainai sudainuoti, o 
na balsui parodyti.

Neturiu pretenzijos 
tis muzikos ir dainų
Kalbu kaip vienas klausytojų, 
kuris mėgia pasiklausyti gerų 
dainų ir gero dainavimo, ypač 
tėvų kalba. Bet juk tokie pat 
buvo ir dauguma pereito pro-

ne dai-

skaity- 
žinovu.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti -- 
nusipirk tvnevrriten

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

z

dainavo
— dvi dainas: 
ir “Sakė ma

rai p jau maloniai, 
kaip pirmų

P-nia Pieržnfekienė 
ir antru atveju 
“Mano gimtine’ 
ne šiokia’
taipjau- skaisčiai 
dainų. Norėtųsi išgirsti ir p-nia 
Pieržinskienę šiuose koncertuo
se vėl ir vėl. Bet, kaip matau, 
lai kiekvieną numerį prašau pa-

Birutės Vyrų Kvartetas. S 
kartų jisai, rodosi, buvo drą
sesnis, negu pirmą vakaro.. Ii 
diliuos išėjo geriau.

“Birutė ir Vanda“
būt davė “lietuviškiausių 
meri. Kodėl jis išrodė ‘ 

tai ir 
Gal būt,

jos t u r. 
’ nu- 
lictu- 

viškiausi.as” tai ir paaiškinti 
nemokėsiu. Gal būt, kad jos 
dainavo melodijas, kurias dau
gelis musų atsivežėm iš Lie
tuvos; gal būt, kad pats bū
das dainavimo buvo panašes
nis dainavimui Lietuvoje.' 
žinau, Bet žinau, 
dainų koncertas 
daug biednesnis.

Dainininkės net 
vo pavardes. Bet vis tiek, jos 
pasiliks musų atmintyje, kaip 
Birute ir Vanda.

Orkestras Steponavičiaus-Bi- 
jansko. Jis dalyvavo antrame 
koncerte. Jis dalyvavo šiame 
trečiame. Galima buvo spręsti, 
kad nedidelis. Bet visgi, kai 
užtraukė “Mes esam gimę lie
tuviai“, Lietuviškų polka, Rin
kinį, o ypač Klumpakojį, tai 
neiškentėm — pradėjom tarti 
muzikos ritmui.

Teko nugirsti, kad pp. Ste
ponavičius, Bijanskas ir musų 
Petras (p. Sarpalius), rengiasi 
orkestrų 

Pianų 
m uosius 
skas.

e- 
jų 

butų buvęs

paslėpė sa-

papildyti. Labai gerai! 
skambino, kaip ir pir- 
vakarus, p. J. Bijan-

Mes, 
lietuviai

gyvenantys Chicagoje 
su nepaprastu smagu

mu klausėmės jau tris kartus 
lietuvių koncertų per radio. 
Nors mums yra, galima saky
ti, pašonėj garsioji Chicagos 
opera, Amerikos opera, nors čia 
gali žmogus, jei nori, kasdien 
klausytis tai vieno tai kito gar-

NAUJIENOS, Chloago, III. .. - —. ..   - .. . .u-.t 
yra Lietuvos atminties, Lietu
vos praeities ir Lietuvos sie
jos.

Miluty visiems patiko liau
dies dainos ir įvairios muzi
kos melodijos. Tikimės, kai. 

ir plačiajai visuomenei jos pa
tiks. Velijant, kad šitie pro
gramai tęstųsi daugiau savai
čių, negu žadėta. Dėkuojam 
rengėjams ir artistams už link
smų

Ketvirtadienis sp. 3, 1929
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Financial
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Marė Narmontienė 
L. Narmontaitė.
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6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Malė
■ .. ... ,l_ ; .^Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Mali

Laiškai Pašte
Eu*

1739 So. Halsted St.
Gerbiami:

Labai džiaugiamės, kad 
tuviai turi progos naudoti WLS
radio stoti ir kad ji yra nau
dojama pilną valandų, nes pus
valandis buvo pertrumpas. Mu
sų šeimyna ir draugai nesu
laukia antradienių vakarų. Pir
miau, būdavo, senesnieji nori 
pasilsio ir miego vakarais. O 
dabar,’ išsižioję ir susėdę prie 
radio, laukia Lietuviškos Va
landos antradieniais. Kiekvie
nas nori arčiau prie radio sė
dėti, kad viską išgirstų.

Ir tarp savęs kalbasi. Žada 
senelių chorų suorganizuoti, nes 
ir tarpe senelių yra dar gerų 
giedorių ir dainininkų. Taipgi 
yra ir daug seny dainų, ku
rios lietuvių visuomenei nėra 
žinomos ir kurias liktai sene
liai turi atmintyje ir didžiuo
jasi jas uždainavę.

O jaunimas meta kitus už
siėmimus, kada Lietuvių Va
landa artinasi, kad nepraleisti 
jų neišgirdus.

Seneliai Lietuvoje gimę, o 
jaunimas Amerikoje gimęs, bet 
visi drauge džiaugiasi išgirdę 
liaudies dainas. Ar tai butų gir
tuoklių dainos, ar*piemenų, ar 
gaidžių, ar vištų, ar arklių, ar 
paršiukų dainos

Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j j paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame surašė pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrų laikų, o paskui su
naikina.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi! trobesy, prie VVacker 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 trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos Šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

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

PARSIDUODA mažam miestely 
vienatinis biznis miestely — visokių 
daiktų sankrova, saliunas ir gąsdi
no stotis. Taipgi 20 akrų žemės, 6 
kamb. namas, saliunas ir tt. Renda 
$35 j mėn. Biznis $600. Galiu ir 
parenduoti prapertę. Mathevv Ysza- 
ra, P. O. Jeffris, Lincoln Co., Wisc.

PARDAVIMUI restoranas, labai 
geroj vietoje, biznis senas, išdirbtas, 
priežastis, nuovargis, 10819 South 
Michigan Avė

PARDAVIMUI kriaučių ir valymo 
šapa. Priežastis, negaliu vienas ap
sidirbti. Pigi renda. Gera vieta. 
2543 W. 71 St

iŠ

jos visos

P R AK ALBOS
temoje:

Naujas Pasaulis 
Prasideda!

Kadangi ši tema yra įdomau
sią žmogaus istorijoje, todėl 
kviečiame visus lietuvius ateiti 
pasiklausyti, o bukite užtikrin
ti, kad busite pilnai palinksmin
ti. Dar bus malonu pasiklausyti 
gražių himnų, kuriuos giedos 
choras ir kvartetas.

Kas tik esat gyvas, bukit ant 
šių negirdėtų prakalbų.

Kalbės S. J. Beneckas

Ketvirtadieny, 
Spalio 3 d., 1929
MILDOS SVETAINĖJ, 

3142 S. Halsted St.
Pradžia 7:45 vai. vakare 

Įžanga liuosa, nėra kolektų 
Rengia Ir kviečia T. B. T. S.

Albert Filas
Balini Jonui
Bertcher Elena
Breine L

902
903
906
909
910 Brelauskas Bose
922
937
940
955
973
975
988
991
993
996

1012
1019
1026

Dawidowicz Anton 
Gapąevicinte Marijona 
Geguric Barbora 
Jomantas S 
Lucas John 
Martinus StanislaV 
Pavlovir Paul 
Plcskunas John 
Pranavieciui Jos 
Razmieni Mrs 
Stankus F

Zukasis Helena

[CIASSIFIED APS
Business Service

Biznio Patarnavime*
Karpenteriai ir Džiaberiai

Remodeliavimas. — Porčiai. 
Saulės seklyčioj; — Garažai. 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500 

\ l.--------- J—--------------------------------------------------

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

ar

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosoect 9866

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

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažu* ir dideliu*. 
Taipgi taisau aenue. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namu

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS A 

WALL PAPER 
tPainter* A Decoratorr

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

Tol. Victory 7261

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Finansai-Paskolofi

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th Si

Arti Marshfield Avė.

ir

Help VVanted—Malė
Dar bi ninku Reikia_______

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

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su sprinRsais 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.

PARDUOSIU cash registerį, re
gistruoja nuo 5c iki $2, taipgi par
duosiu šunį Russian pudle, labai tin
kamas prie biznio.-*. Tel. Boulevard 
3158.

3 SM. SKŪRINIS BoklyčioR setas $7.50. 
masiniai pečiai $5, Dreecrlai $5, Lovos $2, 
Daybeds $5. Kaurai $10, Aisbaksiai $5, Vir
tuvės kabinetai, virtuvės setai, Valgomojo 
kamb. setai.

OAUGER,
511 Ę. (lįst St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv, sub. vakarais.

REIKALINGI Šildomi pečiai Hot 
Blast gali būt ir kitoki. Kas turi
te nereikalingą pečių, pašaukite 
Roosevelt 8710.

Miscellaneous 
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir 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 
įvairus Pardavimai

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

GOVALIS. Canal 2311

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sodan .............................. $S()(>
*26 l’aige Sedan (I ratai ............................. $275
'29 Esh<*x Sedan ...............   $500
1927 Nash Coach speeial ....................... $250
’29 Ford coupe . .......................................... $400
’29 Ford Roadster ................................  $400
’28 Auburn Roadster ................................ $550

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
71.36 S. Halsted St., Triangle- 0330

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Juozapo Regalskio, 
savo krikšto sunaus, gyveno Det
roite, Mich., dabar nežinau kur yra. 
Pats ar kas kitas duokite žinoti.

STANISLOVUI LIPČIUI,
3419 W. 37th Place, 

Chicago, III.

SALESMANŲ
PILNĄ AR DALĮ LAIKO
Augštos klesos firma gali pa

imti keletu N. W. Side vyrų, 
kalbančių kitomis kalbomis, ku
rie dabar dirba ir norėjų padi
dinti savo uždarbį dirbdami va
karais, subatomis ir nedėliomis. 
Didelis atlyginimas tiems, ku
rie bus tinkami. Turi turėti pa
liudijimus. Atsišaukite bile die
nų ar ketverge iki 8:30 v. v., 
ar subatoj po piet. Klauskite 
Mr. Kurfess.

OLIVER SALINGER 
& COMPANY 

Room 660, Ist National Bank 
Bldg., 31 S. Clark St

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
-----o------

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, aiskriminė ir School supplies 
krautuve. Savininkas 3006 W. 41st 
St., Chicago, III.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui 

MICHIGAN FARMOS
20 akru, nauja 5 kambarių cotta- 

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

--------O------- -
REIKALINGAS janitoriaus pagel- 

bininkas, turi būt unijistas, žinantis 
savo darbą. 2946 W. Roosevelt Rd.

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

-------- O--------
REIKALINGAS dženitoriaus pa- 

gelbininkas unijistas, neženotas, 3335 
Douglas Blvd.

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

PARDAVIMUI gera farma ant 
mažų išmokėjimų, arba mainysiu 
ant namo ar lotų. Ne perkupčiai. 
Šaukite Radcliffe 1304.

REIKALINGAS preseriš.
BEN THE TAILOR, 

4106 So. Francisco Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plo
vėja patyrusi.

4169 So. Halsted St.

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottajęes, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirma imokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

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

sav.

MAINYSIU savo biznį-cot- 
tage, dviflatį arba triflati ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real eslate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

6 indų plovėjų, $17 į
6 veiterkų, $18 j sav.
6............................ $65patarnautojų koteliuose, 

mėnesį.
10 dirbtuvių mergaičių, $15 

į savaitę.
6 mergaičių dirbti

Feeders.
Virtuvių mergaičių, $16 j sav.
Siuvėjų, $18 į sav.
Mergaičių dėl namų darbo, $15 į sa 

vaitę, kambarys ir valgis.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

4193 S. Halsted St., 
2nd fl.

kampas 42 gatvės

iki $18

kaipo Gordon

OPERATORKŲ

Real Estate For Sale •
N a m a i - že in ė Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

ant Zigzag, Marrow ir vienos 
adatos mašinų; pastovus darbas 
apskritų metų; gera mokestis.

MARVEL MAID 
GARMENT CO.

512 S. Wells St.

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. i vidurmiestį; L 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.

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo. Pragyvenimas ir ge
ra alga. Nėra skalbimo. Kreipki
tės po 2rai vai. po pietų. Knygynas 
Lietuva, Box 46, 3210 S. Halsted St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti vaikus. Valgis, 
guolis ir geras užmokestis. 4012 
Brighton Place.

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

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

For Kent
ANT RENDOS 5 kamb. mū

rinė bungalow, 3 blokai nuo 
Marquette parko, renda $45.00 
į mėnesj. Kreipkitės prie

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

Normai 4400

7 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv, 
2 metų senumo. Extra maudynė. Lo
tas 30x200. 2 karų mūrinis gara
žas. Moderninis vištininkas 30yl2. 
Vynuogių Arbor, rožės ir krūmai. 
$10,000. Lengvi išmokėjimai. Tele- 
fonuokit Prospect 3131.

PASIRENDUOJA gražus 4 kam
barių flatas, pigiai už prižiūrėjimą 
namo; vertas $25, parenduosiu už 
$10. 5848 S. Halsted St. Tel. Yards 
2773.

$1,500.00 PIGIAU
Galėsite nupirkti naują murinę 

bungalow, vertes $9000, savininkas 
yra priverstas parduoti už $7,500. 
Tik $500 įmokėti, o likusius kaip 
rendą. Randasi labai grožio j vie
toj, tik pusę bloko nuo parko.

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

Furnished Rooins
DEL RENDOS gražiai išfomišiuo- 

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

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

FORNIŠIUOTI kambariai ant ren- 
dos, pavieniams arba šeimynai, su 
visais patogumais, 3264 S Morgan 
St. Tel. Boulevard 7943.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

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

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

PARDAVIMUI graži 5 kambarių 
cottage, kampinis 34 pėdų lotas, 
puikiausia transportacija, garažas. 
Kaina $4,750. Išmokėjimais. 6000 
S. La Saite St. Tel. Wentworth 
1541. *
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