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Prezidento Hooverio ir Premjero 
Mac Donaldo Pranešimas

[Atlantic and Paeifio Photo]

Detroit, Mieli. — Taip atrodė Study klubas, kuriame prieš 
kiek laiko įvyko gaisras. Nelaimėj žuvo 17 žmonių, o 47 tapo

Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos galvos paskelbia 
neformalių tarpusavio pasikalbėjimų taikos ir visuotinio 
nusiginklavimo reikalais rezultatus - Jų pranešimo tekstas

sužeisti.

\VASHINGTONAS., spalių 10 
— Prezidentas lloover ir Bri.- 
lų premjeras MaeDonuId, po 
visų savo pasikalbėjimų taikos 
ir nusiginklavimo problemomis, 
vakar vakarą išleido bendrą 
apie I u pranešimą, kuris skam
ba :

“Per pastaras kelias dienas 
mes turėjome progos neforma
liuose savo pasikalbėjimuose ne 
tik padaryti apžvalgą pasikal
bėjimų, kurie per vasarą buvo 
vedami,/ tarp musų dėl juros 
sutarties, bet taipjau apsvar
styti kai kurias daug svarbes
nes priemones, kuriomis mora
linė amejių musų kraštų jėga 
gali būt pavartota taikai.

“Mos vadovavomės jlviguba 
viltimi: išlyginti savo nuomo
nių skirtumus juros dalykais 
ir tuo budu įsteigti tarp musų 
geriausią valią, nuoširdumą ir 
išsitikėjimą, o taip pat prisidė
ti prie išsprendimo taikos pro» 
blemų, kuriomis visos kitos tau
tos yra suinteresuotos ir ku- į 
rios yra jų bendradarbiavimo 
reikalingos.

“Pasirašydamos Paryžiaus i 
paktą, />() valstybės pareišką, j 
kad karas nebus vartojamas; 
kaip krašto politikos įrankis. I 
Mes sutarėme, kad visi ginčai' 
bus taikos keliu išlyginami. 
Abi musų valdžios taria priim
ti taikos paktą ne tik kaip ge
rų intencijų deklaraciją, bet 
kaip pozityvų privalumą vesti 
tautos politiką dermėj su jo 1 
pažadais.

“Abiejų musų valdžių vaid- Į 
mens pasaulio taikos kėlime 
bus skirtingi: viena jų nieka
dos nesutiks maišytis i Euro
pos diplomatiją, o antroji yra 
nusitarus aktingai kooperuoti

Britų premjeras ap
leido Washingtoną

Pakeliui į Ncw Yorką MacDo
nald ir duktė buvo sustoję 
Philadelphijoje

PHJLADELPHIA, Pa., spalių 
10. — Ramsay MacDonald, Bri
tų darbo premjeras, su duk
terim Izabelė apleidę Washing- 
toną šiandie prieš pietus buvo 
sustoję Philadelphijoje. Gele
žinkelio stoty juos pasitiko apie 
500 asmenų ir nulydėjo į Belle- 
vue Stratford viešbutį, kame 
svečiams buvo prirengti prieš- 
pečiai.

P-lei MacDoųaki buvo peik
ti šeši puikus rožių bukietai, 
kuriuos ji paprašė pasiųsti į 
Jeffersorft) ligoninę pacien
tams. Kaip 2:33 po pietų sve
čiai išvyko į New Yorką.

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

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
niai ir stipresni pietų' rytų vė
jai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 50° ir 48° E.

• /šiandie saulė teka 5:57, lei
džiasi 5:17. Mėnuo leidžiasi 
KM9 vakaro.

i su s iv o Europos kaimynais; 
bet abiejų musų valdžių min
tys ir įtaka bus atkreiptos j 
pasaulio taikos patikrinimą ir

■ išlaikymą. \
“Musų pasikalbėjimai lietė 

j daugiausiai abiejų musų val
stybių tarpusavio santykius 
šviesoj tos situacijos, kuri la
po sukurta taikos pakto pasi
rašymu. To dėliai, nauja ir 
sustiprinta prasme abidvi val
džios ne tik pareiškia, kad ka
ras tarp jųdviejų yra neįma
nomas, -bet kad neišsitikėjimai 
ir įtarimai, kylantys iš abejo
jimų ir baimės, kurie dar ga
lėjo būt pateisinti prieš taikos 
pakto pasirašymą, dabar turi 
paliauti darę įtakos krašto po
litikai.

“Senas istorines problemas 
mes imame iš naujo regėjimo 
taško ir naujoje atmosferoje. 
Tuo tarimu, kad karas tarp mu
sų yra pašalintas ir kad kon
fliktų tarp musų kariuomenių 
ir juros jėgų negali įvykti, Los 
problemos pakeitė savo pras
mę ir charakterį ir jų išspren
dimas patenkinamu a-biems val
stybėms budu pasidarė gali
mas.***

“Apsikeitimas nuomonėmis 
laivynų mažinimu privedė abi
dvi valstybes prie taip .glau
daus sutarimo, kad kliūtys, ku
rių buvo pirmesnėse konferen
cijose dėl Anglijos-Amerikos 
nesusitaikymų, dabar esmėj 
yra pašalintos. Valstybes, ku
rios dalyvavo VVashiugtono ju
ros konferencijoje 19122 me
tais, visados buvo informuoja
mos apie musų pa si kalbųjį m ų 
progresą, ir dabar mes įsiū
lėme joms, kad visi susirink
tume daiktan ir bandytume pri

Tarptautinis juristų su
važiavimas New Yorke

NEW YORKAS, spalių 10.— 
Briarcliff Manor’e šiandie pra- 

■ sidėjo Tarptautinių Teisių In
stituto — tarptautinės teisinin
kų draugijos — suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja apie šim
tas žymiausių pasaulio juristų 
iš Įvairių pasaulio kraštų. Su
važiavimas pasitęs astuonias 
dienas.

Trys darbininkai už
mušti traukiniams 

susidūrus
PORTAGE, Pa., spalių 10..— 

Pennsylvanijos geležinkelio sto
ty praeitą naktį čia susidarė 
ėjęs į rytus pasažierinis trau
kinys su ėjusiu į vakarus pre
kių traukiniu. Katastrofoj bu
vo užmušti trys traukinių tar
nautojai: abiejų traukinių ma
šinistai, W. Johnson ir W. C. 
Read, ir pasažierinio traukinio 
pečkurys G. Burkholder. Pasa- 
žierių niekas nenukentėjo.

Milwaukees miesto ro
tušės kupolą nudegė

---------- t
MILVVAUKEE, Wis., spalių 

10. — Praeitą naktį nudegą 
Milwaukees rotušės kupolą. Gai
srininkai nieko negalėjo pada
ryti, kadangi jų šmirkšlės taip 
aukštai nesiekė. Ugnies pada
ryti nuostoliai siekia per $50,- 
000.

eiti prie bendro sutarimo, ku
ris kiekvieną pateisintų, darant 
žymius laivynų sumažinimus.

‘/Susitarimas dėl juros gink
luočių negali būt baigtas be ki
tų juros valstybių kooperavi.- 
mo, ir mes esame tikri, kad 
tokiomis pat laisvomis ir nuo- 
širdž omis reikalo diskusijomis, 
kurt/, clu'.ifkterizavo musų pa
sikalbėjimus, bus pasiekta to
kio bendro tarpusavio susipra
timo, kad ateinantį sausio mė
nesį galės būt padaryta juros 
sutartis ir tuo budu pašalinta 
ta rimta kliūtis į pasaulio nu
siginklavimo progresą.

“Nuo dabar ir iki projektuo
jamos sausio mėnesį konferen
cijos abidvi musų valdžios ves 
toliau pasikalbėjimus su kito
mis suinteresuotomis valstybė
mis, idant kiek galint daugiau 
pašalintų kliūčių, ligi prasidės 
oficialios ir formalios derybos.

I

“Akivaizdoje to saugumo, ku
rį teikia taikos paktas, mes ga
lėjome pabaigti — tikimės, am
žinai — tarp savęs visokį lai
vų statymo lenktyniavimą, kar
tu su karo pavojum ir visuo
menės pinigų eikvojimu, pri
imdami laivynų paritetą viso
se laivų kategorijose.***

“Mes turime vilties, ir tiki
me, kad tautos, kurioms mes 
atstovaujame, šiltai pasitiks 
musų žengtus žingsnius kaip 
esmišką prisidėjimą prie tų pa
stangų, kurių viso pasaulio tau
tos daro, kad laimėtų patikri
nimą taikos V ne karo orga
nizacijomis, -X bet taikiomis 
priemonėmis, įleidusiomis šak
nis į visuomenės opiniją ir su
stiprintomis ftdisingumo jaus
mu civilizuotame pasauly.“

Kruvinas žydų pog
romas Lenkijoje

Lenkų antisemitų govėda puo
lė žydus, besimeldžiančius 
sinagogoje

----------- t
VARŠUVA, spalių 10. — Ja- 

ryeovo miestely, netoli nuo 
Lvovo, įvyko kruvinos kauty
nės tarp žydų ir lenkų anti
semitų.

Govėda antisemitų puolė žy
dus, susirinkusius į sinagogą 
melstis, ir ėmė juos mušti. Už
pultieji* atkakliai gynėsi žvaki- 
kėmis ir sulaužytais baldais, kol 
atvyko policijos rezervai ir at- 
steigė tvarką. Keturi puolikai 
buvo užmušti, o penki suža
loti. Žydų buvo vienuolika su
žalotų.

Vėliau antisemitai puolė žy
dų krautuves ir septynis as
menis sužalojo.

Plėšikai atėmė iš banko 
tarnautojo $32,000

SALT LAKE CITY, Utah, 
spalių 10. — I>u banditai ata
kavo su ašarine bomba A. Jack- 
soną, banko pasiuntinį, pašovė 
policininką ir paspruko su $32,- 
000 gyvais pinigais. Pasiunti
nys nešė pinigus j federalinį 
rezervo banką.

PARYŽIUS, spalių 10.—Fran
ci jos prezidentas Doumergue 
šiandie išvyko keturių dienų 
vizitui pas Belgijos karalių Al
bertą.

Sovietų vargai su 
bolševikų valdinin

kų nesąžiningumu
Mokesnių rinkėjai šimtais areš

tuojami ir kišami į kalėji
mus už kyšių ėmimą ir ko
rupciją

MASKVA, spalių 10. — So
vietų valdžia nutarė padaryti 
galą grafto sistemai, kuri yra 
be galo įsivyravus sovietijos 
valdininkuose, šimtai vietų mo
kesnių rinkėjų ir kitokių smul
kesnių valdininkų tapo sukiš
ti į kalėjimus už kyšių ėmimą 
ir papirkimus, šimtai privačių 
prekininkų tapo suimti už “te
pimą” valdininkų, kad tie prie 
jų nesi kabinėtų ir netrukdytų 
jiems bizny.

Rugsėjo mėnesio gals Astra
chanėj įvyko byla prieš 129 so
vietu valdininkus ir privačius 
prekininkus. Toki pat procesai 
.vyko visoj eilėj kitų miestų, 
o kitur dar įvyks. Taip, pav., 
netrukus bus teisiami dvide
šimt. keturi asmens už kyšių 
ėmimą ir davimą. Jų tarpe yra 
keletas mokesnių rinkėjų, tar
naujančių finansų komisariate.

Grozne už kyšius tapo nu
teisti 56 valdininkai ir preki
ninkai, kai kurie jų iki 10 me
tų kalėjimo./

Kalugoje valdžios mokesnių 
rinkėjai, imdami kyšius, pada
rė miestui nuostolių ne ma
žiau kaip du milionu rubliu 
Daugelis jų dabar sėdi kalė
jime.

Omske šeši mokesnių rinkė
jai už kyšius nubausti kalėji
mu nuo dvejų iki šešerių me
tų.

Vokietija daro inter
venciją Rusų-Kinų 

krizy
LONDONAS, spalių 10.—Pa

sak nepatvirtintų pranešimų, 
Vokietijos vyriausybė kreipusis 
į sovietų Rusijos ir Kinijos val
džias, proponuodama, kad žmo
niškumo dėliai jos paliautų per
sekiojusios niekuo nekaltus at
skirus asmenis, kol tęsis tarp 
jųdviejų krizis dėl Rytų Kinų 
geležinkelio, ir kad visi imti
niai butų paleisti.

Sako, kad vienoj tik Mask
voj yra 400 kinų areštuotų, o 
jų turtas konfiskuotas. Daug 
kinų yra areštuotų ir kituose 
sovietijos miestuose, o Vladi
vostoke visa kinų kolonija iš
naikinta masiniais areštais ir 
turto konfiskavimais.

Francuzų žvalgyba 
tirinėja dalykus so

vietų ambasadoj,
Pabėgęs bolševikų diplomatas 

sako, kad rusų ambasadoje 
viešpataująs “čekistų” tero
ras

PARYŽIUS, spalių 10.—Pran
cūzų policija ome patyloms ti- 
rinėti dalykus, kurie dedasi so
vietų Rusijos ambasadoj Pary
žiuje.

M. Besiedovskis, vienas so
vietų diplomatų ambasadoj — 
jis buvo veikiąs chargc d’af- 
faires, — pasipasakojo francu
zų policijai, kad ambasadon at
vykęs sovietų slaptosios politi
nės policijos agentas, apkalti
nęs jį dėl komunistinių erezi- 
ų ir prievarta norėjęs išga

benti į Maskvą. Jam betgi pa
vykę išsigelbėti tuo, kad už
pakalinėmis ambasados duri
mis smilkęs/į ambasados seni
ną, peršokęs per aukštą tvo
rą ir pabėgęs.

Po to ambasada apkaltino 
Besiedovskj dėl neregulerumų 
jo sąskaitose. Del tokių kalti
nimų Besiedovskis betgi atsa
kė, kad Paryžiaus ambasado- 
e Maskvos agentai terorizuo- 
a nuosaikiuosius komunistus, 
ir kuris tik pareiškia kokią 
“erezišką” mintį, tas tuojau me
lagingai apkaltinamas dėl nesą
žiningumo.

Francuzų policija, kuri spa- 
:ų mėnesio 3 dieną išgelbėjo 

Besicdovskio žmoną ir sūnų iš 
sovietų žvalgybininkų nagų 
ambasadoje, gavo instrukcijų 
Stirti pranešimus, kad vienas 

Ge-<PeJU (“čekos”) agentas, 
Rozenman vardu, atvykęs į 
Franciją svetimu vardu, tuo bu
du išsilenkdamas pasportų re- 
uliacijų.
Byla bus išnagrinėta francu

zų teisme. Besiedovskis ap
skundė sovietų ambasadorių 
Valerijoną Dovgalevskį dėl kri
minalinių šmeižtų.

“Sovietų Žemė” keta 
rytoj išskristi i 

Seattle
GRAIG, Alaska, spalių 10.— 

Iš Waterfall, Dali saloj, pra
neša, kad keturi osvietų lakū
nai, skrandą aeroplanu “Sovie
tų Žemė“ iš Maskvos į New 
Yorką, tikisi galėsią jau šeš
tadienį, spalių 12, iš Water- 
fall išlėkti tolesnei! kelionėn į 
Seattle, nes iki to laiko nau
jas motoras jau busiąs įdėtas.

Vokietija uždaro 
monorchistų “Plie
no šalmo” bandas
BERLYNAS, spalių 10.-—Vi

daus reikalų ministerija išlei
do įsakymą likviduoti monar- 
chistų kareivišką “Plieno šal
mo“ organizaciją visame Rei
no krašte ir Vestfalijoj.

Kartu vyriausybė uždarė ple
biscito dėl Youngo reparacijų 
plano priėmimo kampanijos ko
mitetų raštines Dortmunde, 
Neustrelitze ir kituose miestuo
se.

I

Afganų sosto uzur
patorius pabėgęs 

aeroplanu
KALKUTA, Indija, spalių 10. 

— Gautos čia iš Afganistano 
žinios skelbia, kad sukilėlių va
do Nadir Chano kariuomenė pa
ėmė Kabulą ir kad sosto uzur
patorius Basa Sakao, kuris bu
vo pasivadinęs karaliumi Ha- 
bibula, aeroplanu pabėgęs iš so
stinės.

Nadir Chanas yra šalininkas 
buvusio (karaliaus Amanullos, 
kuris Afganistano sostą buvo 
užleidęs savo broliui, o pasta
rasis buvo Rašos Sakao nuver
stas nuo sosto.

Traukinių susimuši
mas Lenkijoje

VARŠUVA, spalių 10.—Ties 
Dcmblinu, netoli nuo Varšuvos, 
įvyko katastrofingas dviejų 
traukinių susidūrimas. Septyni 
asmens buvo užmušti, o ketu
riasdešimt du sunkiau ar leng
viau sužaloti. Nelaimė atsitiko 
dėl negerai paduotų signalų.

Du žmones užmušti 
traukiniui užgavus 

autą
GARY, Ind., spalių 10. — 

Netoli nuo čia vakar vakarą 
Pennsyhania traukinys užga
vo skerskely automobilį ir už
mušė du juo važiavusius žmo
nes, Valparaiso brokerį Charles 
Wrightą ir Ilobarto automo
bilių prekiautoją L. Toperj.

PLYMOUTH, Anglija, spalių 
10. — Garlaiviu Ile de France 
ambasadorius Dawes su žmona 
išvyko į Jungtines Valstybes 
matytis su prezidentu Hoove- 
riu ir dalyvauti Chicagoje pa
saulio parodos komiteto mitin
ge. Grįš į Londoną lapkričio 
4 diena.

Indi jonų Vasara
Pas mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 

yra vėlyvas ruduo. Dermė šiemet buvo ne
pergeriausia, todėl ne kiekvieno gaspado- 
riaus aruodas 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.

LIETUVOS ŽINIOS
Atkasa išnykusį seno

vės miestą Lietuvoj
KAUNAS. — Archeologinė 

ekspedicija, kurioj dalyvauja 
Švedijos, Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos archeologai, ties Skuo
du aptiko kadaise buvusio, bet 
vėliau išnykusio, Apuolės mie
sto liekanas.

Studentų valgykla Kau
ne vėl atidaryta

KAUNAS. — Rugsėjo 22 d. 
.ledimino gatvėj 36 nr. atida- 
•yta studentų susišelpimo drau- 
ijos valgykla.
Nesenai, šios dr-jos valgyk- 

kuri anksčiau buvo Lais- 
cs Alėjoj 37 nr., Karo komen
dantas buvo uždaręs, bet da- 
'•ar valgyklai veikti vėl leista.

Nauja ivalgykla Įrengta p. 
Skipičio dar nebaigtuose na
muose, bet jau ir dabar čia 
jana erdva, švaru ir jauku. O 
kai bus įrengimas baigtas, tai 
toj valgykloj — vienas malo- 
lumas.

Naujoj vietoj Į pirmus pie
tus atsilankė daug svečių: bur
mistras Vileišis, universiteto 
rektorius prof. čepinskas, prof. 
Leonas, Augustailis, dr. K. Gri
nius, E. Bortkevičienė, rašyto
ja Pušaitė, Bielinis ir gausus 
būrys akademinio jaunimo.

Pietų metu kalbėjo dr-jos 
pirm. V. Girdzijauskas, prof: 
Čepinskas ir R. Skipitis, Vilei
šis, Baronienė ir Audickas.

J. V. priėmė pakvietimą 
dalyvauti juros konfe

rencijoje
—1 I

WAS'H1N<;TONAS, spalių 10 
— Jungtinių Valstybių valdžia 
šiandie formaliai priėmė Did
žiosios Britanijos pakvietimą 
dalyvauti penkių valstybių ju
ros nusiginklavimo konferen
cijoje lx)ndone ateinančio sau- 
io menesį.

BUKAREŠTAS, Rumanija, 
spalių 10. — Rumanijos parla
mentas 443 balsais regenturos 
nariu, vietoj mirusio Buzduga- 
no, išrinko Konstantiną Sara- 
ceaną, Bucharesto teisėją.

ROCKFORD, III., spalių 10. 
— Vietos gyventojas Roy Urs- 
ma, 55, nušovė sayo žmoną, 
paskui pats nusižudė. Priežas
tis'— nesutikimai šeimoj.

r
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Penktadienis spalių 11, 1929

^PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Padaužų manifestas
Šioio dienoje šių viešpaties 

metų 1929, o padaužų gyvavi
mo bala žino kelintais metais, 
mes visi visam svietui skelbia
me šit kokį manifestą. Skaity
kite ir susidomėkite.

1. Padaužų didžiulė nacija 
persitvarkė, nuvertė beveik tu
ziną savo ir kitų diktatorių ir 
dabar gyvuoja gerai, nepaisyda
ma jokių blokadų ir boikotų 
savo juodų, raudonų arba be-Į 
spalvių kaimynų. Musų nacija I 
dabar galingesnė už tris tautų 
lygas.

2. Padaužų principai, tėziai ir 
religija nepasikeitė, nes pasi
keisti nebuvo reikalo. Visuose i 
susidurimuose arba susikirti
muose su kaimynais padaužų 
ūpas pasilieka tas pats — gal 
kiek smarkesnis ar griežtesnis. 
Padaužos vakar nutarė nieko, 
nebijot ir niekam galvos ne-1 
lenkt.

Padaužų raštininkai — visi I 
aliai vieno—užbaigė tam tik- ■ 
rus kursus ir dabar jie visi i 
daug gudresni, jau nekalbant i 
apie jų nesvietiškus gabumus. 
Genijų mums visada netruko, 
o dabar jų jau ir perdaug at
sirado. Reiškia, dabar nauja 
era: kad duosim i kailį visiems 
nenaudėliams, tai net velniai 
juoksis.

4. Bolševikų peckeliai ir ma- 
rionų kampininkai mums siūlė 
visokių dovanų, kad lik nutiltu- I 
me, bet musų plunksnų jie nu- 
pirkt negalėjo.

5. Vasaros metu pagimdėme 
kelis naujus poetus, kurie jums 
parašys naujų eilių ir dainų.1 
O gaidų tai patys turite užtek
tinai.

Padaužų visuotinas seimas i 
patvirtino kabineto nutarimą 
paimti “Naujienas” už organą 
ir išrinko keturis redaktorius | 
ir tiek pat pagelbininkų. Reiš

OVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Spalio 

10,11 ir 12
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Behind That 
Curtain”

dalyvaujant
Warner Baxter, Louis Moran

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai j

Epizodas No. 2 — “King of 
the Kongo”

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios 

kia galėsime užpildyti visas 
špaltas.

Padaužų vyriausybė
ir paprasti piliečiai.

Du
—Ką sakai? Ar galiu?
—Tik palauk, neskubėk!
—Imk viską, ką turiu...
—Tik neverk, tik tylėk.
Kas ten buvo, 
kas nebuvo, 
aš ir pats nemačiau.
Ką jis darė,
Sėjo, arė—
nė žinau, nė jaučiau.

—Mat.

Vakar vakare
Tavo akys, 
karštos lupos, 
tu saldi ir ten ir čia.

Šį ryt
Galva sukas, 
nėra ūpo— 
piniginė jau tuščia.

—Mat.

Jonas ir Ona
Kartą kerta 
Jonas Onai — 
Kakta jau ištino. 
Jau ir nosis 
Jos raudona, 
nemylės vaikinai.
Jonas Oną 
vėl bučiuoja 
ir šluosto jos veidus. 
Dar ji pyksta, 
dar dejuoja 
dar neatsileidus.
Kitą rytą 
Onai Jonas 
perka laikrodėlį:

)Ona juokias 
visais šonais, 
myli bernužėlį.—P.

Birdingierio daina
Aš bijau pasakyt, 
kad nenoriu nė matyt—- 
man misiukė no good. 
Megė tikrai supyks, 
poliemonas atvyks, 
ir ant stryto išmes, 
gal į džėlą nuves. 
Aš bijau išsižiot, 
kad nereiktų važiuot 
ir už burda mokėt. 
Aš nenoriu tikėt, 
kad aš gaučiau geriaus 
ir dar biskį pigiaus.

—P.

Štai naujų poetų 
dainelės

Rudenėlis
Visi vargdienėliai 
laukia rudenėlio, 
burdingieriai pyksta 
šaltam bedruimėly. 
Gaspadinė apie pečių 
susodinus savo svečius 

visus tik vaišina, 
širdukais vadina.

—A.
štyraas •

Visi rėkia: duokit štymo. 
Kojos šaltos, be skystimo 
Sunku susitarti, 
reikia pasibarti!
Jeigu gausi receptuką 
ir iškepsi dar gaiduką— 
štymo bus, 
tikrai bus— 
visur štymo bus.

—B.

Dresč
Jau biski šalta, 
vėjas gal pakenkti.
Reikia naujos dresės 
kūną pasidengti.
Nauja dresė, naujas kotas— 
ar tu biednas, ar bagotas 
tiktai pirk ir gana, 
sako jauna ir sena— 
visos jos vienodos, 
visos jos vienodos.

—C.

PASIKLAU
SYKITE

LYRIC “Chal- 
lenges” būna 
ore kiekvieną 
subatą 7 vai. 
vakare (East- 
ern Standard 
Time) 
WEAF 
ties,

z Yorke ir per 
visą NBC tin
klą.

iš 
sto- 

New

LIPSKY’SMUSIC&RADIO STORE 
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais

Neveluokite Užsisakyti Sau
ŽIEMINES DRAPANAS

Artinantis žiemai visiems reikalingos žieminės 
drapanos, ©verkautai ir šiltesni siutai. Pasiuvant 
drapanas pagal reikalavimą kostumerių, o kainos 
labai prieinamos. Valoin ir tJlsom senas drapanas, 
kaip vyriškas taip moteriškas drapanas.

Sutaisom kailinius kautus. Darbas pilnai garan
tuotas.

FRANK .MICKAS, Siuvėjas
4146 Archer Avė. Chicago, III.

'4========================: T "n.... .

Ruduo
Vasaros namų Gurinskių na- 

mėly dar buvo truputėlis Įvai
rumo ir, jeigu taip galima pa
sakyti, poetiškumo, o dabar jau 
išnyko viskas...

Vasaros metu virtuvėje ga
nėsi pusketvirto tūkstančio 
musių, vėliaus pradėjo lankytis 
uodai ir šiaip visoki vabzdžių 
karalijos pabastos. Kadangi 
užpakalinės durys beveik visuo
met būdavo atviros, tai virtu
vę atlankydavo kaimynų katės 
ir šunys.

Gurinskiai mėgsta svečius ir 
moka juos vaišinti. Už tai va
saros metu virtuvėje ir ant 
užpakalinių laiptų beveik kas 
vakarą sėdėdavo gerų žmonių 
ir gerdavo ką' gaspadinė mokė
jo išvirti. Svečiai buvo įpratę 
cigaretų galiukus j kiemą mes
ti. Kai reikėdavo nusispiauti 
jie irgi galvą už durų iškišda
vo. Ir dėlto virtuvėje būdavo 
pusėtinai švaru.

en tubes
e n nam 

for superior 
pfrformance 

Erine 
RALIO CHAUENGERT

TEN TUBES
EEECTHO-DYNAMIC 

SPEAKER

Lom Tubes

T YRIC Radio, “The Chalienger”, yra ge
riausias instrumentas už nepaprastai 

žemą kainą — įtaisytas nepaprasto gra
žumo ir gerumo kabinete.

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

• ALL AMERICAN MOHAVVK 
CORPORATION

4201 Belmont Avė., Chicago

Dabar ne taip. Durys amžinai 
'uždarytos, virtuvėje riogso trys 
puodai nusispiauti. Nėra mu
sių. Nėra nė kitokių vasarinių 
gyvūnų.- Tiktai usuoti tarako
nai laisvai vaikštinėja.

\
Vasaros metu ir oras virtu

vėje buvo kitokis, o dabar toks 
tirštas, gali kirvį pakabinti. 
Svečiai tie patys, bet paniurę, 
purvini, cigaretų nualinti ir

—4.-------------------------------- ----------------------------------- ----------- -

s
SPARTON 

EOUASONNE

* t M Hl 

Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabinet’as; 
gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu, aiš
kiu balsu ir išžiūra. Pilnai Įrengtas, su tūbomis

$179.50
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo 

Lengvus išmokėjimai

Jos. F.Budrik, Ine
341 7-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
___________________________________ —............................ . ...........................— I' I I ! .....

namines pusiau užmigdinti. Kas 
vakarėlis jie čia sėdi, geria tą 
pačią naminę ir tuos pačius du
rnus. Tai ne žmonės. Ne, tai 
išbalzamuoti lavonai: išblyškę, 
susiraukę ir pikti. Akis už
spausk ir viskas.

Dabar jau ir saulutė nebe
šviečia. Supyko jinai ant tų 
uždarytų durų ir užkaltų langų, 
ir už tai nebešviečia.

MODELIS 931

Nykus ir rustus dabar visas 
namelis. Vasarą dar vis būda
vo šiek tiek jaukiau, bet dabar 
ruduo;—Ant.

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

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 45th St.
Kampas kaulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

1UBBY
MJHADDAVA VJAMTA

HAVE MAMK '
FOLLO\a)IA)' l)S> AO.OUMD
Fote, IF MjAKTTA
S K) H AK OFF \aBTHODT 
VOUfZ MOM SEEIKY VOU 

SO VJF C AM Go
l MM IM ?

■ S



, Ii-IįUI ĮfcĮII 1*1 no*
NAUJIENOS. Chicago, IJJ
iii i «■■ ■ * j a ■ ...... <■ ***■.. ■ 4 4*

Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeporto Lietu 
viai namų savinin 

kai, saugokitės!

Atvykusi policija sustabdė 
mušeikas ir areštavo ketinius 
jų vadovus. Areštuoti yra: Vac- 
lav Dolelžal (jis kaltinamas 
pervėręs peiliu Meyerį Fried- 
maną), John Gustams, Mar- 
shall 
choff.

Tai 
nistai, 

latrų.

jotui Gustams, 
\Veinberg ir John Bai-

lu vą, kur išgyveno apfte sep
tynis metus. Grįžęs atgal į 
Ameriką, jis per tūlą laikų dir
bo pas kitus, o dabar užsidė
jo savo aptiekę. — N.

programas pilnai pagirtinas. 
Malonu butų daugiau ir ilgiau 
tokių koncertų klausytis.

A. Z. Umaras.
Racine, Wis.

ją

šitaip darbuojasi 
kurie jau išsigimė

komu- 
į gali

f '•■«*-»*—*-*-**• 

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

mes, 
pro-

Saugokitės lietuviškų komu
nistų. Kurie dar negirdėjote, 
tai turite rimtai susirūpinti sa
vo nuosavybės verte. Turite 
greitai veikti ir prisidėti prie 
Bridgeporto Lietuvių Namų Sa
vininkų Susivienijimo, kad iš
gelbėti savo sunkiai įgytą na
melį nuo pražuvimo. Lietuviš
ki komunistai tvirtai užsispy
rę, kad būtinai parkviest! neg
rus i Bridgeporto koloniją. 

Visi žinote, kiek verta pra- 
pertė palieka, kada negrai už
plūsta kokią kolioniją. Jeigu 
justi namas buvo vertas $5000.- 
00, tai negrams užėjus turėsi
te jį parduoti už $1000.00 ar
ba net ir mažiau. Be to, jie 
sykiu atgabena didžiausį nešva
rumą ir visapusišką apielinkės 
nupuolimą žemyn.

Todėl visi, kurie tiktai gali
te ir jaučiate šį didelį pavojų 
savo nuosavybei ir nenorite, 
kad jūsų nuosavybe paliktų nie
ko neverta, ir neprisieitų jums 
savo sunkiai uždirbtus centus 
prarasti,— tai būtinai ateikite 
Į šį MASS-MITNGĄ. kuris į- 
vyks šiandie Lietuvių Audito- 
diume, 3133 So. Halsited St., 8 
vai. vakare—sh'arp.

Minėtam mass-mitinge bus 
žymus kalbėtojai, kurie išaiš
kins visą reikalą labai plačiai) 
ir nurodys ką mes turime veik
ti, kad apsisaugoti nuo to pa
vojaus.

Tarp kalbėtojų bus “Draugo” 
redaktorius L. šimutis, “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis 
ir Sandaros redaktorius M. Vai-

o, bus 11 vvardos ai- ganą, 
J. P. VVilson, Joseph jų metų. Praktika jam 

kėši neblogiausiai, bet 
jis visgi negalėjo 

šti. Mat, begyvendamas
daug metų, jis įsigijo gerų 
draugų ir, bendrai, priprato

Visf Bridgeporto namų savi- prie didmiesčio gyvenimo. Ma- 
biznieriai ir kiti geros ^sme miestelyj, kur nei gerų

Cicero
Specialia pakvietimas 

relės” — vaikų muzikos ir dai
Auš-

Visi nariai: berniukai ii mer
gaitės, ir jų tėveliai, kviečia
mi į praktikų ir susirinkimą 
pirmadieny, 7:30 vai. vakare, 
Liuosybės svel., kampas 14th 
ir • 19th Ct., Cicero. Ant 3-čių 
lubų.

Dalykas yra svarbus. Bus 
Sai palias ir Kuzmickas-Uktve- 
ris; taipogi svečių. Prašome vi
sus susirinkti.

Parveš i Chicagą
Pranešame, kad a.a. Marijo

nos Šimaitienės kūnas bus par
vežtas iš Ringle, Wis., į Chi
cagą penktadienį, 9:30 vai. ry
to. Kūnas bus pašarvotas na
muose adresu 823 West 56 St.

—M. Pucienė.

Dr. A. P. Gurskis 
persikėlė i Chicagą

šiomis dienomis Chicagoj 
atidarė savo ofisą Dr. A. P. 
Gurskis. Dabartinis jo ofiso ad
resas yra 2028 S. Halsted S L, 
viršuj Raslavičiaus a pliekos.

Dr. Gurskis yra vienas se
niausių profesionalų. Dentiste- 
riją jis jau praktikuoja apie 
penkiolika metų. Per daugelį 
metų jis turėjo savo ofisų Ci- 
ceroj. Paskui dėl tam tikrų

Gerb. “Naujienos,” Jos. F. 
Budrik ir Harry Alter:

Dėkuojam Tamstoms už tei? 
kiamus lietuvio dvasią gaivi
nančius programus antradienio 
vakarais iš WLS stoties.

Iš kalno žinodami, kad spa
lių 8 d. lietuvių valanda bus 
ypatingai turtinga programų, 
mes Universal State Banko tar
nautojai, su pritarimu p. Elias, 
Prezidento, šiam retenybes įvy
kiui pasirupinom radio, kurį 
su didžiausiu malonumu sutei
kė mums Bridgeport Furniture 
Kompanija, už ką tariam jiems 
daug ačiū.

Taipgi labai dėkuojam pron 
gramo dalyviams, būtent: “Bi
rutės” chorui ir jos dirigentui 
p. Steponavičiui, p-lei Stradom- 
skaitei, p. K. Sarpaliui, p. J. Ro
manui, p. žymomtui ir p. Gri
gaičiui už dienos reikalu kalbą, 
kurioj apibudino musų Vil
niaus istorinę svarbų. Dar kar
tą tariam ačiū “Naujienoms” 
už budinimą lietuvių dvasios ir 
skleidimų lietuvių dainų ir mu
zikos.

Su pagarba,
Geo. J. Stungis,

Universal State Banko tar
nautojų varde. 

« * *
Naujienoms. —
Lietuvių programas spalių 

mėn. 8 dieną nuo 8 iki 9 valan
dos iš stoties WLS buvo labai 
puikiai išpildytas.

Su Vilniaus paminėjimu, dai
nomis, muzika ir prakalba šis

♦ * *

Naujienoms, — 
širdingai ačiū tariame 

visa šeimyna, už lietuvių
gramą, kurį girdėjome spalių 
mėn. 8 dieną.

Dėkuojame merginoms, ku
rios lakštingalių balsais padai
navo, taipgi St. Byansko orkest
rai, Birutės chorui ir pp. Ro
manui, Sarpaliui ir kitiems.

Lauksime ir toliau lietuvių 
programų.

Su pagarba, B. Sirvydas, Be- 
verly H i Ils, Chicago.

$ * $

Naujienų Redakcija, —
Jums dėkavojam už tokį gra

žų programą kiekviena antra
dienį iš stoties WLS.

Mes džiaugiamės, kad yra 
dar tokių lietuvių, kurie neuž
miršta Lietuvos dainų ir muzi
kos. Norime padekavoti visiems 
tiems, kurie dalyvavo šiame 
programe, nes šis programas 
buvo labai gražus klausytis.

Ačiū širdingai. Velijam pasi
sekimo busimiems programams. 
Ona Jaselskis ir Anastazija Ma
žeikis, Chicago, III.

* . * *
“Naujienoms” —
Mums smagu buvo išklausyti 

lietuvių programą ir mes tiki
mės išgirsti ir kitą antradienį. 
B. ir E. Puzaškai, Chicago, III.

* * S',S

Gerbiami Tamstos, —
Noriu tarti keletu žodžių (lė

liai programo. Labai širdingai 
ačiu “Naujienoms” ir Budrikui 
už surengimą jokių puikių pro
gramų. Ačiu taipgi birutiečiams 
už gražų sudainavimą, o taipjau 
ne birutiečiams, kurie dalyva
vo tame programe.

Su kuriais tik teko šnekėtis,

tai kenoshiečiai patenkinti yra. 
Lauksime daugiau.

Su pagarba, Felix Pavilens- 
kas, Kenosha, Wis. .

>i< * >i<

Ve prašymas (anglų kalba):
“Ar nesugrotų lietuvių or

kestras, mano motinos, Mrs. 
Agota Valentis, prašymu, ‘No
riu miego, saldaus miego’?”... 
Mrs. Marie Chauncey, Chicago, 
III. '

“Taip, lietuvių programas bu
vo geras... Kad jie butų duoda
mi kas vakarą”... Stanley Gen- 
taras, Waukegan, III.

♦ * *

“Antradienio vakaro progra
mai gerėja kiekvieną kaitą”... 
Mrs. Agota Ozelis, Chicago, III.

* H< *

“Rašau lietuvių artistų ir 
Majestic Radio žiniai... Muzika 
ir dainos buvo puikios. Duokite

tokius programus dažnai”... ATa- 
rie Phillips, Chicago, III. •

(Bus daugiau)

PAMATYKIT pilną pa
sirinkimą naujų rudeni
ni} PORTIS KEPURIŲ, 
kurios yrą visų mėgia
mos dėl gerumo materi
jų, pAsiuvimo, gražumo 
ir madingumo. Jaunieji 
ypaė pamėgo Šias ke
pures. $1.95 iki $2.45. 
Atdara ned. iki 12:30 v.

BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings 

4171 Archer Avė. arti Richmond St.

ŽIŪRĖKITE, Šios Gražios American
Maid Lėlės

“Naujienų” pastangomis dabar yra 
sankrovoje. Ateikite jas pamatyti!
Išpildykite žemiau paduotų kuponą 
vieną lėlę dėl savo dukraitės.

pardavinėjamos musų

ir pasirūpinki! gauti

$3.00 Lėlės, gražiai pare-/f 
dytos, tik po Tu €z V*

Išpildykite 
šj 

kuponą

KUPONAS
Vardas, pavardė .

Adresas . Tel.

Ar turite radio? Kokj?

Niederman Fumiture 
Carpet Co.

1459-61 Milwaukee Avė

Nuo kada .... ...........................„...........................
Ar esate juo patenkinti? ..................................
Kokios išdirbystės radio geriausiai jums pa
tinka ?

j priežasčių persikėlė į Wauke- 
kur išgyveno arti dvie- 

ten se-dermanas
Novickį, M. J. Kiras, State Re- 
presentative George Gary Noo- gos 
nan, Aldermanas 13 Wardos 
Jos. B. McDonough, ir keletas 
kitų žymių asmenų.

užmir-
čia tiek

KELIAUK Į LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ ELEKTRINIAI RADIO

ninkai, 
valios lietuviai, atvykit į mi
nėtą mass-mitingą. Tai yra la- jis^negalėjo nurimti, 
bai svarbus reikalas, ir yra vis
kas daroma, kad apsaugoti 
bridgeportiečių nuosavybes. Tie 
Maskvos davatkos užsigeidė bū
tinai ant savo pastatyti, tai 
yra pargabenti į šia apielinkę 
juodus “brolius”. Todėl visi 
budėkite ir saugokite savo in
teresus. Atsilankykite, išgirsi
te daug įdomių dalykų.

—Bridgeporto Namų 
Savininkų Susivienijimas.

; draugų bei pažįstamų nebuvo,

Padarinyj mes susilaukėme 
naujo dentisto. Dr. Gurskis 
yra labai draugiškas ir malo
naus budo žmogus. Todėl, rei
kia manyti, jis savo profesijoj 
turės gerų pasisekimą. *

Beje, porų žodžių apie Ras- 
lavičių. Tai vienas. seniausių 
lietuvių aptiekorių. Per ilgus 
metus jis turėjo aptieką Mel- 
rose Parke. Vėliau jis parda
vė aptiekų ir išvažiavo į Lie-

Komunistai vėl 
sižymėjo”

“pa-
KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 

PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 
DARBININKUI

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ...............     $107.00
Trečia klasė j ten ir atgal, tiktai ....... 181.00
Turistinė trečia klasė, Main Deck ....... 129.50
Turistine trečia klase į ten ir atgal tik 216.00
Cabin ..................................................... 147.50

Naujos tūbos, power 45, naujas dynamic speakeris, hum 
less, naujas gražus cabinet’as, tyras skambantis balsas

Trečiadienio popietį komuni
stai pasirodė distrikte šapų, ku
riose yra moteriškų rūbų siu
vimo dirbtuvės.

Jų tikslas buvo “gręžti iš vi
daus” šios pramonės darbinin
kų unijų — International La^ 
(lies Garment Union. Kitaip sa
kant, pavaryti smarkių agita
cija prieš unijos viršininkus, 
iškolioti juos, apšmeižti, išda
linti lapelius, kurstančius dar
bininkus prieš uniją. Papras
tas provokatoriškas komunis
tų darbas.

Bet darbininkai pasitiko “vie
nintelių darbininkų draugus” 
švilpimais ir panieka. Komu
nistų lapelius paleido pavėjui.

albant — komunis- 
kartą nepavyko “re-

Trumpai 
tams ir šį 
voliucija”.

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” Šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au- 
galŲ, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir .vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — oi Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“POLONIA”    Nov. 16
“ESTONIA” ........... Nov. 30

“POLONIA”
“ESTONIA”

Oct. 12
Oct. 26

Del Visų informacijų kreipkitės į vietos agentę 
arba »

BALTO AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

nenuliudo. Ir kada 
darbininkai ir dar- 

idant

mušeikos.
darbininkai turėjo

5 valandą 
bininkės apleido šapas, 
eiti namo, tai juos pasitiko ko
munistiniai

Užpulti
gintis nuo mušeikų. Komunis
tiniai mušeikos vartojo blek- 
džekius ir peilius. Keletas uni- 
jistų darbininkų subadyta pei
liais ir sumušta.

Namų Apšildymo
PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

•’ - ’č-' ’owwi

“7118 tubų$ 137.50
$167.50

Modelis 181, Radio ir Fonogra
fas sykiu, garsus ir stiprus bal
sas.

Suteikiame lengvus
Jūsų seną pianą ar 
mainais
Telefonuokite Boulevard 4705

išmokėjimus.
gramafoną priimame

Nepamirškite lietuvių programo iš WL8 RaČllO Stoties, 
Utarninkais, nuo 8-tos iki 9-tos vai. vakaro. Dalj programo 
apmoka Jos. F. Budriko krautuvė.

Jos. F. Sudrik, hiC
3417-21 So. Halsted St
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PATAIKĖ

BOLŠEVIKIŠKA. “SOCIALIZACIJA”

Chicagos “Daily News” korespondentas praneša iš 
Maskvos apie didėjantį Rusijos valstiečių maištų prieš 
sovietų valdžią ir jos politiką. Tas maištas reiškiasi 
ūkininkų užpuolimuose ant valdžios atstovų sodžiuje, 
apie ką nuojatos paduoda pasibaisėtinų žinių net ir so
vietų spauda. Vienam kaime (Novojakuškino), pavyz
džiui, ūkininkai sugriebė moterį Anastaziją Semkiną, 
kuri pasižymėjo kaimo soviete, kaipo energinga valdžios 
įsakymų vykdytoja, pririšo ją prie stulpo ir — sudegi
no! Ūkininkai buvo įpykę už tai, kad valdžia varu ver
čia juos atiduoti jai savo javus už tam tikrą nustatytą 
(labai žemą) kainą.

Novosibirske tapo užmuštas grudų kolektorius.

Marijonų laikraštis, įdėjo sa
vo “humoro” skyriuje paimtų 
iš Kauno krikščionių dienraš
čio pasikalbėjimų su naujuoju 
universiteto rektorium, prof. V. 
Čepinskio. Tame pasikalbėjime 
prof. Čepinskis, žinoma^ social
demokratas ir buvęs švietimo 
minisiteris Šleževičiaus kabine
te, sakosi esąs religingas žmo
gus ir gerbiąs katalikų bažny
čią.

Keista, kad Marijonų orga
nas priskyrė tai prie savo “hu
moro”. Jeigu čia yra kas juo
kinga, tai tiktai tas, kad to or
gano redaktoriai patys nesu
pranta reikšmės to, ką jie per
spausdina. Viena, jei Čepinskis 
yra toks geras, tai kodėl kleri
kalai kriokė prieš jį, kuomet 
jisai buvo ministeris? Ar ne 
ant juoko jie dabar save stato, 
surasdami, kad jie niekino ir 
šmeižė mokytą ir religingą 
žmogų ?

Antra, tas faktas, kad Če
pinskis yra tikintis žmogus, 
sumuša visus klerikalų prasi
manymus, buk socialistai esą 
religijos priešai, nori sugriauti 
bažnyčias, išpiauti kunigus ir 
t. t. Pasirodo, kad socialistai

yra labai tolerantiški. Jie ne
niekina žmonių už jų religinius 
įsitikinimus, ir įtodel jie pri
traukia prie savęs gabesniuo
sius elementus ir iš tikinčiųjų 
tarpo.

Socialistai kovoja ne prieš 
religiją, kuri yra žmogaus są
žinės reikalas, bet prieš kleri
kalizmą. — prieš tokią politiką, 
kuri yra priešinga žmogaus 
dvasinei ir ekonominei laisvei.

Taigi, Marijonų . organas to
mis savo neva “humoristiško- 
mis” pastabomis pataikė pats 
sau į kaktą.

“IŠŠLAVĖ”

Maskvoje ir jos užsienių 
agentūrose dabar mada šluoti 
lauk įžymesniuosius komunistų 
vadus, kurie daugiausia yra 
prisidėję prie komunistų parti
jų suorganizavimo. Kas Ame
rikoje pastaruoju laiku darosi, 
visiems žinoma. Bet štai, šio
mis dienomis Stalino šluota pa
siekė ir Švediją.

Kominternas pašalino iš par
tijos visą Švedijos komunistų 
partijos vykdomąjį komitetą, 
susidedantį iš 17 asmenų. Jie 
visi iki šiol buvo Stockholmo 
miesto tarybos nariai (alder- 
manai).

Maskvos rūstumas juos išti
ko už tai, kad jie žadėjo perei
tą vasarą padaryti Švedijoje 
r-r-revoliuciją — ir nepadarė.

Novgorode nugalabintas kitas kolektorius (grudų ar 
mokesnių, aiškiai nepasakyta). Vidurinės Volgos srity
je įvyko 48 teroristiniai aktai prieš valdžios atstovus, 
komunistus. Tomske ūkininkai sudegino 700 tonų gru
dų, kuriuos valdžia buvo “supirkusi” sodžiuje. Kijevo 
apielinkėje buvo deginama trobos, ir tarpe kitų sudegė 
kaimo sovieto pirmininko stuba.

Dažnai kenčia nuo tų teroro aktų net ir sodžiaus 
mokytojai, į kuriuos valstiečiai žiuri, kaip į valdžios\at- 
stovus. Naujasis švietimo komisaras Bubnov raportavo 
apie 152 užpuolimu prieš mokytojus per pastaruosius 
devynis mėnesius. Iš jų 59 buvo užmušti arba sunkiai 
sužeisti; 52 nusižudė, nepakęsdami ūkininkų persekioji
mo, o kitiems teko nukentėti skaudų ekonominį boikotą. 
O kiek panašių atsitikimų valdžia dar paslepia nuo vie
šumos !

Aiškus dalykas, kad šitais teroro aktais Rusijos 
ūkininkai negali savo būvį pagerinti. Atskirų valdžios 
atstovų žudymais valdžios nepakeisi; ji tik darosi dar 
žiauresnė. Ir jeigu bolševikų valdininkų žūva toje bar
bariškoje kovoje šimtai, tai beginkliai valstiečiai,, be 
abejonės, užmoka už tai tukstantimis savo gyvybių. 
Taip esti visur, kur gyvuoja despotiška valdžia, kuri 
remiasi ne žmonių pritarimu, bet ginklo jėga.

Bet iš tos baisios kovos tarpe sovietų valdžios ir 
Rusijos žmonių matome, kokios rūšies yra tariamoji 
“socializacija”, kurią vykina diktatoriai.

Suprasdami, kad įvesti aukštesnę ekonominę tvar
ką, negu kapitalizmas, negalima be stiprios industrijos, 
bolševikai ryžosi per penkerius metus išvystyti Rusijo
je milžinišką pramonę ir tuo tikslu padarė grandioziš
kus planus ir dabar bando juos vykinti. Bet kiekvienas 
žino, kad pirma, negu pramonės įstaigos ims dirbti ir 
nešti pelną, reikia įdėti į jas didelius kapitalus — sta
tant trobas, įsitaisant mašinas ir t. t. Dabar tas “indus
trializacijos” darbas nieku budu negali apsimokėti. Val
džia turi dėti ir dėti j jį pinigus iš valstybės iždo. Ir ji 
turi kartu maitinti darbininkus, inžinierius, komisarus 
ir visus kitus žmones, kurie yra tame darbe užimti.

Todėl sovietų valdžiai tenka, viena, plėšti labai 
aukštus mokesnius iš gyventojų (kurių milžinišką dau
gumą sudaro ūkininkai), idant butų kuo statyti fabri
kus ir pirkti užsieniuose mašinas. Antra, ji yra privers
ta rūpintis, kad miestams nepritruktų duonos per tą 
“industrializacijos” laikotarpį, kuomet miesto gyven
tojai yra užimti gaminimu ne rūbų, batų ir plūgų, ku
liuos galėtų suvartoti valstiečiai, bet fabrikų, elektri- 
kos stočių ir kitų industrijos įmonių. Negalėdama už
mokėti ūkininkams tinkamą kainą už jų grudus, valdžia 
vartoja prieš juos prievartą.

Kada šitaip valdžia bando nulupti nuo ūkininkų du 
kailiu, suprantama, kad jie ginasi, kaip įmanydami. Ir 
mes todėl matome pasibaisėtiną vaizdą, kad neva darbi
ninkų valdomoje šalyje ūkininkai užmušinėja, kaip pa
gedusius šunis, net sodžiaus mokytojus, kurie jų akyse 
reprezentuoja valdžią! Jokiam kitam krašte apie tokias 
baisenybes negirdėt. •

Smurtas, kad ir vartojamas su gerais tikslais, iš
šaukia pasipriešinimą, nes žmogus tai — ne gyvulys. Ir 
smurtininkų sumanymai eina niekais.

Šaliapinas apie save 
ir apie meną

Ypatinga agurkų ryšis. — Se
nam sunku bėra prisitaikyti 
prie naujų apystovų. — Sve
čio teisės. — Mefistofelio ro
lė. — Operos netikslumai. — 
Daina. — Muzika ir žodžiai. 
— Ateities kino.

Viename anglų laikraštyj til
po garsaus šaliapino straipsnis 
vardu “Mano dienos operoj su
skaitytos”. Tame straipsnyj Ša- 
liapinas apie save rašo seka
mai :

Rusijoj, tiksliau, Jaroslavo 
gubernijoj, auga tam tikros rų- 
šies agurkai, kurie yra tokio 
didumo, kaip mano rankos ma
žasis pirštas. Jie pasižymi ne
paprastu aromatu. Kuomet tie 
agurkai yra auginami užsienyj, 
sakysime pietinėj Francijoj; tai 
jie išauga iki 18 colių ilgumo, 
bet užtat praranda tą malonų 
aromatą.

Tas pat atsitinka ir su artis
tais. Tas pat buvo ir su manim.

Aš gimiau Rusijoj, ir mano 
menas išaugo toj milžiniškoj 
šalyj. Mane šildė Rusijos saulė 
ir aš kvėpavau Rusijos oru.

Nuo to laiko, kai man teko 
apleisti savo gimtąją šalį, aš 
bastaus po visą pasaulį, žmo
nes man labai geri. Jie gerai 
moka už mano menų ir kai ku
rie tikrai įvertina mane. Kiti 
myli mane ir yra pasirengę 
man visakame pagelbėti. Bet 
kaip gerai į mane neatsineštų 
ir kur aš neatsidurčiau, aš jau
čiuosi esąs svetimšalis, svečias.

Aš niekur nesijaučiu namie 
ir žinau, kad nuo tos pajautos 
aš niekuomet nepasiliuosuosiu. 
Tiesa, svečias turi įvairias tei
ses. Jam daroma išėmimai ir 
jis naudojasi visokiomis privi
legijomis. Bet jis negali elgtis 
taip, kaip būdamas savo šeimos 
rately j, ir visuomet yra privers
tas pats savęs klausti, kas gali
ma daryti, o kas ne.

Liūdniausia yra tai, kad jau
tiesi atkirstas nuo gimtosios 
žemės — tos dirbtuvės, kur iš
sidirba artistas. Nėra taip blo
ga/ .jei tai atsitinka jaunystėj. 
Jauną medį palyginamai yra 
lengva persodinti. Jaunystė 
šiaip ar taip turi susidurti su 
kliūtimis ir jas nugalėti. Ji 
pasižymi gimdymo skausmais. 
Tačiau jaunatvėj žmogus visgi 
lengvai prie visko pripranta,

lengvai su naujomis apystovo- 
mis susigyvena.

Artisto gyvenime yra laimin
giausias tas periodas, kuris 
tampa pašvęstas kūrybos dar
bui. Dainininkui tas periodas, 
kada jis ruošia programą ir 
stengiasi ją tinkamai apdirbti. 
Paskui, kai dainos jau išrink
tos, kūrybos momentas praeina.

Žinoma, kūrybinis momentas 
visuomet lydi menų. Kūryba 
niekuomet nesustoja, kuomet 
artistas pasirodo prieš publikų. 
Bet jo gyvenimas yra pilnas 
grožio tik iki to laiko, kol jis 
kovoja, kad išreikšti tai, ką. jis 
jaučia, pergyvena.

Laike to periodo jausmai yra 
ypač stiprus. Kai kūrybinis mo
mentas praeina, tai pasilieka 
atlikti paprastas rutinos dal
bas. Pirmas laikotarpis, mano 
.supratimu, yra daug laiminges
nis, nežiūrint į tai, kad artis
tui tenka daug- naktų nemiego
ti ir susidurti su įvairiais ne
pasisekimais.

Kol artistas yra jaunas, jam 
viskas atrodo galimu. Jis jau
čia savyj jėgą, kuri anksčiau 
ar vėliau turės prieš pasaulį 
pasireikšti. Bet laikui bėgant 
jis pradeda jausti, kad išorinės 
kliūtys neleidžia jam išsiplė
toti.

Imkime, pavyzdžiui, vieną iš 
mano rolių — Mefistofelį. Ma
ne parinko tą rolę dainuoti pa
prastu budu. Aš išmokau ją, 
perdaug į jos turinį nesigilin
damas. Iš pradžių aš jaučiau, 
kad mano Mefistofelis bus ge
ras, bet kada man prisiėjo jį 
dainuoti, aš buvau nepatenkin
tas, nors ir pats nežinojau ko
dai.

Niekis, — galvojau aš, — 
vieną gražią dieną reikiama 
ekspresija atsiras. Dabar aš ži
nau, kačr man. niekuomet nepa
siseks būti tobulu Mefistofeliu.

Aš taip pat supratau, kad 
man niekuomet nepasiseks nu
galėti kai kurias operos kliū
tis, su kuriomis artistui tenka 
susidurti. Aš kalbu ne tik apie 
išvidinę pusę, kurią publika ma
to, bet ir apie tai, kas dedasi 
už kulisų, — apie intrigas ir tų 
ypatingą atmosferą, kuri nėra 
suprantama tam, kas nežino, ką 
reiškia teatrališkas gyvenimas.

Dauguma tų, kurie yra atsa- 
komingi dėl operos pastatymo, 
— galima pavadinti apsimetė
liais, einančiais išmintais ke
liais. Be to. prasideda tie pasi
kalbėjimai tarp aktų, kurių ne

galima išvengti dėl techniškų 
sunkumų.

Ant galo, svarbią rolę lošia 
žodžiai, įdėti į dainininko lupas. 
Reikėjo šešių metų, kol aš su
pratau, 'jog Mefistofelį nebus 
galima vaidinti rimtai tol, kol 
jis scenoj bus priverstas kar
toti tokias nesąmones, kaip: At
sisėskite, gerbiamas pone.

Tai, kas įėjo į tradiciją, ne
gali būti pakeista. Bent taip 
yra operoj. Jeigu jus pradėsi
te kritikuoti, tai tuoj išgirsite 
tokį atsakymą: “Taip visada 
buvo daroma ir publika laukia, 
kad ir dabar bus taip padary
ta, o ne kitaip.”

Aš esu įsitikinęs, kad visi 
Mefistofeliai iki manęs buvo 
niekam tikę ir kad mano inter
pretavimas jo taip pat nėra 
geriausias. Vienintelis skirtu
mas, gal būt, yra tik tame, kad 
mano pirmtakunai buvo apa
kinti publikos entuziazmu ir 
aplodismentais, o aš—ne.

Publika visuomet turi savo 
favoritus kiekvienai rolei ir, 
gal būt, apie mano Mefistofelį 
bus kalbama kaipo apie “stebė
tiną didžiojo artisto sukurtąjį 
tipą.” Tačiau savo širdies gilu
moj aš manau, jog itas tipas 
yra gryniausi nesąmonė.

Bendrai, opera turi daug ne
sąmonių ir priešingų menui sa
vybių, kurias betgi negalima 
pašalinti. Visai kitoks reika
las yra su dainomis. Perskai
čius gaidas, galima gauti pilną 
supratimą apie dainą. Tąsyk 
liuosai jau galima kurti. Ne
laimė yra tik tame, kad mažai 
tėra dainų, kurių žodžiai su mu
zika susiderintų (harmonizuo- 
tųsi).

Net geresnieji muzikai nejau
čia to ryšio. Jie gali jums su
groti kokį nors gražų dalyką ir 
pavadinti tai “Mamos mušis”, 
nors kūrinys pagimdo pas jus 
mintį apie grąžų pavasario ry
tą.

Kai kurie kompozitoriai tai 
pagauna, jeigu jiems nurodai 
netikslumą, bet dauguma jokiu 
budu negali to suprasti.

Šuberto “Dvynukas” yra ge
riausias pavyzdys to, kaip rei
kia harmonizuoti muziką su žo
džiais. Bet labai mažai tėra 
kurinių, apie kuriuos butų ga
lima tą patį pasakyti.

Pas mane liko dar tik viena 
viltis—kino. Ne tas kino, kokį 
mes turime šiandien—jis mažai 
kuo tesiskiria nuo operos —bet 
tobulą suderinimą, garsų ir rel
jefų filmoj, kuris duos artistui 
galimybės apvilkti savo svajo
nes į apčiuopiamų formą.

Tąsyk Mefistofeliui neteks 
kvailas arijas dainuoti. Jis 
skris kartu su debesimis, lydi
mas audros.

Filmą, kaip aš ją suprantu, 
turi neapribotų galimybių. Ji 
vaizduos tikrąjį gyvenimai Ji 
sudarys atskirą meną.

Aš noriai įdainuoju plokšte
les. Geriau stovėti prieš mik
rofoną, negu prieš įtukstantį 
žmonių. Aš dainuoju ne dėl 
publikos, o pats sau ir įsivaiz
duotam klausytojui. Mane jau
dina tas faktas, kad mikrofo
nas reiškia ne vieną auditoriją, 
bet milionus klausytųjų.

Vienintelė opera, kuri išsi
skiria iš visų kitų, yra muzika- 
liška drama “Boris Godunov”. 
Nelaimei, man nepasisekė dar 
prikalbėti nei vieno menedžerio, 
kad pastatytų tą operą taip, 
kaip reikia.

štai tie samprotavimai, kurie 
verčia mane atsižadėti nuo 
operos. Operoj aš pasiliksiu 
kokius metus—o daugiausiai— 
dvejus. Gal ir po to aš dai
nuosiu koncertuose, bet mano 
tikru troškimu yra—pasišalinti 
ir dainuoti tik sau, savęs pa
tenkinimui.

TIK-KĄ 
/ Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

UŽSIENIŲ PROTESTAI PRIEŠ FAŠISTINĮ 
TERORĄ LIETUVOJE v

(Musų korespondento)

Kaip jau buvo pranešta, rug
pjūčio mčn. pabaigoje Lietuvoj 
buvo areštuoti apie 300 žmonių, 
daugumoje socialdemokratų ir 
darbo jaunimo. Iš jų 20 per
duoti karo lauko teismui.

Šiuos baisius faktus fašistai 
kaip įmanydami stengiasi už
maskuoti. Pastarajam pasikal
bėjime su spaudos ' atstovais 
Voldemaras pareiškė, jog tai 
esą lenkų prasimanymai. Esą 
areštuoti tik 12 žmonių, o dėl 
socialdemokratų, tai jų iš viso 
nuo pat 1927 m. esą suimti tik
tai apie 20 (!!!). čia tai jau 
perdaug kvailai sumeluota, ma
tyt, iš išgąsčio. Reikia žinoti, 
kad žinios apie masinius areš
tus pasiekė Ženevą kaip tik tuo 
metu, kaip ten vyko Tautų Są
jungos sesija. Po eilinės skan
dalingos kalbos Valdemarui te
ko išgirsti, kad Ženevos socia
listai rengia grandiozinę de
monstraciją prieš terorą Lietu
voje. Tai ir diktatorius iškūrė, 
nieko nelaukdamas. Net sesi
jos galo nesulaukė. O čia kaip, 
tyčia vokiečiai pagavo Plečkai
tį, kuris buk tai manęs su
sprogdinti Voldemaro traukinį. 
Tuo ir įvarė diktatoriui tokį 
strioką, kad dežiuravusiems 
Virbalio, Pilviškių ir Mariampo- 
lės stotyse “sveikintojams” —

šauliams ir gaisrininkams teko 
veltui išlaukti keletą valandų, 
nes Voldemaras grįžo automo
biliu plentu. Aišku, kad apie 
demonstraciją ir masinius areš
tus Lietuvos spaudoje nebuvo 
minėta nei žodžio.

Sąsyšyje su minėtais areš
tais, Latvijos soc.-dem. jauni
mo sąjunga “Darbo Jaunuo
menė”, soc.-dem. studentų sek
cija ir Latvijos socialistines 
studentų organizacijos “žemga- 
lija”, “Klints”, “Vilnis” ir 
“Zukunft” Rygoje buvo suren
gę didelį protesto mitingą. Kal
bėjo seimo narys drg. Rude- 
vies, darbo jaunimo atstovas 
drg. Vitols, studentų organiza
cijų atstovas drg. Brikškis ir 
Soc. stud. internacionalo atsto
vas drg. Rapoports. Visi kalbė
tojai ryškiai nušvietė Lietuvos 
padėtį nuo pat perversmo, ypač 
reformas universitete ir darbo 
jaunimo terorizavimą. Gausiai 
susirinkusieji vienbalsiai pri
ėmė griežtą rezoliuciją, smer
kiančią Lietuvos liaudies bude
lių darbus.

Kaip kuriozas pažymima fak
tas, kad už rezoliuciją buvo 
priverstas balsuoti, kad savęs 
neišduoti—-Voldemaro šnipukas.

—Skara mušas.

Švarios, Grynos, Sveikos ’* 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutž “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

IŠEIS NAUJOS MADOS

MARGUTIS
MĖNRAŠTIS “Margutis” pilnas, juoko, Dainų, 

Muzikos, paveikslų ir visokių pasiskaitymų nuo se
kančio mėnesio išeina naujuose rūbuose.

Kaina lieka ta pati 1 doleris į metus. Į Lietuvą 
kainuoja 2 dol. Susipažinimui vienas Nr. 10 centų 
stampomis.

Nieko nelaukdami tuojau vyniokite popierinį dole
rį, dėkite į voką, pažymėkite savo adresą ir siųskite 
sekančiu adresu:

“MARGUTIS”
3210 South Haisted Street, Chicago, III.

“Margutį” leidžia ir redaguoja komp. A. Vanagai
tis. Užsakymai priimami visados. Galite gauti ir 
praeiti] metų /‘Margutį”. Kaina 1 dol. 50 centų.
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2,400 darbininkų grū
moja džiabų prara

dimas
Eina kalbos, kad miesto tė

tušiai planuoja paleisti iš dar
bo 2,460 miesto tarnautojų (jų 
tarpe 832 policininkų). Stoka 
miestui pinigų.

Lietuvio kalba apie bi
bliją per radio

Kunigas John Rodin, 816 W. 
31 s t S t., vadovaus lietuvių kal
boms apie bibliją per radio iš 
stoties WBMI. Programas tę
sis 15 minučių. Jis bus išpil
dytas šeštadienį, spalių 12-tų, 
ir prasidės 4 vai. po pietų.

Warshawskiai pešasi
Lietuviams yra gan plačiai 

žinomas vardas Warshawskių 
vertelgų džiunkų. Jų yra du 

broliai — Abraham ir Israel. 
Dabar ėmė tąsytis teismuose 
delei to, kuriam iš jų priklau
so teise naudoti savo garsini
muose jų išdirbtą firmos var
du. C

Caponę areštavo I
Areštuotas / Ralph Capone, 

brolis paskilbusio butlegerio Al. 
Capone. Ralph yra kaltinamas 
tuo, kad jis užslėpęs savo tur
tą, idant nereikėtų taksų mo
kėti. Kad galėtų išeiti iš šalto
sios iki teismo, iš jo pareika
lauta užsidėti $35,000 bondsą.

Atidėjo mirties nuos
prendžio išpildymą

Išpildymas mirties nuospren
džio atidėtas trim negram — 
Lafonui Fisheriui, Leonardui 
Shadlovvui ir Leonui Brownui. 
Jie padavė apeliaciją. Nužudy
mas elektros kedėje jiems bu
vo skirtas ateinantį antradienį.

Užsinuodijo milteliais 
vabalams naikinti

" •
šešios ypatos užsinuodijo mil

teliais vabalams naikinti, šitie' 
milteliai įdėta, kaip baking 
povvder, netyčiomis i tešlą bly
nams, o su blynais ir suvalgy
ta.

Vagiliai šaukias polici
jos pagelbos

Du jauni vaikėzai — Ear ir 
Krank James — vienas 15 me
tų, o kitas 19, įlindo per stogą 
i Youngo Hardvvare Storą, 2151 
W. Madison st. Jie prisikrovė 
nemažai tavoro — peilių, kele
tą šautuvų, etc. Bet pasirodė, 
kad išeiti nebegali. Išbuvę 
krautuvėj visą naktį, anksti ry
tą vaikėzai ėmė baladoti duris 
prašydami praeivių pašaukti 
policiją, ’ idant ši paliuosuotų 
juos iš “dželos”. Policija paliuo- 
savo iš vienos ir nusivežė j ki
tą.

Areštuota 11 policinkų
Cary, Indiana, areštuota 11 

policininkų, jų tarpe du virši
ninku. Areštuotas taipgi vienas 
teisėjas. Visi jie areštuoti ry
šyje su prohibicijos įstatymo 
vykinimu. Busią areštuoti dar 
5 policininkai.

• ‘ .U .,*.

Irgi nesusipratimas
Board of 'Prade naujas tro- 

besis tapo surimuotas. Buvo 
nutarta tuojau iškelti vėliavą. 
Bet vienas darbininkų —• dele
guotas kitų — pareiškė trobe
sio viršininkui, kad reikia 
“drinksų” užfundyti darbinin
kams pirm iškelsiant vėliavą. 
Tokis jau esąs senas paprotis. 
Kadangi savininkai atsisakė ta
tai padaryti, tai darbininkai at-

Carman Del Barnes, jaunutė 
rašytoja, kurios romanas 
“Schoolgirl” sukėlė tikrą sen
saciją. Ji yra Vanderbilt uni
versiteto profesoriaus duktė ir 
neturi nei 20 metų amžiaus.

sisakė iškelti vėliavą. Delei šio 
“nesusipratimo” vėliava iškel
ta visa para vėliau. Tai mat, 
kaip blaivybės “žala” pasireiš
kia netikėtai ir netikėtose vie
tose.

Politikieriai nubausti
Aštuoni asmenys nubausti 

užmokėti pinigines bausmes už 
suktybes rinkimų dienoj — ba
lotų vogimą. Dauguma jų ita- 
lionai, bet yra ir airių. Baus
mių nusikalusieji turėjo užsi
mokėti kiekvienas po $225 ir 
$350 dolerių.

Paskandino tris laivus 
Michigan ežere

Didelės vilnys paskandino 
tris jachtas (privačių žmonių 
laivus pramogoms), kurios (bu
vo laikomos ikarais ežero pa
kibančiais.

Indžionkšenai prieš 
“spikyzes”

Išduoti indžionkšenai prieš 
24 “splkyz^ji”, kaltinamas nu- 
sižesgimu blaivybės įstatymui. 
Tarpe šių vietų yra užeiga, 
adresu 2701 West 51st St., pri
klausanti* Williamui Šaltis.

50 varantų areštams 
East Chicago

“Sausieji” darbuojasi. Su
areštavę kelioliką Gary polici
ninkų ir vieną teisėją, dabar 
sausieji agentai, sakoma, pa
kratysiu .East Chicago. Jie tu
rintys jau išėmę 50 varantų.

58 metai sukaktuvių 
nuo didžiojo gaisro
Kaip užvakar sukako 58 metai 

nuo dienos, kada kilo didysis 
Chicagos gaisras. Pasaka apie 
gaisro pradžią yra tokia: p-ios 
O’Leary karvė spyrė, kai ją 
milžo ir apvertė lempą. Užside
gė O’Leary daržinė ar kutis, 
paskui artimiausi nameliai, o 
toliau gaisras nušlavė didelę da-

PETRAS BUMBLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 10 dieną, 12:45 valandą 
p. p., 1929 m., sulaukęs 67 m. 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Telšių parapijos ir miesto. 
Amerikoj išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Kotriną po tėvais Kuzmin- 
skaitę, sūnų Stanislovą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3215 S. Wallace St.

Laidotuvės {vyks panedėlyj, 
spalio 14 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Bumblio gi
minės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs ir 
Giminės.

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

lį Chicagos. Bet ar dėl karvės 
spyrimo kilo gaisras, tai neži
nia tikrai.

Suimta gauja banditų
Policija suėmė keletą jaunų 

vyrų Hammonde, Indiana. Ma
noma, kad šis suėmimas išaišr- 
kins visą eilę plėšimų, pada
rytų rodhauzėse pietinėje Chi
cagos dalyje ir priemiesčiuose.

Suimtųjų pavardės išrodo 
esančios lenkiškos; nors pora 
yra panašių lietuviškoms.

Policininkai turėjo nemažai 
darbo, iki suėmė banditus. Po
licijos seržantas Fox nušautas. 
Taipjau nušautas vienas ban
ditas, būtent Walter Warzin- 
ski, 22 metų.

Vienas policininkas pašautas 
keliomis kulkomis. Sužeista ir-

gi trys banditai — Steve Da- 
venport, John Salva, ir B. Staw- 
ski. Kiek pirmiau buvo areš
tuotas John Mikoski. Pereitą 
sekmadienį šis banditų būrys 
apiplėšė rodhauzę Palm Gar
deli, netoli Lansing.

r r t

^Naujau Smagumą® Teatre”.A^EĖICAN
OPERA CO.
MAJESTIC THEATRE 
------  Dainuojamos Angliškai ------

Jus galite suprasti ir pasigėrėti kiekvienu 
jų žodžiu.

PROGRAMAS
Sj vakarą 8:20 — “CARMEN”; subatoj die
ną — ‘’Martha” subatos vakare — "Yo- 
landa of Cypius”.

SPALIO 14 SAVAITE
Panedėly — "Yolanda o? Cyprus”: utar- 

nlnke — "Fauet”; seredoj — Buterfly”; 
ketverge — “Carmen”; pėtnyėioj — "Fi
garo” subatoj dieną — "Yolanda of Cyp- 
rus”: subatos vakare — "Carmen".

Bilietai: 60c, 76c. $1.50, $2, $2.60, $3.

Akiu Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

, naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6606 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

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. UI
------ O-------

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po plot.
7 iki 8 vai. NedM. nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Pus - Balsio 
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

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

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

Parduoda tiktai
EDVVARD STUCHLIK

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

------o------
Res. te). Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGA8 

Suite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

________ Graborial________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 19 iki 1 

3265 So. Halsted St.

1800 So. Ashland Avė,
VAJbAHDOSi

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po piei

Specialistas gydyme chronlftlcų Ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas iftegzarainavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryd. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzatninavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Universal Restaurant
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.

J

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatmęnt ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

■M

AGNIEŠKA DAPKIENĖ 
po tėvais Samuilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 dieną, 2:10 valandą ry
te, 1929 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Paklainių dva
re. Išgyveno Amerikoj 10 me
tų. Paliko dideliame nuliudi
me vyras Antanas, 2 sunai — 
Antanas* 16 m., Viktoras 10 m. 
2 dukterys — Helena 13 m., 
Sopija 8 m., broli ir brolienę 
Samuiliai ir giminės, o Lietu
voj 2 seseris — Prancišką ir 
Moniką. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4613 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
spalio 12 dieną, 8 vai, ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo P. 
Š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agnieškoj/ Dap
kienės giminės, draugai ii- pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patama- I 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, >
Vyras, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Brolienė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D Lachawicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

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

■■—■r-----*

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St. Canal 2380
Ofiso valandos 2 Iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Canal 1464

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu 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 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriis 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 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS ČHICAGOJ

1646 W. 46tb St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 CL

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška

* patarnavimą
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

J. F. R ADŽIUS
, PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

I?38 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

Examinuoju akis ir prirenku akinius. 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais
2028 So. Halsted S’t.

Lietuviai Gydytojai
DR. A. J. KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

A. M0NTV1D, M., D.
1579 Milwaukee Avenue, Rooro 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ,ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 1918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 82111 South W»ll«ce Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak. 
1410 W. Monroe Street 

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriikų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

————————---
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

« 
Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

—................... * ■■ r  ...........................-  -------------- -—

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS

4712 So. Asfhland Avė.
Tel. Bouldrard 7589

Ofiso valandos 9 ?yto iki 8 vakaro. 
Residence Photie Hemlock 7691

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

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

Valandos: nuo lt—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3119
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RandolpK 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyrišku ir Vaiku ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų1

Phone Midway 2886

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvertą. 
Nedaliomis 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, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

I Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. £' 1 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1502 l

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžipnas Borden). 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS ‘

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8607 
3315 So. Hakted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas «

134 North LaSalle Street 'j 
CHICAGO. ILL, / 7

Nuo 9:30 ilki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 S. Union Ava, 

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

Vilniaus minėjimas

■MTOrvarart'——-i ■1 n » r."*"————— 

čitiš kaip paprastos dienos va
karui, 
garsinta šis minėjimas, paly
ginti, mažai. Bendrai kalbant, 
minėjimą^ buvo sėkmingas.

:!: +
Girdėjau, kad kviesta dau

giau solistų dainininkų, bet jie 
(ar jos) negalėję dalyvauti, h’ 
priežastis^ buvusi ta. jog 
vėlai pakvietimas duota.

Kai kam gali išrodyt i, 
kas čia tokio: moki dainą,

dar pa-

NAUJIENOS, CWg0, IĮ!

komite-

konsulas
Dr. A.

tuo labiau, kad ir
Lukoševičienė, Prane
Dovidavičienė, Elena 
Žilinskas, Stasys

SPORTAS
GOLFO TURNAMENTAS

per

kad 
dai

kartą ir gali

pasakyti, b? t 
dalyviui ar

nc taip 
dalyvei

Trečiadienio vakarą, spalių 
mėn. 9 d.. Lietuvių Auditori
joj surengta Vilniaus minėji
mas Vilniaus vaduoti 
to pasidarbavimu.

Kalbėjo Lietuvos 
Chicagai p. Kalvaitis,
Žymantas ir adv. K. Gugis.

Išpildytas muzikalia ir vo- 
kalis programas. Dainavo “di
džioji” ir “mažoji” Birutės. 
Pianą skambino dvi jaunos 
merginos — viena jų gabioji 
Petro Sarpaliaus duktė. Kita 
— p-le Požėra u skaitė. Smui
kavo jaunasis Misevičius, mu
sų Adonio sūnus.

Dainininkė solistė buvo p-lė 
Paškevičaitė.

Keletas žodžių apie tą ar 
kitą programo numeri. P-lės 
Paškevičaitės balsas stiprus. 
Paima klausytojus galingumu. 
Ji buvo iššaukta dainuoti ke
liais atvejais.

“Didžioji” Birutė dainavo 
puikiai. Dainininkės ir daini
ninkai, didelėj didžiumoj, jau 
Amerikoj gimę ir augę lietu
viai ir lietuvaitės. Jauni, link
smi ir pilni “pep”. O p. Ste
ponavičius, vedėjas, prie piano 
tai kaip 
travojo” 
buvo ne 
žiurėti į 
nes būrį.

O štai
Tai mažoji Birutė. Skaitlingas 
būrys mergaičių. Pasirėdžiu
sios tautiškais drabužiais. Dai
nuoja, sutaria puikiai.

Bet man rodosi, kad p. Sar
paliaus darbas yra, kaip sa
koma, “iš vienos pusės” ne 
lab,ai dėkingas. Dar jaunajai 
Birutei dainuojant mačiau p. 
Steponavičių atydžiai tėmijan- 
tį jaunąją Birutę. Ir gal būt 
nesuklysiu pasakęs, kad jis, 

rasi, mąstė, jog štai ana ar ši
toji mergina galima jau pa
veržti i,š Sarpaliaus ir įvesti 
į “didžiosios” Birutės eiles.

Pianystės, p-Iės Sarpaliutė ir 
Požėrauskaite, o taipgi smui
kininkas Misevičius ir pasiro
dė gerai. Tikrai gerai.

Kalbėtojai. Pirmas kalbėjo

koks generolas “muš- 
savo armiją.. Malonu 
lik klausytis, bet ir 
tą šaunų jaunuome-

$arpaliaus “armija”.

ir 
ka

buvo
klau-

ido-J

tvir- 
sėdėj u-

ne

jo, kodėl Vilnius priklauso Lie
tuvai. Susirinkusieji atydžiai 
klausėsi. Kalba, matyt, 
rūpestingai priruošta, 
sytojai išgirdo daug 
maus.

Dr. Žymanto balsas 
čiausias. Klausytojams,
siems paskutinėse eilėse, kar
tais sunku buvo girdėti.

Adv. K. Gugis kalbėjo pas
kutinis — “trumpai ir storai”. 
Jis yra pratęs kalbėti, nuosai
kus ir įdomus klausytis.

Publikos susirinko, manau, 
per ketvertą šimtų. O gal bu
vo ir iki 500. Tai gražus skai-

AR JUS TURITE PRIETARŲ 
SAVO NAMUOSE?

Kas butų suradęs Ameriką, jei 
lumbus butų paklausęs prietarų 
vo draugų ?

Prietarai tikrino Columbui, kad že
mė yra plokščia ir patarė jam pasi
likti namie. Prietarai kovojo prieš 
garlaivius, telefoną, geležinkelius ir 
t. t. Jie sakė, kad telefonas yra tik 
žaislas ir niekad neturės praktiškos 
vertės. Europiečiai kalbėjo kaip 
apie “vėliausi Amerikos humbugą”.

Kiekvienas didysis judėjimas pa
saulyje turėjo kovoti įsigyvenusius 
prietarus, paremtus ant nežinojimo 
faktų. Nes prietarai yra nuomonė, 
sudaryta be užtektino ištirimo faktų, 
reikalingų teisingam ir bešališkam 
nuosprendžiui. Viltis ir pasitikėji
mas neatlaidžiai stumia žmonės prie 
naujų triumfų, kuomet prietarai yra 
progreso stabdytojai, visuomet 
šnabždantys: “eik pamaži”.

Paskiausias prietaras, kokį prisei- 
na pašalinti, yra prieš cigaretus. 
Daugelį metų atgal, kada cigaretai 
buvo gaminami be pagelbos moder
ninio mokslo, susidarė prietaras prieš 
visus cigaretus.

Bet ta kritika nebėra pateisinama.
Kiekvienas žino, kad karštis iš

valo. “Kepinimas” — Lucky Strike 
ypatingas slaptas procesas — pa
šalina kenksmingas medžiagas iš 
iš Luckies, kurios prie, senovinio ci- 
garetų gaminimo pagimdydavo erzi
nimą gerklės ir kosėjimą.

Tuo “kepinimas”, naikindamas se
novinį prietarą prieš vyrų ir moterų 
rūkymą cigaretų, padarė Lucky 
Strike labiausia prasiplatinusiais ci- 
garetais pasaulyje.

Co- 
sa-

navai ne 
dainuoti.

Lengva 
lengva
savo numerį išpildyti. Jei pro
fesionalai aktoriai, muzikantai, 
daininikai, kuone kasdien pa
sirodantys scenoj, jaučia rei
kalą repeticijų, prisirengimo, 
tuo labiau jo reikia mėgėjams. 
Ir lodei bet kuri organizacija 
padarytų gerai užkvipdama 
programams dalyvius iš ank
sto, duodama jiems pakanka
mai laiko prisirengti.

Report.

Atvažiavo iš Lie 
tuvos

Bailiu America linijos laivu 
“Lituania“ spalio l d., atplau
kė i Ne\v Yorka šie lietuviai: i t

Krukelytė-.Jaškuniene, Ona
Kiukeris, Kazimieras 
Rakauskienė., Uršulė 
.Butkus, Stanley

Arlauokas, VVeronika
Vertelka, Juliana

Vertelka, Emily 
Kaukimai te, Katrvna 
VVolters, Elzbieta 
Acccttoba, Michalina 
Justinavičienė, Magdalena

PRANEŠIMAI
S. L. A. 6-to apskričio suvažiavi

mas įvyksta šiame septintadieny, 
spalio 13 d., Mildos Teatro salėje, 
3140 So. Halsted St., pradžia 1 vai. 
po pietų. Gerbiami delegatai-tės, 
visi dalyvaukite šioje konferencijoje.

K. J. Semaška, Apskr. Sekr.

Naujienų Spulkos nauja serija 
prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Kypkevičia.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A, 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
jvyks penktadieny, spalio 11 d.. 
1929 m., 7:30 vai. vak. Amalgameitų 
Centre name 333 So. Ashland Blvd. 
Visi nariai ir narės malonėkit su
sirinkti paprastu laiku

— K. Navickas, rast.

Visuotinas susirinkimas Fountain 
Paint Brush Mfg. Co. šėrininkų, su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, spalo 11 
d., 8 vai. vak., 1929 m., Aušros Var
tų parapijos mokyklos kambary. Tik 
su serais bus įleidžiami Valdyba ir 
direktoriai malonėkite prirengti pil
ną raportą, taipgi nepamirškite atsi
nešti knygas, kad butų galima pa
tirti korporacijos stovį.

— S. Gasparaitis.

Roseland. Spalio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 341 Wensington 
Avė. įvyks Roselando Lietuvių Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo paprastas susirin
kimas. šiame susirinkime bus vi
sokių raportų ir pranešimų. Jo vaka
ras įvyks ateinantį sekmadienį, spa
lio 13 d., K. Strumilos svetainėje, 
158 107 St.

Visi nariai nepamirškite atsilan
kyti į susirinkimą ir į vakarą.

Sekretorius.

Racine, VVis. — Koncertas ir šei- 
miniška vakarienė, rengiama Lietu
vių Brolių ir Seserų dr-jos įvyks ne- 
delioj, spalio 13 d., 2 vai. po piet, 
Turner Hali, 1313 Lincoln St. Šir
dingai visus užkviečia

Rengimo Komisija.

Penktadieny, Spalio 11 d., 8 vai. 
vak. Lietuvių Baptistų bažnyčioje, 
1957 Canalport Avė., bus garsus kal
bėtojas ponas Bakovinckis iš Var
šuvos. Ponas Bakovinckis turi ge
rą naujieną dėl visų pranešti.

Komitetas.

Teisybės Mylėtojų Draugystės su
sirinkimas atsibus nedėlioj, spalio 13 
d., Mark White Sųuare svetainėje, 
prie 29tos ir Halsted gatvių. Pra
džia Imą vai. po pietų. Visi nariai 
ir narės esate kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, nes yra svarbių dalykų 
aptarimui. Rast. St. Narkis.

Birutės Kalno Draugystė laikys 
mėnesinį susirinkimą penktadienio 
vakare, spalio U d., Lietuvių Audi
torium svet., 3133 So. Halsted St. 
Prašau draugų pribūti, randasi svar
bių reikalų aptarti.

Rast. J. Balchunas.

Roseland. Aušros knygyno likvi
davimo komisijos susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj 11 d. spalio 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Darbininkų svet., 10413 So. 
Michigan Avė Visi nariai būtinai 
turite dalyvauti, nes turime padaryti 
galutiną apiskaitą dėl draugijų.

K. Danyla.

X

Penktas Open-Atviras Meti
nis Lietuvių Golfo turnamentas 
įvyko spalių 6 d. Laramie Gol
fo Kliube. Golfo laukas yra ge
rame sfovyje-r-gražus ir tejos 
ne akmeninės, tik visa bėda, 
kad randasi arti miesto ir todėl 
blogą įspūdį daro gelžkelis ir 
dirbtuves. Oras gražus, tik 
vėjas stipriai pute ir kurie gol- 
fininkai prisitaikė prie vėjo iš
ėjo su gerais skorais, o tie, ku
rie neįstengė atsilaikyti prieš 
vėją, tų skorai padidėjo kir
čiais. Dalyvavo gražus būre
lis sportų-golfininkų. žinoma, 
buvo tikėtas daug daugiau, tu
rint, galvoj skaičių golfininkų. 
Bet visų patenkinti negalima/— 
vieni turi dideles pretenzijas, 
kitiems nepatinka golfo laukas; 
yra ir tokių, kuriems niekas ne
tinka.

R. Czyzas, jaunas vaikinas, 
išėjo su mažiausiu skoru ir lie
ka vyriausias liet, golfo čem- 
pianas šių metų. B. Pivvaronas 
liko sekamas-— runner-up. J. 
Kazlauskas išlošė klasėj B.; K. 
Jurgelionis laimėjo klasę C. 
A. K. Menas, pirmas lietuvių 
golfo čempionas, išlaikęs titulą 
per keturis motus—lošė keis
tai ir pralošė jaunam vaikinui. 
Buvo daug tikėtasi šiame tur- 
namente nuo 
Bucho, bet ir 
silaikyti.

čempionas 
Metropolitan 
sekami savo 
atatinkamus
prizai bus Įteikta laimėtojams 
golfininkų bankięte lapkričio 9 
d. Lietuvių Auditorijoj.

Dr. Naikelio ir 
jie neįstengė at-

gaus 
Banko 
klasėj 

prizus.

gražiausią 
trofiją, o 
laimėtojai 
Trofija ir

Lošimo rezultatai
R. Czyzas
B. Piwaronas 

Pochulpa 
Buchas

C. Miller 
Kazlauskas

Dr. C. Kasputis 
Dr. P. Zalaitoris 
Dr. S. Naikelis 
G. A. Šukys, 
J. Mereckis 
A. K. Menas 
J. Mackievich 

Majauskas
Dr. S. Biežis
Dr. A. Zimontas 
Dr. A. Lauraitis

K.

C.

79—84—163 
85—170 

85—88—173
87— 87—174
89 87 176 
91—86—177
88— 92—180
90 - 92—182

• 91—92—183 
. 94-89- 183 

91—94—185 
94—92—186 
94—93—187 
93—97—190

100— 93—193 
102—91—193
101— 92—193

LAIKAS nusipirkti nau
ją PORTIS SKRYBĖLĘ. 
Madingos, jos yra viso
kių spalvų, visokio ap
dirbimo ir visokiais bry
liais — dėl kiekvieno 
žmogaus, kiekvieno am
žiaus. Kiekviena garan
tuota išdirbėjų. $4.95 
iki $6.50. Atdara nedė
lioj iki 12:30 vai

BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings • 

4171 Archer Avė. Arti Richmond St.

A. Bielskis
J. S. Vitkus

100-^94—194
106—94—200

Dr. M. Žilvitis 103—100—203
J. Kazickas 101—103—204
J. Keserauskas 101—103—204
M\ Jezavitas 109—97—206
J. Aumbutas 103—104—207
P. Gillis 106—103—209
Dr. C. Kliauga 107—103—210
J. Giraitis 105—106—211
J. Augus 110-105—215
K. Jurgelionis 121h—115—236
A. D. Kaulakis 124—123—247

Golfo kompeticija

“TZ T 2S
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Paskoloa
Personai

'Asmenų Ieško

Nedėlioj, spalių 13 d., Lara- 
mie Golfo Kliube jvyks golfi- 
ninkų ir golfininkių didelė kom- 
peticija už šių metų golfo ti
tulus. Loš vyrai, moterys ir 
jaunuoliai, tik profesionalai gol- 
fininkai nebus įleidžiami.

Ketvirtas Moterų, trečias 
amatorių ir pirmas jaunuolių 
golfo turnamentas bus lošiama 
eliminacinis— mateli 18 skylių 
lošimas šiuose turanmentuose. 
Registruokitės pas golfo komi
tetą 3200 S. Halsted St., arba 
tiesiai golfo lauke nedėlioję.

—Golfo Rep.

Ciceriečiai susikibs 
su westville’iečiais
“Westville Wildcats” futbo

lo jauktas loš su “Cicero Bulis”. 
Abu jauktai yra lietuvių. Lo
šimas įvyks Wiestvillū’j spalių 
13 d. antrą valandą po pietų.

“W-estville VVildcats” jau 
kartą 
sselacr
Westvillieči.ai laimėjo, 
darni 7 prieš 6.

Algirdas A ponaitis, 
cats” < 
linkui gyvenančius lietuvius pa
matyti. futbole/ lošimą. Ypač dėl 
to, kad tarp savęs susikibs lie
tuviški jaukiai. — A.

VVildcats”
buvo susikibę su Ren-

Ind.) futbolo jauktu.
padary-

“Wild-
direktoriiis,- kviečia ap-

[
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Business Service
_______Biznio Patarnavimas

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senui. Pertu ufinu | 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičius ant. namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone VIctorT 2740

Karpenteriai ir Džiaberiai

Remodcliavimas. — Porčiai. • 
Saulės seklyčios. — Garažai. • 
Abelnas taisymas. 
Apskaitliavimas dykai. — Cash ;

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

ar

J. S. RAMANCIONIS
Buvęi vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratori

J. S. RAMANCIONIS, lavininkai 
3147 So. HalsteiF St.

Tel. Victorv 7261

MILDA
3140 S. Halsted St

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Spalio .

10,11 ir 12
rodoma visas kalbanty

sis paveikslas
Bus

“Cocoanuts”
dalyvaujant

For Marks Bros.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios Žinios.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. ProBoect 98fifl

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
Eakėlimas ir pamatai $555 ir au^š. 

lereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 674t Vakarais Pensacola 2561

STATYMO KONTRAKTORIUS
Mes atliekame visokios rūšies dar

bą mūrijimo, cementavimo ir plaste- 
riavimo. Atliksime dabar labai pigiai.

STANLEY PETRAITIS & 
COMPANY

1460 N. Paulina St.
Tel. Armitage 2313

Financial
Finansai-Paskolop

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

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Skolinant Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

PAIEšKAU Povilo Jusaitčio, nip 
miaus gyveno La Šalie, 111. ir Ogles- 
by, III., paskiau gyveno Chicago. 
Pats ar jį žinantieji atsišaukit. 
Frank Baladinskas, 229 E. Fourth 
St., Spring Valley, 111.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERNĘ ir grosernę parduosiu 
visą arba pusę pigiai, 6530 South 
Damen Avė. Tel. Prospect 9561.

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

ir
Aš MOTIEJUS SADAUSKAS ką 

tik esu atvykęs iš Spring Valley, III., 
noriu sueiti Motiejų Žimančiu, pra
šau paties atsišaukti arba Žinančių 
man pranešti į Knyginas “Lietuva”, 
3210 So. Ųalsted St.

KRIAUČIAUS, valymo ir dažymo 
šapa pardavimui pigiai.

7301 So. Peoria St.
------ o------

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chicagą, 1424 W. Washbum Avė.

—-—O

Paskolos suteikiama 
j viena diena 

2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTEKNATKONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo augštos rųšies 
$850 grojiklį pianą, kabinetą, suolelį 
ir roles, viską už $75, kad užmokėti 
palaikinio sandely kaštus. Galėsiu 
duoti išmokėjimais, jei bus 
rimą.

lus N. Wood St. 
1-mas aukštas

Radiog

no-

NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 
Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėjimui. $5 įmokėti. Taip
gi *kitų išdirbysčių.

Midwėst Piano Stores, Ine. 
6136 South Halsted St, 

Tel. Normai 9431 
Atdara iki 9:30 v. v. •

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

seklyčios setas $7.50, 
Dreseriai $5, Lovos _$2.

virtuvės setai, Valgomojo
GAUGER,
St., prie St. Lawrencft,

3i SM. SK17R1NIS
(rasiniai pečiai $5, ________ ...
DaybedH $5, Kaurai $10, Aisbaksfai $5, Vir
tuves kabinetai, 
kamb. setai.

541 E. 
Atdara

Gint ... .
utarn., ketv, sub. vakarais.

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

PARDAVIMUI 
ning room setas 
Parduosiu pigiai, 
vai. vak., antras 
Auburn Avė

' ------ O.

virutvės setas, di-
ir keletas stalų.

Atsišaukite po 4 
augštas, 3348 So.

STIKLINIS China kabinetas, bu- 
reau, misinginė lova, springsai. Vis
kas labai pigiai. 3457 W. 60 St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

GOVALIS. Canal 2311

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOt>

Neriam vilnonius syeterius — 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- 
ios 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 pieti|.

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

Tel. Victory 3486

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

’2S, Buick 5 pas. sedan ............................
Baigė Sodan G ratai ...... .........   :

'20 Essex Sedan ..........  .......... i
11)27 Nash Coach spccial .......   :
'29 Ford coupe .....................   I
'29 Ford Roadetcr  ...................   I
’28 Auburn Roadetcr _________ __

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
71.36 S. Halsted St., Triangle 9330

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

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicagoj, 
parsiduoda Rooming Hquse ir Res- 
taurantas, tik už $550. Ruimai visi 
fornišiuoti, greitas pardavimas, 1616 
So. Halsted St. 

-------o-------
Energiški 

rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus _ . ____
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure Gražus 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir nasu ‘ šildomi, 5306 S. 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių 

I vinėti.
Kreipkitės kas 

ryto iki 4 vai. po

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

būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Ilush and Ohio Sts.

iS

REIKALINGAS kriaučius prie 
naujų ii- senų drapanų. Kad mokėtų 
ir ant press mašinos, 414G Archer 
Avė. 

, ---------o---------

REIKIA Salesmanų. Duokite 
$15.00 Health-O-Meter sąryšy su 
banko sąskaita. Pasidarykite $10.00 
į dieną. Swanson, 6320 S. Western 
Avė.

REIKALINGAS darbininkas už 
dženitoriaus pagelbininką, nevedęs 
valgis ir guolis, 5614 So. Green St.

REIKALINGAS draiveris, kuris 
galėtų išvežioti duoną ir keksus su 
savo troku. 11731 So. Indiana Avė.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose bildinguose. 5 va- 
alndos darbo, $15 į savaitę.

Mergaičių dienomis • dirbti lengvų 
darbą dirbtuvėje. Garantuotuotos vie
tos Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT AGENCY 

833 Milwaukee Avė.

REIKALINGA mergaite už pagel- 
bininkę. Kreipkitės asmeniškai, 
Peoples Dentists, 1735 S. Halsted St.

REIKIA operatorkų patyrusiij ant 
dresių. Lewis Dress Co., 325 West 
Adams St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, kad ir su vienu vaiku. At
sišaukite, 1800 So. Peoria St.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
gera mokestis, darbas ant visados. 
1745 So. Halsted St.

REIKIA ambitiškų mergaičių pa
sidaryti gerus pinigus. Atsišauki
te. 3940 S. California Avė. Klauski
te Mr. Bell.

REIKALINGA mergaitė už parda
vėją į grosernę, turi mokėt kalbėt 
lenkiškai, patyrimas nereikalingas, 
išmokinsime. 1458 W. 15th, Chicago 
Illinois'.

For Rent
PASIRENDUOJA biznio namas 4 

kambariai gyvenimui. Atiduosiu pi
giai kas prižiūrėtų namą, nes savi
ninkas negyvena, namas randasi 
Westsaidė, arba mainysiu ant ką tu
rite, ant namo, loto ar farmos. F. 
Butkus, 1613 So. 50 Ct., Cicero, III.

PASIRENDUOJA garu apšildo
mas 6 kambarių flatas su garadžiu, 
$55 į menesį, transportacija Kedzie 
ir Archer Avė. Kreipkitės po 3 vai. 
vak. 3144 W. 43 St.
________i________________________

ANT RENDOS 5 pečiais šildomi 
kambariai.

7024 So. Artesian Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikino, yra garadžius, 6408 S. Fran- 
cisco Avė. Tel. Republic 6444.

KAMBARYS ant rendos, 2 lubos, 
su valgiu ar be valgio. Visi patogu
mai. 4254 S. Artesian St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Geras cash ir išdirbtas biznis. 
Visokių tautų apgyventoj vietoj.

i 5 kambariai užpakaly, fur- 
. Union avė.

Tol. Yards 1321.

HARDWARE ir malevų sankrova 
parsiduoda. Geras biznis, gera vie
ta, tarp kitų tautų. Biznis išdirb
tas per 6 metus, 7216 So. Ashland 
Avė., Tel. Hemlock 1331.

PARDAVIMUI puikus restauran- 
tas — pilnai lietuviškoj kolonijoj 
Bridgeporte. Nebrangiai. Randasi ant 
kampo. Mauzokas Restaurant, 3200 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, parduosiu pigiai. Randasi 
lietuviškoj kolonijoje. Geriausias bai- 
genas, 3735 S. Emerald Avė.

PARDAV1MUI grosernė — prie
žastis pardavimo važiuoju į Lietuvą, 
randasi prie mokyklos, 3329 So. 
Morgan St.

Fanus For Sale
Ūkiai Perdavimui

20 AKRŲ prie Ogden Avė., i va
karus nuo Aurora, arti stoties. Ge
ras namas, elektra, gasas. 
žemė. Gera vieta vištų 
$2,000 cash, likusius per 10 

Tel. Kildare 9303

Daržo 
f ar m ai. 

metų.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalovv, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą {mokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

STORAS ir 5 flatų namas ant 
Bridgeporto, mainysiu į bungalo\v 
arba j 2 po 4 kambarius. A. Stukas, 
841 W. 33rd St., 2 lubos iš fronto.

Real Estate For Sale
Namai-žemė 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 mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

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

PROGA PASIDARYTI PINIGŲ

2% akrų prie South Kedzie Avė., 
1 blokas iki R. I. stoties. Kaina 
$5,000; $1,000 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Pribrendus iš
dalinimui. Jus galite parduoti lotus 
po $500 kiekvieną ir pasilaikyti 
sau kampą.

T. M. RYAN, 
105 N. Clark St. Tel. Central 2384

PARDAVIMUI mūrinis 4 pagyve
nimų namas arba mainysiu ant biz
nio, bučemės, grosemės arba ant 
bile ko, 1858 W. 14 St.

TURIU paaukoti savo 7 kambarių 
namą,"50 pėdų lotas. Fumace šil- 

RENDON ruimą/7 su visais pato- (lomas. — Kaina $4200. — Apleidžiu 
gurnais prie mažos šeimynos, nėra miestą. 9711 Parnell Avė.
vaikų. 4031 So. Talman Avė. 2 lubos --------------------------------------------------

RENDON kambarys 1 
arba ženotai porai, gali valgį pasi
gaminti patys, 1507 N. Irving Avė.

PASIRENDUOJA KAMBARYS, 
dėl vaikino ar merginos, kambarys 
apšildomas ir šviesus, prie mažos 
šeimynos, 4 bokai iki VVestern Elec
tric Co., 1624 So. 49th Ct., Cicero, 
III. Tel. Cicero 4006

PAAUKOJIMO pardavimas, 5 
vaikinams kambarių mūrinė bungalow. ąžuolu 

"—5 trimuota. Garažas. 5939 S. Fran- 
cisco Avė. Savininkas turi tuojaus 
apleisti Chicago. Kaina $8,300. Te
lefonas Republic 4029.

GERAS PIRKINYS, 6 kambarių 
mūrinė bungalow. Stikliniai porčiai. 
Reikia pamatyti, kad ją įvertinti. 
Pigiai. 3457 W. 60 St.

.4,




