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46 įgulos žmonės žu
vo orlaivio liepsnose

Katastrofa atsitiko Francijoje, dirižabliui 
su 53 žmonėmis skrendant iš Anglijos Į 
Indiją — Tik septyni asmens išliko gyvi

BEAUVAIS, Franci j a, spal. 
5. — Milžiniškas Anglijos, di
rižablis R-101, didžiausias pa
sauly orlaivis, ir keturiasde
šimt šeši jo įgulos žmonių žu
vo baisioje katastrofoje, įvy
kusioje anksti šį rytą apie pen
kias mylias į pietus nuo Beau- 
vais.

Dirižablis tik prieš septynias 
valandas buvo išlėkęs iš savo 
bazės Cardingtone, Anglijoje, 
kelionėn i Indiją. Skrendant 
per Franciją, apie 2:30 vai. 
sekmadienio ryto (Chicagos 
laikrodžiu apie 8:30 vai. šešta
dienio vakaro) dirižably įvyko 
sprogimas’, ir jis nukrito že
mėn visas liepsnose.

R-101 buvo 53 žmonės
Dirižably viso buvo 53 as

menys, ir visi jo pasažieriai ir 
augštieji valdininkai, jų tarpe 
pats dirižablio komandorius 
lrwin, žuvo.

Gyvi išliko tik šeši inžinie
rių štabo nariai ir radio ope- 
ruotojas, bet visi skaudžiai ap
degę. Vienas jų veikiausia ne
be išliks gyvas'.

Radio operuotojas Disley, 
skaudžiai sužalotas ir kartu su 
kitais pargabentas į Beauvais 
ligoninę, sako, kad jis miego
jęs, kai katastrofa įvykus, ir 
nieko neatsimenąs. Jis pasijutęs 
tik begulįs' ant žemės.

Siautė stipri audra

Milžiniškas orlaivis skrido 
•100 pėdų augštumoj, kovoda
mas su stipria audra. Lauke, 
netoli nuo Allone kaimo, jis, 
užsidegęs nukrito žemėn. Ligi 
kaimiečiai, didelio trenksmo 
pabudinti, atbėgo į nelaimės 
vietą, visas dirižablis buvo 
liepsnose, ir dėl didelio karš
čio jie negalėjo nė kokios pa
galbos suteikti.

Nelaimės priežastis nežinoma

Telefonu buvo duota žinia 
Beauvais prefektūros vyriau
sybei, ir nelaimės vieton tuo- 
jad atvyko policija, taipjau su
bėgo daug žmonių iš apielin- 
kės. Tačiau jau buvo per vėlu 
ką nors padaryti: iš milžiniš
ko orlaivio buvo likę tik de
gantieji griuvėsiai.

Katastrofos priežastis kol- 
kas nenustatyta. Francuzų avi
acijos vyriausybė mano, kad

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

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
niai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 590 F.

Šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 5:25. Mėnuo teka 5:32 
ryto.

dirižablis buvo audros nutrenk
tas žemėn ir ekspliodavo.-

Ką sako orlaivio katas
trofos liudininkai

LONDONAS, spal. 5. — H. 
J. Leech, vienas šešių dirižab
lio R-101 išlikusių gyvų inži
nierių štabo narių, telefonu iš 
Beauvais ši rytą šitaip prane
ša:.

“Mes susikalėme kalvos vir
šūnėj. Nelaime atsitiko netikė
tai. Orlaivis trenkė į žemę, 
ekspliodavo ir užsidegė.“

Beauvais policijos praneši
mu telefonu, vienas nelaimę 
mačiusių kaimiečių papasakojo 
taip:

“Mes staiga išgirdome smar
kų trenksmą. Atrodė, kad 
trenksmas buvo ore. Ir tuo
jau dangus nušvito šviesiai 
raudona pašvaiste. Netrukus 
po to išgirdome, kad susikūlė 
dirižablis R-101.

“Trenksmas pabudino visą 
kaimą, žmonės, kiti kone pus
plikiai, ėmė bėgti nelaimės vie
ton. Lijo stiprus lietus, tačiau 
žmonės nepaisė. Jie susispietė 
už varsno nuo liepsnojančios 
masės, bet dėl karščio negalė
jo arti .prieiti.”

R-101 katastrofoj žuvo 
aukštų valdininkų

Oro ministerijos pranešimu, 
dirižably R-101 buvo penki ofi- 
cierai, 43 įgulos žmonės ir 19 
pas'ažierių, jų tarpe keletas 
augštų valdininkų. Tarp žuvu
sių yra:

Ix>rdas Thonjas, aviacijos mi- 
nisteris darbiečių kabinete.

Sir W. Sefton Brancker, ci- 
vilės aviacijos direktorius.

W. Palstra, Australijos avia
cijos jėgų eskadros vadas.

W. O’Neill, ministerio Indi
jai atstovas.

R. Colmore, orlaivių plėtotės 
direktorius. \

Leit. Richmond, dirižablio 
R-101 architektas.

Maj. Scott, buvęs orlaivio 
R-34 komandorius ir vienas di
rižablio R-100 skridimo į Ka
nadą oficieras.

Komandorius H. Irwin, diri
žablio R-101 kapitonas.

Navigatorius E. Johnson, 
eskadros vadas.

Leit. pulk. V. Richrąond, 
technikos ekspertas.

Maj. P. Bishop, vyriausiai 
orlaivio inspektorius.

Atmintinos kitos di
džiulės oro kata

strofos
Be baisiosios dirižablio R-101 

katastrofos, per pastarus aš
tuoniolika metų įvyko šios di
džiulės oro nelaimes:

1928 m. gegužės 25. — At
šiaurus leduose žlugo italų di
rižablis Italia. 8 žmonės žuvo.

1925 m. rugšėjo 3. — Per 
audrą sudužo Ohio štėte Jungt.

Valstybių dirižablis Shcnan- 
doah. 14 žmonių žuvo.

1923 m. gruodžio 21. — Per
kūnas nutrenkė Fra nei jos di
rižablį Dixmude, skridusi per 
Tarpžemio jurą. 52 asmenys 
žuvo.

1922 m. vasario 21. — Jung
tinių Valstybių dirižablis Roma 
žlugo liepsnose netoli nuo 
Hampton Roads armijos bazės. 
32 žmones žuvo.

1921 m. rugpiučio 24. — 
Pirktas' iš Anglijos Jungtinių 
Valstybių dirižablis ZR-3 .eks
pliodavo ties Hull, Anglijoje. 
42 žmones žuvo.

1921 m. sausio 29. — Britų 
dirižablis R-34 sudužo per aud
rą Anglijoje, žmonių aukų ne
buvo. ’

1919 m. liepos 21. — Diri
žablio balionas ekspliodavo ore 
ir nukrito ant Illinois Trust 
& Savings banko Chicagoje. 10 
žmonių buvo užmušti.

1919 m. liepos 15. — Britų 
dirižablis NS-11 perkūno nu
trenktas žiemių Juroj. 12 žmo
nių žuvo.

1914 m. birželio 20. — Ties 
Heligolandu susidūrė orlaivis 
su aeroplanu. 15 žmonių žuvo. 
. 1913 m. spalių 17. — Vokie
čių Zeppelinas ekspliodavo ore 
ant Johannisthalio aerodromo. 
28 žmonės užmušti.

1912 m. liepos 2. — Atlan- 
tik City ekspliodavo Akron ba
lionas. 5 žmonės žuvo.

Bulgarijos karalius 
susižadėjo su Itali

jos karalaite
Romoj ir Sofijoj vienu kar

tu buvo oficialiai paskelbtas 
Bulgarijos karaliaus Boriso su- 
sižadūjimas su Italijos kara
liaus Viktoro Emanuelio dukt 
terim Giovanna.

Telegrafo pranešimais, Bul
garijos sostinėj dėl to įvyko 
didelės džiūgavimo demonstra
cijos su visų bažnyčių varpų 
skambinimais.

Bulgarų karalius yra stačia
tikis, o italų karalaite — kata
likė. Popiežius tačiau leido jai 
tekėti už stačiatikio, ta sąlyga, 
kad ji pasiliktų katalikė ir kad 
busimi jų vaikai butų katali
kai.

Kubos kongresas su
teikė prezidentui 
diktatoriaus galią
HAVANA, Kuba, spal. 5.— 

Kubos kongresas vakar priėmė 
įstatymą, kuriuo respublikos 
prezidentui Machado suteikia
ma diktatoriąus galia iki po 
ateinančių visuotinių rinkimų, 
kurie įvyks lapkričio mėnesį.

įstatymu prezidentas įgalio
jamas suspenduoti visas kon
stitucijos garantijas, paskelbti 
karo padėtį Havanoje ir apy
gardoj, o per 20 dienų prieš 
rinkimus, jei matys reikalo, iš
plėsti karo padėtį visame kraš
te.

Diktatoriaus galia, pačiam 
prezidentui Machadai jos pra
šant, buvo jam suteikta dėl 
ėmusių pasireikšti krašte, revo
liucinių bruzdėjimų, panašiai 
kaip kai kuriose kitose Lotinų 
Amerikos respublikose.

Šiandien prasideda 
A.D.F. konvencija

Prez. Hooveris kalbės

BOSTON, Mas's., spal. 5. — 
Rytoį, [šiandie] čia prasideda 
50-tųji Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija, kurios 
svarstymų programe svarbiau
si klausimai bus: nedarbas, 
penkių darbo dienų savaitė ir 
prohibicija. z

Šio pirmadienio popietinėje 
konvencijos sesijoje kalbės 
Jungt. Valstybių Prezidentas 
Hooveris, kurio kalba bus' vė
liau perskaityta radio klausy
tojams. Antradienį kalbės dar 
Karo sekretorius Hurley ir 
Darbo sekretorius Davis.

Hitlerio fašistą pogro
mas žydams Kbelne
KOELNAS, Vokietija, spal. 

5. — Hitlerio fašistai vakar 
čia padarė riaušes prieš žydus. 
Keletas asmenų buVo skaudžiai 
sužaloti.

Riaušės kilo viename kaba
rete, kur žydų artistai satiriš- 
kai pašiepė fašistus. Vienas ar
tistų, Urbachas, buvo be sąmo
nės sumuštas. Keletas Smurti
ninkų buvo areštuoti.

Sprogimas sudraskė 
tris darbininkus

LAKE CITY, Colo., spal. 5. 
— Dinamito sprogimas vakar 
netoli nuo miesto užrrvušė tris 
vieškelio statybos darbinin
kus. Jų kūnai buvo į gabalus 
sudraskyti.

Brazilijoje iškilo 
revoliucija
Sukilimas plinta

MONTEVIDEO, Urugvaja, 
spal. 5. — Oficialiai patvirti
nama pranešimai, kad Brazili
jos valstybėse — Rio Grande 
do Sul, Minas Geraes, Parahy- 
boj ir k. — kilo revoliucija. Ji 
plinta ir kitose valstybėse.

Iš Rio de Jeneįro, Brazilijos 
sostinės praneša, kad su revo- 
liucininkais susidėjo ir dalis 
Brazilijos laivyno. •

Revoliucininkai jau paėmė 
visus svarbesnius miestus, jų 
tarpe Porto Alegre, Vrugua- 
yana, Alegrete, Rosario etc. M
Trijose valstybėse pa

skelbta karo padėtis
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, spal. 5. — Trijose didžiulė
se Brazilijos valstybėse, Rio 
Grande do Sul, Minas Geraes 
ir Parahyboj, kuriose kilo re
voliucija, tapo paskelbta karo 
padėtis.

3 jurininkai žuvo per
audrą Madeiroj

4 - - -

FUNCHAL, Madeiros sala, 
spal. 5. — Vakar čia siautė 
smarki vėjo audra, per kurią 
juroj žuvo trys jurininkai. Sa
loj padaryta daug žalos.

Susekė revoliucinį są
mokslą Portugalijoje
LISABONAS, Portugalija, 

spal. 5. — Vyriausybė susekė 
revoliucinį sąmokslą prieš da
bartinę prezidento Carmonos 
diktatūrą. Keliolika sąmoks
lininkų, kariškių ir civilių, su
imta.

MEDSĖDŽIŲ k., Gargždų 
v. — čia rugp. 29 d. St. Gir
tauto 3 metų vaikas įvirto į 
nuo ugnies nukeltą verdančių 
dažų katilą ir po 5 dienų mirė.

Lenkai suėmė 16 ukrai
niečių atstovų

VARŠUVA, spal. 5. — Len
kų vyriausybe areštavo* šešio- 
liką ukrainiečių, buvusių Len
kų seimo narių. Jų tarpe su
imtas ir kunigas Kunickis, uk
rainiečių bažnyčios metropoli
to šeptyckio artimas drau
gas.

T-tų Sąjungos seimo 
. sesijos pasibaigė
GENEVA, Šveicarija, spal. 

5. — Tautų Sąjungos seimo 
sesijos, kurios traukėsi per 
pusketvirtos savaitės, vakar 
pasibaigė ir dauguma penkias
dešimt dviejų valstybių, Sąjun
gos narių, delegatų išvažinėjo 
namo.

Tarp svarbiausių šios Tautų 
Sąjungos seimo sesijos darbų 
paminėtini: ’

Priimtas principe Francį jos 
užsienių reikalų ministerio 
Briando sumanymas sukurti 
Europos Valstybių Federaciją.

įsakyta, kad paskutiniai 
francuzų kariuomenės likučiai 
butų ištraukti iš Saaro klonio.

Padarytas dar vienas žings
nis nusiginklavimo klausimu, 
būtent: visos svarbesnės Eu
ropos valstybės, išskiriant Vo
kietiją, Italiją ir Vengriją, pa
sirašė sutartį teikti finansinės 
pagalbos valstybei, kuri butų 
kitos valstybės užpulta ar gru- 
mojama puolimu.

Nusiginklavimo paruošia
mos komisijos konferencija, 
kurioj dalyvaus taip pat Ru
sija ir Jungtinės Valstybės, su
šaukiama lapkričio mėnesio 3 
dieną. Ji turės sutaisyti nu
siginklavimo sutarties projek
tą visuotinei nusiginklavimo 
konferencijai, kuri turės būt 
vėliau sušaukta.

Del dabartinio ekonominio 
krizio, kuris palietė visą pa
saulį, nutarta padaryti pla
čiausių tyrinėjimų ir surasti 
priemonių dalykų padėčiai 
pataisyti.

3 vokiečių karinin
kai nuteisti kaip 

sąmokslininkai
LEIPCIGAS, Vokietija, spal. 

5. — Trys vokiečių karininkai, 
Hans Ludien, Richard Scherin- 
ger ir Friedrich Wendt, vakar 
čia buvo Augščiausio teismo 
pasmerkti kiekvienas aštuonio
likai mėnesių tvirtovės kalėji
mo.

Visi trys jie buvo apkaltinti 
valstybės išdavimu dėl skleidi
mo fašistų propagandos Vokie
tijos kariuomenėje.

Teismui paskelbus nuospren
dį, fašistai padarė protesto de
monstraciją, kuri betgi buvo 
policijos išsklaidyta. Keletas 
asmenų suimti.

Prezidentas Hooveris 
kalbės Amerikos Legi- 

jono konvencijoj
WASHINGTONAS, spal. 5. 

— Prezidentas Hooveris išvyk
sta į Bostoną, kur jis rytoj 
[šiandie] pasakys dvi kalbas: 
vieną 11 vai. prieš pietus', Ame
rikos Legijono konvencijoje, o 
antrą, po pietų, — Amerikos 
Darbo Federacijos suvažiavi
me.

LIETUVOS ŽINIOS
Klounai • kriminalinės 

policijos valindinky 
rolėj .

KAUNAS. — Rusgėjo 17 d. 
du Kauno kinematografų di- 
vertismentininkai Liudas ir Ka
zys Urniežiai, ir Emilis Enge- 
lis, girtaudami vaikštinėję po 
įvairias smukles, kur pasivadi
nę kriminalinės policijos valdi
ninkais, reikalavo veltui degti
nės. Gastrolieriams įėjus į sa
vo butą, Karo ligoninės gatvėj, 
juos pasekė kriminalinės polic. 
valdininkas Z. ir pareikalavo jų 
dokumentų. Tariamieji valdi
ninkai užpuolė agentą, jį nu
ginklavo ir atimtuoju revolve
riu pradėjo šaudyti. *

Kilus triukšmui atvyko vie
šosios ir krim. policijos, ku
riems pavyko triukšmadarius 
suimti.

Iškasti senovės gyvu
lių kaulai

Mariampolės „apskr. Raudėnų 
vals. bekasant melioracijos tik
slais Kirsnos upę, rasta seno
vės gyvulių liekanų. Spėjama, 
kad tai yra kadaise pelkėse gy
venusių, dabar išųykusių, tau
rų kaulai. Jie savo stambumu 
nė kiek nepanašus į dabarti
nių gyvulių kaulus. Be to, ras
ta briedžių ragų ir žmogaus 
gan originali kaukolė. Iškase
nas Kirsnos rajono nusausini
mo darbų vedėjas p. Kšečkau- 
skas stropiai renka ir ketina 
perduot gamtos tyrimo stočiai.

583,790 dolerių išleis
ta kovai su pro

hibicija
WASHINGTONAS, spalio 5. 

— Draugija Kovai su Prohibi- 
cijos Amendmentu savo oficia
liame pranešime parodo, kad 
per aštuonis šių metų mėne
sius, nuo 1 sausio iki 31 rug
piučio, savo kampanijai už pro- 
hibicijos panaikinimą surinko 
$528,686, o išlčido $583,790.

Draugijos pajamos parėjo iš 
jos daugiau kaip 14,00 narių 
mokeshių ir paaukojimų. Tūli 
kapitalistai, kaip John Raskob, 
nacionalinio demokratų partijos 
komiteto pirmininkas, Richard 
T. Crane Jr., Chicagos Crane 
kompanijos pirmininkas, fabri- 
kininkai Pierre Dupont, Um- 
mont Dupont, Southern Paci
fic geležinkelio direktorius 
Harkness, Western Pacific ge
ležinkelio pirmininkas A. C. 
James, buvęs Victor Talking 
Machine kompanijos pirminin
kas Eldridge Johnson, aukojo 
po $25,000 ir po $30,000. Chi
cagos pirklys Marshall Field 
aukojo. $5,000.
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Revoliucija Muzikoj
Rašo Dr. A. Montvidas iš-

Gal 
pa
pu-

i apsitašo, kuomet laikais 
i girstama ir geros muzikos. 
! džiazas Amerikoj pakenkė 
i tiems muzikantams, kurie 
vartojo muzikų jos išjuokimui, 

j nemažiau už' radio, fonografų 
| ir taip vadinamą movietonų. 
i New Yorko “Times” sako, kad 
; dviejų pastarųjų metų laiku
j Amerikoj darbo neteko tarp

v 25 ir 50 tūkstančių orkestrinių
I muzikantų. Paprastų . muzi
kantų, kurie uždarbiavo ma
žuose teatrėhuose ir kitur, 
skaitlius irgi yra didelis. Jų 
vietas užėmė radio, moVietonas

Tik keli metai atgal radio Į • 
buvo įvaręs baimės daugeliui j 
vyrų: jų žmonos sėdėdavo prie j 
instrumento su dūdomis ausyse!, 
per valandų valandas, o namų I. 
darbas buvo apleistas. Moters | 
irgi visokių skaudėjimų ir au
sų peršėjimą gaudavo. Pats“ 
instrumentas ir savo išvaizda, 
ir mechanizmu ir garso perda
vimu buvo labai netobulas. To
kiu radio dabar ir vaikai ne
norėtų žaisti, o suaugusius jis 
tik erzintų. Jo operavimasI. c j. . ‘ . . .; ir fonografas,pasidarė paprastas >r pigus, p-I (kjno yąikus
vaizda masinant., karna pigi, jje- užaidirbt„ 
klausyti paranku, ir iš jo gau-[ Kiti_kad turėjo 
narna muzika šimteriopa. ge-k.^ ie
resno. Namas be radio pasi-» 
darė retenybė. Pernai metais 
Amerikos gyventojai išleido 
virš 890 milionų dolerių radio 
pirkimui, šitų instrumentų in
dustrija pralenkė daugeli kitų 
industrijų. Pianų seniau par- 
siduodavo keli šimtai tūkstan
čių kas metai, o pernai tik 90 
tūkstančių. Jų tarpe daug ko 
jomis arba elektra varomų. Pa-i 
gerinti fonografai da parsiduo
da, nes' žmogus gali uždėti mo-

neša, kad net farmeriai dažnai 
prašo pakartoti Čaikovskio, 

|Chopino, Beethoveno, Schuman- 
no, Mozarto ir kitų garsių mu
zikų, kompozicijas. Lietuvių va

landos pradžioj/ buvo populia- 
I ros, nes programai buvo rū
pestingai sutvarkyti. Tiesa, ge- 

1 ros' muzikos tose valandose ne- 
jsigirdėjo, vienok dainininkų 

varžyti ' ^0V0 ne^ogl^- Kiek tenka da
bar su lietuviais pasikalbėti, jie N
geriau mėgsta fonografų re-

Pirma tėvai 
muzikos, kad 
pragyvenimą, 

šiokios to- 
Dalykai

pasikeitė: muzikantui mažai
progos gauti darbi), o netalen
tingas ir neišlavintas namų 
muzikantas neįstengia lenkty
niuoti 
Džiazas
skamba, bet jo dienos 
pos: 
deda 

i gios 
niau 
per radio butų mažiau duoda-

I ma džiazo. Radio stotys pra-

su radio ir fonografu, 
nors ir dažnai da 

trum- 
vis didesnis skaitlius pra-
atskirti, kad tai yra pi- 

rųšies muzika, ir vis daŽ- 
matosi reikalavimai, kad

mentui atatinkamaa rekordą. 
Vadinasi, kiekvienas parankiai 
ii pigiai savo namuose gali 
gauti muzikos ir dainos. Ir 
reikia pasakyti, kad vis geres
nė muzika duodama. Viena, 
patys radio dirbėjai, jeigu jie! 
nori savo produktu primasinti 
pirkėja, turi jam duoti tokios“ 
muzikos, kokių jis mėgsta A An 
tra, daugelis biznių radio var 
toja pasiskelbimui ir 
nėse duoda geresnę muziką. 
Be to, pats klausytojas vis la-k , . . i .. x i • * kordus per radio girdėti, negubiau išmoksta atskirti prastą I e *
muziką nuo geros, 
publikų galima buvo 
kokiu šlamštu.
tobulinto skonio nėra. Ju& j i [r 
buvo saldžiai pamėgusi džiazų 
kurio ištobulinto skonio žmo> 
gus negali pakęsti. Tai per
daug akcentuota, banališka, 
paprasta ir monotoniška muzi
ka, mėgdžiojanti ir gyvulių ir 
žmonių nejaukius tonus. Dair 
šiandien minios didžiuma mė
gsta klausytis šitos nepapras
tos, vulgariškos muzikos. Tie, 
kas ne meno paiso, o kostume- 
riu ieško, da ir šiandien turi 
pasisekimo pas i 
skonio klausytojus. Nors 
vienok ir neaptašytas

Pradžioj'gyvus asmenis dainuojant. Pa
šerti bile pras^ ¥aikų ir kiti šiokie tokie 

Pna minia ii į choreliai, kurie tik karkia, o 
- ^nedainuoja, ir bebąlsiai bei ne- 

išlavinto balso dainininkai jau 
nepatenkina ir lietuviškos pub
likos. Į rekordus paprastai 
įgroja ir Įdainuoja jau geresni 
artistai.
muzikos kaip ir neturime, to
dėl apie ją neprisieina kalbė
ti, vienok ir prastas 
mas jau prarieda 
musų publikai, šita 
mėgstanti publika net 
dainininkų

Mes lietuviai

dainavi- 
nepa tikti 

dainos 
į gerųjų

koncertus menkai 
Vidutiniškai daini- 

koncertuose tik

Esi Pavargęs?
Jgykit Naują Energiją 

su Esorka!
Ar jus jaučiatės nuolatos 

pailsęs? Kodėl neatgauti reikia
ma energiją su Esorka? Sis 
Luko įrodytas tonikas pagel
bės junis siu-ryšti į normai ūmą. 
Pagerina just} virškinimą, paša
lina pilvo pakrikimus, konsti- 
paviją ir pairusius nervus. 
Klausk savo apiekininko. 14

SBVE£A’s 
ESORKa

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO
KONTRAKTORIUS 

4556 So. RockueU St., 
CHICAGO. ILL.

neaptašyto-j besilanko.
lėtai, I nirJtai savo 

skonis I savo asmeninių draugų burel| 
. turi arba varu kas nors publi

ką atvaro, vienok ji neateina 
I dainavimo pasiklausyti. Pirma 
! lietuvių masė nebuvo'girdėjusi 
gero dainavimo. Radio ir fo
nografas davė jai progos ir ji

1 jau spėjo išlepti. Lietuvių cho- 
1 rams ir solistams dainoj ir 
I muzikoj užduotis pasunkėjo.

Grįžtant prie dalyko, noriu 
pastebėti, kad muziką ir dainą 
galima tik girdėti, o ne maty
ti. Kada ją gauname per ra- 

idio arba fonografu bei movįe- 
, tonu, muzikanto ir dainininko 
nematome. (Išimtys pasitaiko 

Imovietone). Visai nesvarbu, 
[ar jis arba ji gražus, ar jau- 
' nas, ar puošnus rūbai, ar moka 
kraipytis, švaistytis ir kitaip

NAUJOS KNYGOS
' Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... ......................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................-.................
Šioje 735 puslapiu knygele telpa Javiniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ............. ........ ...................... :....... ...... -....
Knyga paveikslu ir fotpgrafljų Kauno mięsto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ............. 1.................. -...... .........  .50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................... ..... ..................
Namų darbai, naminė sąskaifybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

193 Grand Street Brooklyn, N. N,

save i priešakį iškišti. Ar ma
ža būdavo solistų muzikoj ir 
dainoj, kurie neturi ne talento, 
nė pasišventimo, tik užsigeidę 
save išreklamuoti, gvoltu 
skverbdavosi būti muzikantais 
ir dainininkais, ir visokiais pa
sijudinimais - pasikrutinimais, 
rūbų puošnumu, akių mirktelė
jimais, šypsojimais į vyrus ar
ba i moteris gaudavo daug ap
lodismentų ir laikraščiuose 
publikacijos. Tai yra muzikos 
ir dainos darkymas. Pasamdy
ti laikraščiai šįtokius virtuo
zas išvadina žvaigždėmis ir,
vadinasi, publika eina, ne mu
zikos bei dainos klausytis, o 
pasižiūrėti į muzikantų bei dai
nininką. Tokis Rachmaninovas, 

masinanti,

Mechaniš-

grimavimai bei 
nereikalingi, 

arba virtuozo 
radio klau-

sprendžia, kuri

kurio išvaizda nėra 
o muzika žavėtina, nubaidytų 
daugelį klausytojų, 
koji muzika ir di
asmenį, o teikia jo produktą 
Asmens rūbai, išvaizda, judėji
mai ir veido 
šypsos muzikai 
Net orkestro
vardo nenugirdęs, 
sytojas pats
muzika gera, kuri prasta. Pro
motorių išreklamuoti vardai vis 
menkesnės reikšmės turi. Tas 
pats yra su fonografo rekor
dais. Vadinasi, mechaniškoji 
muzika stumia laukan prastų 
muzikantą ir prastų daininin
ką. Ji dar ir tuomi stebėtina, 
kad jos klausytis gali milionai 
žmonių. Tai nėra rinktinė pub
lika, kuri renkasi 
koncertų klausyti, 
tarpu jai prisieina 
prastos muzikos, 
skonis tobulėja.
prasta muzika nesiseks. Jei 
tie, kas daro biznį iš mechani
nės muzikos, užmirš meną, o 
darys ekonomiją ir laipsniškai 
neduos vis geresnės muzikos, į- 
vyks .tokia %pat katasrofa, ko
kia ištiko muzikantus ir daini
ninkus. Juk buvo užėjusi “pa
vietrė” pataikauti masei ir da
ryti iš jos pinigą, o menas bu
vo nuvarytas miegoti. • Prasta 
muzika įgriso ir miniai, o geros 
muzikos mėgėjai buvo ranka 
numoję.

Tečiaus

i svetainės
Bent šiuo 

duoti ir pa- 
Vienok jor

Ilgai ..šerti ją 
nesiseks.

[Pacific and Atlantic Photo]

New York. •— Daniui Gug- 
genheim, milionierius', kuris di
deles pinigų sumas skyrė avia
cijos reikalams. Jis mirė rug
sėjo 28 d.

kad be gyvų muzikantų ir dai
nininkų mechaniškoji muzika 
ir daina nepasidaro. Kompo
zitoriai, orkestrai, chorai ir so
listai reikalingi. Kadangi di
delis skaitlius nėra reikalingas, 
galima pasirinkti visų geriau
sius. Fonografų dirbėjai iki 
šiol taip ir elgėsi. Išimtys bu
vo daromos tautų ir tam tikrų 
grupių patenkinime. Tai jau 
koncesijos principas. Tečiaus 
pradžioj fonografas teikdavo 
labai prastos rųšies muzikų. 
Gyvybės išlaikymui prisiėjo ne 
tik patį instrumentų vis tobu
linti, o samdyti geriausius mu
zikantus ir dainininkus.

Mano manymu, radio stočių 
yra perdaug. Didžiumą jų 
valdo ir programos tvarko žmo
nės, kurie apie muziką labai 
menką supratimą turi. Stočių 
skaitlius nekenktų, jei jos butų 
vedamos ne tiek komercijos tiks
lui, kiek dailūs. Kas klausosi 
šeštadienio vakarais iš New 
Yorko perduodamos National 
Broadeasting kompanijos muzi-

reikia neužmiršti, kos ir viso programo, tas tuoj

BIZNIO IR
INFORMACIJŲ

NAUJIENŲ
<

METINĖ KNYGA
Lithuanian Business Directory

Išeis

r Sausio 1 d., 1931
I Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
B tojas gaus šia puikią ir 
1 “NAUJIENŲ”" Metinę 
W . ' DYKAI!

skaity- 
įdomią 
Knygą

Kviečiame visus biznierius ir pro
fesionalus garsintis šioje žingei
džioje ir naudingoje “NAUJIE

NŲ” METINĖJE KNYGOJE.

NAUJIENOS '

t A\r nr w .vbr. * ; yww; .m •<.'

Rusiškos ir Turkiškos Vanos i
12th STREET

Tei. Kedrie 8902

8514-16 Rooeevdt RA 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

pastebi skirtingumą. Jei pana
šus programai ir panašiai ga
bių žmonių muzika ir daina j 
girdėtųsi ir iš kitų stočių, ne
maža publikos dalis pradėtų ne
apkęsti pigios, prastos muzi
kos. Iš grynai koncertinių 
stočių su jų pigiais ir netalen
tingais muzikantris ir daini
ninkais jos niekas nesiklausy
tų, ir tokios stotys turėtų už
sidaryti. Bet ar • atsiras pasi
šventėlių menui? Kol kas-ne
toli visos' stotys vartojamos tik 
komercijai, o kur ši nosį Įkiša, 
ten menas miršta arba išsige- 
ma. Mechanine muzika pasi
liks, jei ji nebus .vartojama ko- 
mecijai ir nepataikaus neišla
vintai miniai. Minios skoni ji 
turi auklėti ir pratinti augš- 
tesnės rųšies muzikai. .

Mechanines muzikos atsira
dimas nugązdino ne tik darbo 
netekusius muzikantus', o įva
rė susirūpinimo ir muzikos pa
tronams. Oi, kas bus? kas 
bus? Sunku pasakyti. Tūks
tančiai muzikantų, ypač prie
varta užsimaniusių jais tapti, 
gali būti priversti ieškotis dar
bo valgyklose, krautuvėse ir 
kitur. Kalba čia eina ne apie 
darbą, o apie mužiką. Talentin
gieji gaus darbą ir geras algas 
radio stotyse, rekordų studijo
se, movietono studijose, jei 
mechaninė muzika eis meno ke-
bais. Jei ne, ji pati subyrės ir 
vėl geri ir prasti muzikantai ir 
dainininkai tūkstančiais stos į 
savo senąjį darbą. Taip sa
kant, klausimas neatsakomas.

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jusi) pardavėją, arba 
prisiųskite 50c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempolio 
bonkutd dykai),

Dabartiniom dienom daup: žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. * 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite*daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per- 
/fiirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
ncuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak^ 
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

bereikalingas 
Skausmas!

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymfi Bayer Fabriko MonoaceticacldCfcter oi Salicylicactd

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

leidžiama dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Vartas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskąs, A. 

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

BABRXAVIČIA FREDERIK VIII

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuo
janti su šią Ekskursiją visi butų užganėdinti. ■
Ant laivo Frederik VIII jis surengs keletą koncertų, 
kad keleivius palinksminti kelionėje su savo dainelėms. 
Kurie manote šį rudenį važiuoti Lietuvon, tuojaus 
kreipkitės prie Naujienų, arba savo ištikimo agento 
dėl sutvarkymo dokumentų.

Šioje Ekskursijoje patarnaus: 
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St.
P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St.

V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St.
JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

jpalio 18 d., 1930
Scandinavu Amerikos Linijos laivu 

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN Į KLAIPĖDĄ



Pirmadienis, spalio 6, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

brangučių tokšeles
Bridgeportiškė ježcdnevna į- 

dėjo vieno komisaro cirkulio- 
rių, kuriame ve kas pasakyta:

Prie sienukės bolšepardavikus!

“Liesai žino kokiems galams 
mūsiškiai žmonės taip labai no
riai lanko priešų parengimus? 
Tokioje Chicagoje 
tokio laipsnio, 
čiai skandalu, 
kim sezoninė 
nešvari, kurią
organizuotai likviduoti.

tas pasiekė 
kuris virsta sta- 

Tai yra daleis- 
deme, bet tokia 

reiktų tuojaus

Laike pastarojo karčiaminių 
dainų ir štukų parengimo 
stambią publikos dali sudarė 
progresyviai Chicagos lietuviai. 
Ar tai dera mums remti prie
šą, savo aiškų priešą? šiame 
klausime regis mums reiktų 
suvaldyti visus tuos, kurie yra 
aktyvifs mus judėjimo nariai— 
darbuotojai.”

Raktas cirkulioriui suprasti

“Draugo” komisaro pykčio 
priežasčiai išaiškinti, ve kur 
šuo guli pakastas: Šiomis die
nomis ježednevna turėjo savo 
keturių metų “jubiliejų” ir ko
misarai su velniais visus saviš
kius varė ateiti. Pasirodo, j 
ježednevnos “jubiliejų” atėjo 
mizernai mažas skaičius, o į 
“Esela Seimą” net kai kurie 
komisarai, gi komisarų aviny- 
čia tai veik visa buvus atėjusi. 
Tai tikrai ne tik “stačiai skan
dalas”, bet stačiai sezoninė dė
mė, kaip sako draugas komisa
ras. Prie sienukės tokius bol- 
šepardavikus! K stienkię!

Klesų kovos pilnos rankos!

Tas pats draugas komisaras’ 
ten pat dar taip bėdavoja:

sideda vajus stiprinimui revo
liucinio judėjimo lietuvių dar
bininkų eilėse. Klesų kova iš
šaukė tiek daug,įvairių uždavi 
nių, neatidėliojamų darbų, kad 
mums kaip kada ištiesų sunku 
viską tinkamai

Lenkai turi 
“Cięžkie žycie 
norowe”.Taigi, 
i o gyvenimas, 
ningas.— X.

apdirbti.”
priežodi, sako 

laidaka, ale ho- 
sunkus komiša- 
bet už tai pel-

Iš So. Englewood 
apylinkes

Kaip visur taip pas mus be
darbės apimta dauguma, ir dau
gelis* lietuviškų šeimynų atsidū
rė kritingoje padėtyje. Daugu
ma musų tautiečių laukė, kad 
bus geresni laikai, kada darbas 
jėškos darbininko. Bet tie lai
kai negrįžta, ir musų lietuviai 
pradeda nerimauti. Kur tik 
nueisi, visi bėdavoja, kad sun
kus laikai ir darbo nėra. *

Pas mus randasi keletas dirb
tuvių, bet ir tos pačios dirba tik 
po keletą valandų per dieną, 
'lenką susitikti ir su vietos biz
nieriais, ir tie bedarbes paliesti, 
biznis per pus sumažėjo. Mat, 
žmones taupo kiek begalėdami,
nes dar nori ir ryt dieną gy
venti.

Reikia padaryti peržvalgą, ką 
musų tautiečiai pereitą vasarą 
nuveikė. Ogi nieko. Turėjo 
porą piknikų, bet ir tie be pa
sekmių. Tai parodo, kad tar
pe englewoodiečių simpatijos ir 
draugiškumas jau pranyko. Se
nai žinoma, kad be talkos dar
bas negalimas nuveikti, o tal
kos nebesant ir niekas nieko 
nebedirba.

Viena tobula ypata nesenai 
išmetinėjo Reporteriui, kad jis 
netiesą rašęs apie kolonijos ne
veiklumą ii" apmirimą. Bet kur 

gi ponas G. pats dabar laikaisi,

kad jokiame visuomeniškame I pats savo pabaltinti. Deja, pats 
darbe nebematyti ir nebegi rdė-1 aps i tepė, kad reįkėjo į So. Chi- 
ti? Rep. visuomet tikėjo ir lau-[ cago važiuoti ir šventas dūdas 
kė iš Dono G. ką nors veikiant pusti.

Toliau ka daugiau parašysiu.
Rep.

ar rašinėjant, bet klydo, nes p.
G. moka tik kitus pajuodinti, o j

Leonardas Brunvaldas
M*

LATVIS ARTISTAS, DAINĮ-jšo straipsny apie Brunvaldo 
NINKAS, ŽURNALISTAS IR IMussolini: “Estetiškai, žiūrovo 

KALBININKAS reagavimas į škicą (paveikslą)

Chicagos lietuvių visuomenei tas, vyrišk 
jau pažįstamas iš dalyvavimų Į charakteris 
caikuriuose musų muzikališkuo- 
se parengimuose Latvių tautos 
dainininkas baritonas Leonar
das Brunvaldas, nesenai ati
dengė savo antrą žymų talen
tą kaip gabus piešėjas portre-Į nesustotų 
tįstas.

Pirmas p. Brunvaldo pieštu- jos, kurios ji 
vo darbas pasirodė musų spau
doj keletą savaičių atgal, tai 
"otografija p. Juozo 
Tabor Farmos savininko, 
;relo, kurį p. Brunvaldas 
piešė beviešėdamas Tabor 
mo j.

Teko matyti ir keletą

atgal,
Bačiuno, 

por- 
nu-

kitu

NAUJIENOS, Chioago, III.

16769—J11 ozapu i Pran cke v ič i ui 
16751—Johanai Tautkienei 
16757—A n ta n n i V ai vadai* 
24653—Sa lo m i j a i M u ra u sk i en e i 
2a388 Zuzaųai Ezerskienei 
L6764—Mykolui Hypkevičiui 
16756—T). Vasiliauskienei ‘ 
16762—Petrui Janošoniui 
16759—Augatai Krikščiūnienei 
25389—Zofijai A ugustaitienei 
25390 Zofijai Augustaitienei 
25600—Petronėlei Vaitkaitei 
25710—A. Bamoškienei 
25724 Albinai Aleknaitei 
56838— Pranei Ky bortai t e i 
25378—M. Bražiutei 
25755—K. Jankauskui 
25750—K. Zmitrienei 
25781—Kazimierui Betingiui 
25783—Stasiui Leistromui 
56844—Baguliui Gedrai • 
16763—Onai Geldotienei 
16758— Marijonai Leitienei 
16755—J uozui Te n i u k i ii 
25387—Stasiui Urbanavišiui 
16759—'Barborai Vaišvilaitei 
25785—Kamilijai Levickiene!

25786—Liudvikai Jakavičienei
25789 S. Vaišnorienei
16772—A. Ivinskienei
16773—Mortai Skrebiėnei 
16765—Antanui Nugarui 
16770 Antaninai Jonaitei 
16766—Ignų) Sidoravičiui 
16767—A. Martinavičienei

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms Šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
kibai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Radio Tūbos
YRA ŠIRDIS JŪSŲ RADIO

PEOPLES KRAUTUVĖSE RASITE GE
RIAUŠIŲ IŠDIRBYSČIŲ 

TŪBŲ KAIP TAI
RADIO

-f-

16780—Onai Vilčauskienei 
24658—Petrui Ambrilaičiui 
16776—Jonui Greskui 
25392 J. Muraskauskienei 
25797—-P. Jecevičienei 
56845—1 gn acu i G <*d m i n u i

SKIN ITCHING ENDS 
when soothing lemo is usodt 
Right from the firąt touch, antiseptic, 
he^ling Žemo takes the itening 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. DoiAe it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby vvherever you go. 

’Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimai

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, dfdesnios varčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas Bichmond St.

s, beveik brutalus 
aiškiai pasireiškia. 

Mažai tėra švelnumo Mussolirtį 
sudėjime ir škicas aiškiai tai 
išreiškia. Tai yra epitomas pa
jėgos, viešpataujančios energi
jos, žmogaus, kurs nė prieš ką 

i besiekdamas - savo 
Įtiksiu arba tikslų tos parti- 

s laikosi”.
P. Brunvaldas yra piešęs vi

są eilę kitų Italijos įžymeny-

pas p. Bačiuną dar vieną ori
ginališką! sumanymą padarė, 
tai yra įsteigė pirmą lietuvių- 
latvių “uniją” Amerikoj. Apie

p. Brunvaldo darytu portretinių tai bus paminėta kitą kartą.

pagauta asmens charakteristi
ka. Bet šiomis dienomis teko 
matyti p. Brunvaldo darbo fo
tografiją, Mussolini paveikslą, 
Chicagc Federation of Laborl
organe I he bederation News I

Turint tuos du kontrastingus j 
lipus prieš akis, Mussolini iri 
Bačiuno

IŠMOKĖTI pinigaii Per 
NAUJIENAS

galima 25774—Vincentui Sliokui 
to ga-125775—Valerijai Bučienei 

bumus. Tuose dviejuose port-Į 25776—Vincui Akmenskiui 
retuose išreikšti du griežčiau-Į16744—Barborai Aleksaitei 
šiai priešingi tipai: tikras, 
vas, įkūnytas demonas, 
mefistofelis ii
aistrų simbolis Mussolini veide 
ir šviesi, sau 
farmeriška nu< 
veide.

Žinant kad ir iš
Mussolini tipą, galima
kad p. Brunvaldas jį atvaizda
vo, žinoma kiek artistiškai per
dėdamas, tokiu kokiu jį patį
priešingoji spauda charakteri
zuoja. Ir pažįstant p. Bačiuną, 
belieka pasakyti, kad spindu
liukais ir šešėliais žaidžiantis 
jo veidas yra tikra jo budo iš
raiška, ką Jolson pavadintų 
“The sunny boy”.

‘ The Federation News” ra-

gy-! 16747—Antanui Čepui 
Fausto • 16752 M. Liaugminienei 

visų pragariškų 21650—Marijai Latušinskienei 
24648—Vincentui Rulevičiui

draugiškai- 16746—Teklei Čepienei 
p. Bačiuno Į16751 L M. Merkusevičienei 

i 16718—B. Sebestijonienei 
24651—Antanui Vasiliauskui 
25384 ?4'arikei Rukštelytei 
24649—M. Rogers 
25385—Stasiui Urbanavičiui

spaudos 
sakyti.

25386 Onai Paspgirlienci 
25383—Mortai Bartašienei 
24 G52—Mortai Vaiš n iene i 
25777—Onai šesetynei 
25778—M ate ušu i Vala t kai 
25779—Gasparui Dantai 
25780—Jievai Gegužinskienei 
25783 Rozalijai Marmienei

STAR DUST

R RADIOTRONUS

CUNNINGHAM TŪBOS

f
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kur* istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

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

=r c============

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKėtl 60c ar 
daugiau, kad rauti gerą dantų 
koftelę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas pareiduoda už 
25c. Ji valo Ir apsautro dan
tis. Be to galite autauplntl 
$3. už kuriuoB galite nusipirk
ti pirStinaitea ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

MAJESTIC TŪBOS

ARTHURA TŪBOS

PHILCO TŪBOS

musų radio 
veltui,

Jei setas neveikia gerai, lai kreipkitės 
patarnavimo skyrių, kame suteiksime patarimą 
ir patarnavimą už mažą atlyginimą, per musų patyru
sius radio mekanikus. Atsilankykite arba telefonuoki- 
tc Lafayette 3171, arba Hcmlock 8100.

Jai Dar Neturite Radio Savo
NAMUOSE lai prarandate daug svar
bių ir malonių gyvenimo valandų. 
Ypatingai kuomet dabar yra duoda
mi “PEOPLES” puikiausi Lietuvių 
Programai per orą kas Pirmadienio 
vakarą 
WHFC

nuo 7 iki 8 valandai iš
Radio Stoties 1420 cilo-

Radio įsigyti Yra Labai Lengva
Peoples Krautuvės galėtų rasti puikius pilnai užtik

rintus elektrikinius radios pilnai įrengtus tik po:

>25.00 - *40.00 ~ 48.00
*55.00 ir augščiau

Parduodam ant lengvų išmokėjimų

STO5H
WEST8Į?iM

0)
^5==^^forThe homes

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės • Kampas Mapletvood gatvės

. Jos niekas 
nekviečia .

Ar jus * žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali- 

» tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijine, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pasalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

Feeria-mint
Laxativas

Viri jus 
kmntote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose ~15c925<3

ŠAME PRlcr 
40 YEARS
2į ounces for 2wnts

pure.
If/TBAKINC 
nVPzPWDER 
eTT/cient

it’j double actinc

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumphf New digestibility, 
hcalth qualitics and dclicious 
new flavor addcd to chccsc.

In Vclvccta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for svety- 
one, including the childrcn.

Vclvccta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a Half pound packagc today.

MILLIONS OF POUNDJ UfED BY 
OUP GOVERNMENT

KRAFT

BY WESTPHALCopyright Midvvest Fcaturc Service
/

HERE

PLAYED IN -
‘BEN HUR' 

‘THE CARELESS AGE* 
‘ SCANDAL.S'
- IS hMRRtep TO 

RALPH BLUhA — 
FAVORITE. SRORT-TEMNlS

CONTRACT 
WITH 

UNIVERSAL

FIRST PART 
WITH D0U6LAS 
FAIRBANKS IN 

'THE 
tAKTRi- tAKHiKC-
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NORĖTŲ DALINTI VILNIŲ PUSIAU

Jau kelis kartus buvo spaudoje žinių apie tariamas 
slaptas Lietuvos ir Lenkijos derybas. Ypatingai plačiai 
rašė apie tai Vokietijos laikraščiai. Berlyno “Tage- 
blatt” (demokratų organas), pavyzdžiui, vienam savo 
numeryje paminėjo ir vietų, kuriose meva tos darybos 
ėjusios, ir dalyvavusius jose asmenis ir padavė sąly
gas, kurioms esą abiejų pusių susitarta. Apie susitari
mo rezultatus laikraštis praneša taip J

“Nauja sienos linija eina per Vydžius, Svyžių, 
Garvečius Vilnės upeliu, gelež. st. Vileika pasilie
ka lenkų pusėj. Vilniaus miestas bus dalinamas 
taip, kad Gedmino kalnas, Bonifacijaus bažnyčia 
ir Jurgio prosp. su Katedra — lieka* lietuviams, 
vyskupų palocius, universitetas, Aušros vartai ir 
stotis pasilieka lenkams. Vilniaus Skopuvka bu
sianti užmūryta kaip siena ir did. Pogulenka irgi 
siena. Į pietus pasienio linija eina taip, kad Lent- 
varavo miestelis ir Leipunai palieka lenkams, o 
Trakai lietuviams; Seinai ir Vigiai lenkams. Einąs 
tarp tų miestų gelež. busiąs privačiose rankose, 
bet bus garantuotas susisiekimas.

Lenkai už šį teritorijos perleidimą reikalauja 
kariškos bazės Klaipėdoj ir Nidoj.” ' 
Kaipo veikliausią derybų dalyvį, vokiečių laikraš

tis paminėjo amerikietį (buvusi ir Chicagoje) kun. Ur
bonavičių, kuris veikiąs sulig instrukcijomis iš Vati
kano.

Lietuvos spauda mano, kad tie Berlyno pranešimai 
esą tuščia sensacija, tečiaus ir ji pripažįsta, kad kokių 
ten bandymų išspręsti Vilniaus klausimą derybomis 
tarpe lietuvių ir lenkų buvę daryta. Ve ką sakosi esan
čios girdėjusios iš Vilniaus šaltinių “Lietuvos Žinios”: 

“Kun. Urbonavičius buvo atvykęs iš Amerikos, 
kaip lietuvių ekskursijos vadas, ir lankėsi Vilniaus 
krašte (jis gudas, vedąs Amerikos lietuvių para
piją).

“Kalbamą ir taip pat Vilniaus lenkų spauda 
rašė, kad kun. Urbonavičius lankėsi Pilsudskio 
(maršalo brolio. — “N.” Red.) Pikeliškių dvare ir 
norėjo gauti su Pilsudskiu (maršalu. — “N.” Red.) 
pasimatymą.

“Pilsudskis jo nepriėmęs. Kun. Urbonavičius 
tada savo planus, apie kuriuos dabar rašo ‘Berliner 
Tageblatt’, išdėstė Pilsudskio adjutantui. Savo 
ruožtu adjutantas visa tai išdėstęs Pilsudskiui (Ur
bonavičius laukęs laukamajame). Kai prieita prie 
to, kad Vilnius bus padalintas pusiau, Pilsudskis 
sustabdęs adjutantą ir pasakęs1

“ ‘Pędz tego dumia! Wilno jest moję — komu 
zachce, temų i oddam’ (Vyk tą kvailį! Vilniaus 
mano — kam norėsiu, tam ir atiduosiu)... Tuo ‘de
rybos’ ir pasibaigę.”
Dar esą kalbama, kad kun. Urbonavičių pakurstęs 

Vatikanas pauostinėti, ar nebūtų galima kaip nors su
taikyti “katalikiškus kraštus”.

Vadinasi, kai kas vis dėlto mėgino su Pilsudskiu 
derėtis dėl Vilniaus. —~

Vilnių, kaip matome, siūloma padalinti pusiau tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Tai naujas “skymas”. Lietuvai, 
žinoma, butų geriau gauti pusę, negu nieko. Bet reikia 
atsižvelgti i Vilniaus gyventojų norą. O gyventojai 
kažin ar sutiktų savo miestą skriosti per pusę, lyg

kalinga moterims prieš ir po gimdymo... Apdrauda 
reikalinga buvusių karų aukoms, kurie netekę svei
katos bastosi purvinose gatvėse elgetaudami...

“...Supažindinkim darbininkus su tuo sumany
mu (bilium) ir nurodykim, kad balsavimas už ko
munistus reiškia balsavimą už sj sumanymą.” 
Biet bilius (įstatymo sumanymas) darbininkams 

apdrausti nuo nedarbo, senatvės, ligos, susižeidimo ir 
t. t. tai juk yra “reformizmas”, “oportunizmas”, 
“kontr-revoliucija” ir “darbininkų išdavystė”!

Argi jau musų progresistės užmiršo šituos komu
nizmo “principus”, kurių vardu savo laiku buvo suskal
dyta Amerikos Socialistų Partija?

Argi jos užmiršo, kaip per metų metus “Naujie
nos” ir kiti socialistų laikraščiai aiškino socialinės ap- 
draudos reikalingumą darbininkams, o komunistai (ir 
kartu su jais mūsiškės progresistės) mus už tai visaip 
pravardžiuodavo ir purvais drapstydavo?

Jeigu yra tiesa tas, ką dabar rašo “Darb. Balsas”, 
reiškia — komunistų partija nuo pat savo užgimi- 
buvo atžagareiviška ir priešdarbininkiška. s 
Ir kame yra užtikrinimas, kad komunistai, kito

kiam vėjui papūtus, neims vėl socialinę apdraudą nie
kinti? Nes jokio principų pastovumo pas juos nėra. 
Tą, ką jie pirma apsiputodami plūdo, šiandie jie laiko 
savo “vyriausiu partijos obalsiu”!

tai
mo

Apie Įvairius Dalykus
a

SILKĖS kinis budais permaino jos ori-

Silkių ekonominė, socialinė ir Amerikiečių laikomuose 
restoranuose beveik niekyjo-

“REFORMIZMAS”, “OPORTUNIZMAS” IR 
KITI GALAI

Musų bolševikuojančių progresisčių spaudos orga
nas “Darbininkių Balsas” rašo:

“Komunistų partija veda rinkimų kampaniją. 
Vyriausiu partijos obalsiu yra kova už socialę ap
draudą. Socialė apdrauda reikalinga darbininkams 
daugely atvejų. Dabar, kada milionai darbininkų 
randasi be darbo, todėl ir be jokių įplaukų reika
lingų pragyvenimui, tad šiame atvėjy apdrauda 
butų vienintelis būdas palaikymui gyvybės. Ap
drauda reikalinga susižeidus ar šiaip susirgus. Ap
drauda reikalinga senatvėje, ypač dabar, kada 
žmogus sulaukęs 45-ių metų jau skaitosi netikusiu 
darbui ir išmetamas gatvėn. Apdrauda labai rei-

pastebėti, jog stambiausi Nor» ,rių ir finansininkų pirmų vie- 
vegijos finansininkai yra sil- tų užima Einar Haušvik, ku
kių ir džiovintos žuvies eks- ris yra labai populiarus Nor- 
portieriai. Tarp tų eksportic- Vegijoj. — K. A.

j. E. T. A. Hoffman Vertė J. Protiškus

I Velnio Eliksyras j
ir ton- 
ir pri- 
pakru- 
norint

rašys. — Daugiausia silkių 
suvalgo žydai.— Kokie val
giai galima iš silkių paga
minti? — “Matjes”, taipgi 
“sehmaltz” ir kitokios sil
kės. — Silkių importeriai 
ir eksporteriai.

Kaip žinia, italai yra dideli 
makaronų mėgėjai. Nesikra
to ir nuo česnakų. Ryšyj su 
tuo vodeviliuose krečiama vi
sokie juokai. Panašiai yra ir 
su silkėmis. Silkė (clupea ha- 
rengus) yra vienas svarbiau
sių žydų maistas. Tų žuvį 
ypač mėgsta žydai, kurie yra 
žinomi kaipo litvakai.

Tiesų sakant, silkės ir joms 
panašios žuvys nėra išimtinai 
žydų maistas. Tačiau Ameri
koj silkių žydai gal daugiau
sia ir suvalgo. Pastaruoju lai
ku pasirodė kelios moksliškos

socialine ir 
Pasirodo, 

kurie daro

kiti ekonomine, 
politinė reikšmė, 
kad tie žmonės, 
pragyvenimų iš silkių (gaudo
jas ir pardavinėja) tik labai 
retuose atsitikimuose yra an
tisemitai. Mat jiems visų laikų

ir su jais artimus ryšius pa
laikyti. Ačiū tam, jie geriau

juos pranyksta rasinė neapy
kanta.

Biologišku atžvilgiu silkių 
priskaitonia apie 60 rųšių. Ta
čiau ne visos silkės tinka 
maistui. Kai kurios jų yra 
nuodingos. Jos minta tokiais 
gyviais, kurie užnuodija jų 
mėsų. Faktinai tik kelios sil
kių rųšys maistui tetinka. Iš 
jų labiausia populiariškos yra 
“matjes” ir “sehmaltz” silkės, 
žinoma, dar yra visokių rū
kytų, džiovintų, konservuotų 
ir kitokių silkių. Silkių rųšiai 
priklauso ir sardinkos bei ki
tos joms panašios žuvytę

Amerikoj juo tolyn, tuo 
mažiau silkių besuvalgoma. 
Išėmus žydus, kitų tautų 
žmonės mažai jas tenaudoja. 
Net tarp žydų dažnai silkė 
nebėra maistas, o tik savo rų* 
sies užkandis apetito padilgi- 
iiimui. Rusijoj, Lenkijoj ir 
Lietuvoj silkė buvo ir tebėra 
IdKai svarbus maistas. Kai
miečiai gavėnios laike tik sil
kėmis ir maitindavosi. Jie su
naudodavo viską, — ir galvų, 
ir uodegų, ir žvynus. Žydų šei
mose silke irgi sudarydavo 
labai svarbų maistų. Ir Euro
poj niekam į galvų neateida
vo dalinti silkes į skirtingas 
ryšis. Silkė buvo silkė. Visai 
kitoks reikalas yra Amerikoj. 
Čia žmonės perdaug yra išle
pinti. Jie silkę ir džiovina, ir 
mariuavoja, ir venzija. Viso

čiau žydų apgyventose vieto
se restoranai paprastai turi 
silkių visokios rųšies. Žydai 
vis dar tebeprisilaiko savo 
tradicijų. Ir kai kurie žydų 
restoranai tiesiog turi apie 
pusę valgių, kurie yra iš sil
kių pagaminti. Ten kapota 
silke duodama užsikąsti, kep
ta valgyti ir marinavota už- 
sigardžiuoti. Iš silkių daroma 
visokie omletai, “steikai” ir 
net sriubos.

Net ir paprastuose žydų 
restoranuose silkė užima gana 
svarbių vietų. Tai savo rų
šies apetito padilgintojas. 
“Matjes” ir “sehmaltz” silkės 
yra labiausia populiariškos. 
Bet pastaruoju laiku nemažai 
suvalgoma ir marinavotų sil
kių. Kai kurie labai giria 
“bismarkines silkes”. Girdi, 
jos sustiprinančios kraujų ir 
suteikiančios kūnui geležies. 
Bendrai imant, apie tris ket
virtadalius į New Yorkų arba 
Chicagų importuojamų silkių

Yra nemažai firmų, kurios 
užsiima silkių importavimu. 
Kokiu budu žmonės įeina į 
silkių biznį? Tai gana keblus 
klausimas. Tyrinėjimas rodo, 
jog stambesnieji importieriai 
silkių biznį tiesiog paveldi. Jų 
tėvai ir jų levų tėvai užsiėmė 
tuo bizniu.

Pavyzdžiui, imkime Hollan- 
der šeimų. Silkių biznyj IIol-

lį metų. Jų vardas yra plačiai 
žinomas tiek Amerikoj, tiek 
Europoj. Net tam tikra silkių 
ryšis yra žinoma kaip “IIol- 
landcT silkės”. Hollander fir
ma egzistuoja jau per dauge
lį desėtky metų. Dabartinių 
jos vedėjų tėvai ir tėvų tėvai 
buvo tame biznyje.

Bet beveik nei viena firma 
nespecializuojasi vien tik sil
kių prekyba. Firmos, kurios 
importuoja silkes, paprastai 
tuo pačiu laiku importuoja ir 
visokios rųšies žuvį: džiovin
tų, marinavotų ir tt.

Silkės vyriausiai yra 
portuojamos iš tų šalių, 
rios randasi prie Šiaurių
ros. Tokiu budu Norvegija 
silkių eksporte užima pirmų 
vietų. Paskui seka Škotija ir 
Vokietija, šiaurinėj Atlantiko 
dalyj 
šiek tiek silkių: 
Ncwfoundlande 
rehce apielinkėj.

(Tęsinys) 
valkatos negali man nieko pa
daryti; su Dievo pagelba einu 
savo tarnybų ištikimai ir do
rai, ir pasitikėdamas Jo pagel
ba ir savo geru ginklu, aš jų 
nesibijau.” — Netyčiomis pri
dėjau, kaip tai buvau iš šerio 
papratimo įgudęs, keletą savo 
pamėgdžiojančių žodžių, kokios 
pajėgos priduoda pasitikėjimas 
Dievu, ir ^girininko ūpas bema
tant gerėjo.

Nežiūrint į mano pro testavi
mų, jis prikėlė savo žmona, 
apysenę, bet gyvą, apsukrių 
matroną, kuri nors prikelta iš 
miego, tačiau nuoširdžiai pa
sveikinusi svečia, vyrui palie
pus, tuojau ėmėsi ruošti va
karienę. Paštininkui girininkas, 
kaipo pabaudą, įsakė tą pačių 
naktį su sulužusiu ratu važiuo
ti į stotį, iš kurios jis buvo at
vykęs, o mane pasižadėjo pats 
nuvežti, kada norėsiu, į arti
miausią stotį. Aš mielai suti
kau, nes' jaučiausi labai reika
lingas poilsio. Dėlto išsireiškiau 
girininkui norįs pasilikti ligi 
ryt dienos pietų,, kad galėčiau 
pasilsėti iš nuovargio, besiva- 
žinedamas be pertrūkio kelias 
dienas. .— “Jei Tamstai patin
ka mano pasiūlymas, mano po
ne, tai lik Tamsta ryt visų die
ną čionai ir palauk poryt, 
Tamsta tada ligi sekančios sto
ties' nuveš mano vyresnysis su- 

*nus, kurį aš siunčiu į kuni
gaikščio rezidencijų”. Ir su tuo 
sutikau, girdamas vietos vie
numą, kuri man stebėtinai pa
tiko. “Na, mano pone, tarė gi
rininkas, “taip vieningai čia 
nėra, tokiu budu Tamsta pa
prastu miestelėnų supratimu 
turėtum vieningu vadinti kiek
vieną gyvenimą miške, nežiū
rint, kad labai daug priklauso 
nuo to, kas jame gyvena. Taip, 
kol čia šioje senoj medžiokles 
pily tebegyveno toks senas pik
čiurna ponas, kaip kada tas, 
kurs buvo užsidaręs į šias ke
turias sienas ir nemėgo girios 
medžiokles, tai galėjo ir atro
dyti vieningas čia gyvenimas, 
bet nuo to laiko, kai jis mirė., 
ir jo malonybė krašto kuni
gaikštis perdirbo šiuos namus 
į kunigaikščio gyvenimą, nuo 
tol čionai pasidarė gana gyva.

Juk Tamsta esi toks mies
čionis, mano pone! kurs nieko 
nesupranta apie girios ir me
džioklės smagumų, Tamsta ne
gali ir įsivaizduoti, kokį mes 
medžiotojai malonų gyvenimų 
turime. Aš su savo medžioklės 
bernais sudarau vieną šeimy
ną, taip, Tamstai gali tai at
rodyti juokinga, arba ne, aš 
čia priskaitau ir savo protin- 

sąmoningus šunes; jie 
tėmija ma

Šunės šliaužia, galvas nuleidę 
ir uostinėja ir seka ir išmin
tingomis akimis lyg žmogus 
žiuri į medžiotojų, medžiotojas 
stovi nekvėpuodamas, nekrutė
damas, šautuvo gaidukų atlau
žęs, lyg prikaustytas. — Ir žvė
riui iš tankumynės iššokus, šū
viams 
leidus 
mušti 
kitas' 
kartų 
yra kas nauja, nes visuomet 1 
įvyksta kas nors ypatinga, ko 
dar nebuvo buvę. Jau vien tai, 
kad ir žvėrys turi savo laikus, 
taip kad kas kartų kitas pasi
rodo, dalykų padaro taip gra
žų, kad joks žmogus žemėj ne
gali prisisotinti. Bet potie? 
vien giria pati per save, taip J 
vien giria yra tokia linksma ir 
gyva, kad aš niekuomet nesi
jaučiu vienas. čia aš žinai! 
kiekvienų vietelę, kiekvieną 
medi, ir man ištikrųjų rodosJ 
lyg kiekvienas medis, išaugas 
po mano akių ir dabar tiesiai 
j dangų savo blizgančių, valks- 
čių viršūnę, mane taip jau pa
žįsta ir myli, nes aš jį rūpi
nau ir auklėjau, taip aš tikrai 
manau, kai kartais taip stebė-l 
tinai šniokščia ir šnabžda, lygi 
tai į mane kalbėtų visai savo- j 
tiškais balsais, ir lyg tai butų Į 
tikrasis Dievo ir jo visagalybės 
garbinimai ir malda, kokios vi
sai negalima išreikšti žodžiais.

Trumpai,* teisingas, dievo
baimingas medžiotojas turi tik
rai puikų gyvenimų, nes jam 
yra-šis tas užsilikę dar iš tos 
senosios, gražiosios laisvės, kol 
žmonės sau tebegyveno natū
roj ir nieko cJar nežinojo apie 
visus tuos vuodegavimus ir pa- 
puošalus, kuriais jie dabar sa- 
vo pasistatytuose muro kalėji
muose kankinasi, taip kad jau 
visai atprato nuo visų tų gery
bių, kurių Dievas aplinkui tiek 
daug sutvėrė, kad jie jais ga* 
lėtų džiaugtis ir gėrėtis, kaip 
kitą kartų darė laisvieji, gy
vendami .meilėj ir draugystėj 
su visa gamta, kaip tai galima 
yra • skaityti senose istorijo
se.” —

Visa tai senas girininkas pa
sakojo tokiu tonu ir upu, jog 
reikėjo tikėti, kaip giliai jis vi
sa tai jautė širdy, ir aš ne 
juokais pavydėjau jam jo lai
mingo gyvenimo, jo giliai nu- 
sistačiusio ramaus nusiteikimo, 
kuirs manajam taip buvo nepa
našus.

sugaudus, šunims pasi
vytos, ei pone, taip ima 
širdis ir pavirsti visai 
žmogus! Ir kiekvienų 

toks išsikėlimas medžioti 
kas nauja,

nežiūrint j tai, kad aš to pada
ryto nepajėgiau, ir vis tik" vi
sa tai netrukdė man miegoti, 
— bet čia atsidarė durys, ii‘ 
įėjo vidun kokia tai tamsi bū
tybė, kurioj pasibaisėdamas 
pažinau lyg pats save, kapuci
no apsiauste, su barzda 
sura. Būtybė ėjo arčiau 
ėjo prie mano lovos, aš 
tėjau, ir mano balsas,
šaukto, sustingo mane pagavu- 
siame siaube. Dabar būtybė at
sisėdo ant mano lovos ir šlykš
čiai šaipėsi, žiūrėdama į ma
ne. “Dabar eikš su manim, 
prabilo būtybė: lipsiva ant sto
go po yolungės, kuri gieda la
bai suktų mergautinę giesmę, 
nes mat Uhu išteka. Ten mu
du grumsivos, ir tas,i kurs ant
rų nustums, bus karalius ir tu
rės gerti kraujų.” —

Pajutau, kad ta būtybė ma
ne pačiupo ir pakėlė. Nusimi
nimas grąžino man pajėgas. 
“Tu nesi aš, tu esi velnias’’, 
sušukau ir griebiau su nagais 
gresiančiai baidyklei į veidą, 
bet pirštai tartum smego i 
akis, lyg į gilias duobes, ir bū
tybė vėl pradėjo juoktis rė
žiančiu balsu. Tuo momentu at- 

I sibudau, lyg netikėto -smūgio 
ištiktas. Bet juokas kambary 
tebeskambėjo. Pašokau. Pro 
langų šviesiais spinduliais ver 
•žėsi rytas, ir prie stalo pama
čiau, atsukusių į mane nugarą 
būtybę kapucino apsiauste. —

Sustingau iš baimės, baisu
sis saptias penėjo į» budėjimų.— 
Kaptufliias rausėsi padėtuose 
ant stalo daiktuose. Dabar jis 
atsisuko, ir į mane grįžo visa 
drąsa, pamačius nepažįstamą 
veidų su juoda netvarkinga 
barzda, iš kurio akių šypsojosi 
beminto beprotybė: kai kurie 
bruožai iš tolo priminė Hermo- 
genų. — Nutariau palaukti, ką 
tasai svečias ims daryti ir būti 
pasirengęs sutrukdyti jojo ko
kius nors nedorus žinksnius. 
Mano štiletas buvo greta, to
dėl, be to dėl savo stiprios kū
no sudėties, galėjau tikėtis, ir 
be svetimos pagelbos įveikti tą 
įsilaužėlį. Jis rodėsi žaidė su 
mano daiktais lyg mažas vai
kas, ypatingai patiko jam rau
donasis portfelis, kurį jis prieš 
langą visaip sukinėjo ir kaž 
kaip ypatingai pats šokinėjo.

Pagaliau jis surado pintinę 
bonkų su paslaptingojo vyno 
likučiais; jis atidarė ją ir pa
uostė: visi jo sąnariai ėmė 
drebėti, jis' suriko taip kurčiai 
ir baisiai, kad visame kamba
ry nuaidėjo. Kur tai namuose 
laikrodis garsiai išmušė 3 vai: 
Jis ėmė staugti, lyg butų koks 
neišpasakytas skausmas jį su
ėmęs, ir vėl paplūdo rėžiančiu 
juoku, kaip kad sapne girdė
jau. Jis pasiuto šokinėti, gerti 
iš bonkos ir, numetęs ją, puolė 
pro duris lauk. Skubiai atsikė
liau ir nubėgau jam paskui, 
bet jis buvo jau dingęs man iš 
akių, girdėjau jį bildant kur 
tai laiptais ir kurčių smūgi, 
lyg smarkiai užtrenktų durų.

(Bus* daugiau)

im- 
ku- 
j li

taip pat sugaunama 
vyriausiai 

ir St. Law- 
Norvegijoj

gus, 
mane supranta ir 
no žodžius, mostus ir yra man 
ištikimi iki mirties. — Tamsta 
matai, kaip su kokiu pasitikė
jimu žiuri į mane Miškinis, nes 
jis supranta, kad aš apie jį 
kalbu. Na, mano pone, girioj 
beveik visuomet yra kas veik
ti, čia vakare pasiruošimas, 
ūkis, o kai tik rytas aušta, jau 
keliuos iš patalynės ir išeinu 
laukan, pūsdamas į savo ragu
ti kokių nors linksmų medžio
tojo meliodijų. Visa pakila iš 
miego, kruta, subėga šunės, jie 
džiūgauja pilni ūpo ir noro 
medžioti.
meta rublis, apsijuosia 
džioklės diržais, šautuvų ant 
peties, pareina j grįčią, kur 
mano senė ruošia medžioklės 
pusryčius, ir tada einam sma
gus ir džiūgaudami. Ateinam 
i vietas, kur laikosi pasislėpę 
laukiniai žvėrys ir paukščiai, 
kiekvienas atsistoja tam tik
rame atstume nuo viens kito,

Bernai greitai užsi- 
me-

sugaunaina, bet ir kitokių žu
vų, kurios randasi fjorduose 
ir labai yra panašios į silkes. 
Tos žuvys yra džiovinamos ir 
paskui eksportuojamos į į va i* 
rias šalis. Pravartu taip pat

šiurpus prietykis naktį. — Gi*- 
rininko priglaustas pamišėli* 
vienuolis bandė Medardų nu
smaugti. Pamišėlis išgėrė vel

nio eliksyrą.
/ 

Kitame gale kiek aš paty
riau, gana didelio namo, senis 
parodė man mažų, jaukiai iš
puoštą kambarį, kuriame ra
dau jau padėtus'savo daiktus; 
čia jis mahe paliko, užtikrini 
dainas, kad manęs ankstybas 
triukšmas natriuose .čia iš mie
go prikelt negalėsiąs, nes aš 
busiu visai skyrium nuo visų 
kitų namiškių, ir dėlto galiu 
miegoti kiek tik noriu. Pusry
čius atneš, kai apačion pa^ 
šauksiu. Jo, senio, ligi pietų 
nebesutiksiu, nes jis su ber
nais dar anksti rytą išeisiąs į 
girią ir be pietų negrišiųs. Kri
tau į lovą ir būdamas labai pa^ 

.vargęs kietai užmigau, bet 
manė kankino baisus sapnas.—i 
Stebėtinu budu sapnas' prasidė
jo jaučiant, kad esu užmigęs, 
būtent sakiau pats sau: tai 
puiku, kad aš taip greitai 
migau ir taip stipriai bei 
miai snaudžiu, tai visiškai 
silsėsiu nuo nuovargio; tik
riu neatmerkti akių. Tačiau

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridg*eport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

Marauette Park
TUBUČIO APTIEK A

2832 W. 63rd St.

yra 
už- 
ra-
pa- 
tu-

. Btighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietlivou, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti

niiausį atstovų.
/
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Lingle užmušimo išpa 
žintis

Visi 4 iš užmušikų skvudo sėdi 
už groti;

Lingle, Tribūne reporterio 
užmušimo paslaptis, atrodo, 
jau išrišta. Ją smulkiai išpasa
kojo vienas iš gengės, kurs šo- 
feriavo užmušikams.

Frank Bell, 29 m. amžiaus 
ir jau 8 metų kriminališko re
kordo, pagautas visai netikė
tai ir supykęs, kad jo sėbrai 
neateina jo aplankyti, susiner
vavo, pradėjo nemiegoti, ir nu
tarė atkeršyti ir išduoti savo 
draugus, papasakodamas visą 
paslaptį apie Lingle nužudy
mą. c

Pereitą penktadienio vakarą 
Bell savo pasakojimą pakarto
jo dėl coroners jury ir visa jo 
kalba paduota spaudai.

$10,000 už užmušimo darbą

Iš Bell istorijos paaiškėjo, 
kad Lingle užmušimą suplana
vo North Side gengsteriai Mo- 
ran, ^uta ir broliai Aiello už 
tai, kad Lingle jų gengę per
daug lupo ir nieko už tai nepa
darė. Nužudymo darbui atlikti 
ta gengė pasikvietė garsios 
Indiana gengės lyderius Geisk
ing ir Traum. Traum būdamas 
LeaVenvvorth kalėjime buvo 
susibičiuliavęs su tuo pačiu 
laiku kalėjusiais Bell ir Sulli- 
van, tad juos pasikvietė į tal
ką. Už nužudymą jiems buvo 
žadėta $10,000, kuriuos turėjo 
išmokėti vienas Northside bar- 
tenderis grekas, Patras.

Ketvirtas laukė vietoj

B.ell ir Sullivan, kol nebuvo 
reikalingi tam darbui, užsiimi
nėjo automobilių vaginoj imu 
ir krautuvių plėšimais. Sutar
ti; dieną, birželio 9 d. rytą; 
Traum pasisaukė Bell su jo 
vogtu automobiliu pašoferiauti, 
ir jie tryse, Bell, Traum ir Su
llivan privažiavo prie Randolph 
ir Michigan kampo, kur tuo
jau prie jų priėjo ketvirtas, 
kaip Bell sako, Geisking, pasi
ėmė iš po karo sėdynės revol
verį ir nuėjo I. C. stoties tu
nelio link. Traum dar pasakė 
‘•Jei mes jo nenudėsim čia, ra
sime .jį arklių- lenktynėse”. 
Heliui įsakė pavažiuoti kiek to
liau ir palaukti jų.
Atlyginimo negavę, dar vieną 

užmušė

žmogžudystę atlikę du, Tra
um ir Sullivan atbėgo, susėdo 
į BgįĮ karą ir paliepė važiuoti 
į/pietus. Geisking kur tai ki
tur dingo. Po to jie visi trys 
nuvažiavo pas Patras gauti sa
vo atlyginimo, bet Patras, vie
toj pinigų išsiėmė iš spintos 
revolverį ir paleido į Sullivan, 
bet Bell laiku perspėjo Sulli
van ir tas užmušė greką Pat
ras ir visi pabėgo nebegavę 
atlyginimo.
Telefono adresas visus išdavė

Dabar Geisking yra areštuo
tas Indiana valstijoj, Traum 
sėdi suimtas už kokį ten ma
žesnį nusikaltimą vėl Leaven- 
\vorth kalėjime, ir niekas ne
imtų įspėjęs, kad kaltininkai 
jau yra rankose, jei ne netikė
ti atsitikimai. Likę laisvėj Su
llivan ir Bell, negavę savo da
lies už Lingle nužudymą, užsi
iminėjo toliau savo “profesija”, 
plėši nedarni gesolino stotis, ir 
netikėtai palaikė kur juos ap
šaudė, vieną jų sėbrą Barnes 
užmušė ir sulig rasto pas Jį 
telefono adreso areštavo Bell. 
Bell išpasakojus dalyką, tapo 
areštuotas ir paskutinis Sulli
van.

Gengsteriai . kelia. $1,- 
000,000 fondą

Pinigai viską gali — sako 
gengsterių išminčiai

Chicagos kriminalistų trus- 
tas skubiai renka milijono do
lerių fondą su kurių pagelba 
tikisi pašalinti policijos komi- 
sionierių Aleock iš darbo. Ko
lektoriai daro vizitus ir jau 
šnibždama, kad didžioji pusė 
pinigų yra rankose, o kita da
lis nusimato greitoj ateity.

Milijonas dar ne viskas, 
gengsterių trustas nutaręs su
kelti tiek, kiek tik reiks. Ka- į 
daugi šiuo tarpu naujų užmu
šimų esą negalima daryti, nes 
viešoji nuomonė esanti perdaug 
jau įkaitusi, tai kad galutinai 
nesukėlus revoliucijos prieš 
gengsterių valdžią, verčiau esą 
kol kas veikti su pinigais, kaip 
su kulkosvaidžiais. *

Ką tik nesenai gengsteriai 
buvo sukėlę $100,000 tik vie
nai Kast Chicago policijos sto
čiai papirkti, bet ir tai nepa
vyko, nes Aleock ten įsodino 
vieną iš kiečiausių kapitonų, 
Michael Delaney, kurio jokie 
pinigai neima. Todėl genglan- 
das benumato vienintelį tikriau- 
sį kelią, išėsti patį policijos ko 
misionįerių ir pakeisti jį kitu, 
gengsteriams prielank i u.

Kaip to atsiekti, tai bus pa
reiga to milijono dolerių. Lau
kiama, kad greit vaisiai pasi
rodys. Bus einama labai ištolo 
ir aplinkui, kad visuomenė ne
pastebėtų, būtent bus taip su
daryta,- kad atrodys, jog “pa
ti visuomenė” reikalauja per
mainų policijoj. Tam yra poli
tikieriai, skymeriai, fikseriai ir 
kitokį profesionalai.

Didžiausia bangžuvė 
Chicagoj

Nuvažiavę miesto centran 
(donw town) ir paėjėję Michi- 

.gan Avė ligi tilto, ties Tribūne 
namais, galite pamatyti di
džiausią pasauly bangiuvę* (vie^ 
liorybą), kokia kada nors buvo 
sugauta.

Tilto laiptais nulipus žemyn, 
aikštėj ^yra pastatytas stiklo 
namukas, kuriame, tas jurų 
milžinas, paguldytas. Ją su
gavo meksikonai Ramiajam 
vandenyne ir dabar važinėja po 
didmiesčius žmonėms pamatyti.

žuvis yra 67 pėdų ilgumo ir 
sveria 70 tonų. Bangžuvė iš
balzamuota, kad negestų. Sako, 
keli tūkstančiai galionų vaistų 
suvartota balzamavimui, nors 
ir tai viduj atsiduoda nemalo
niu žuvies kvapu.

Ten pat yra iškabinti įvai
rus paveikslai iš bangžuvių gy
venimo, anatomijos ir jų gau
dymo budai bei prietaisai. Ap
link stovi keli žmonės, kurie 
duoda paaiškinimus. Verta to 
milžino pasižiūrėti, kurio vien 
žiotys, atrodo, gali žmogų su 
visu automobiliu apžioti. rliki 
vieną dalyką reikia priminti, 
kad ir apžiojusi negali praryti,! 
nes gerklė tėra apie 4-5 colius 
plati, tai vadinas, jei žydų bib
lija nemeluoja, tai Jahove tu
rėjo arba Jonošių sutverti to-j 
kiu, kad pro 4 colių gerklę pra-į 
lystų, arba sutverti specialiai 
plačia gerkle “vieliorybą”.—P.

—
Miniai matant apiplėšė 

kasierę
Harmony kafeterijos 214 S. 

State st. kasininkę Miss Moore 
vakar apstojo išeinant pro du
ris du juodi banditai ir atsukę 
nugaras į gatvę, nuduodami,

Garsinkitės “Nonose”

neva kalbą su mergina, jie at
ėmė iš jos $861, kuriuos ka- 
sierė nešė į banką.

Radio padėjo sugauti 
489 vagis

Įvedus radio priimtuvus Chi
cagos policijos automobiliuose, 
vagių pagavimas labai pagerėjo. 
Vien tik rugsėjo mėn. pagauta 
489 kriminalistai. Policija jau 
turi 82 automobilius su radio, 
ir dar žada 13 įrengti.

Kultūros 
Kertelė

Meno paroda artinasi
Nuo spalio 30 d. ligi gruo

džio 14 d. Chicagos Art Insti
tute salėse bus Amerikos dai
lininkų tapybos ir skulptūros 
metinė paroda.

pirmpiet ir 3 popiet lekcijos 
“Madagaskaro sala” ir “Pra
eities milžinai”, trečiadienį, 
spalio 15 d. paskaita “Indionai 
ir jų drabužiai”, o penktadie
nį “Ankstybas 'žmogus” ir “Šio 
krašto medžiai”.

Kiekvienas gengsteris 
turi ligų

Valdžia surado University li
goninėj stambią žuvį, bet jo
kiu būdu negali jos iš ten iš
imti. Tai yra garsus gengste- 
ris Terry Druggaif. Vakar at
vykę pas teisėją Lyle, Drugga- 
no advokatas su daktaru pra
nešė, kad jų pacientas turįs dar 
naujų ligų, būtent bronchitis, 
collitis, appandicitist doudeni- 
tis. Lyle paklausė “Is that all ?” 
— No, ne, jis dar turi gastri- 
tis”. — “Ar tamsia, daktare 
tikras, kad jis daugiau ligų 
neturi?” klausią teisėjas šyp
sodamas. “Aš beveik ir pamir
šau: jis dar turi “acidosis”, 
atsakė galvą krapštydamas dak
taras Kraft.

Sekmadienio koncertė
liai

Nuo ateinančio sekmadienio, 
spalio 12 d. kas sekmadienį du 
sykiu per dieną, 3:15 ir 4:15 
popiet Art Institute bus duo
dami Little Symphony En- 
samble koncertai.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Pbone

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Moterys blogiausi šo
feriai

Dažnai, sako, su teisybe nak
vynės negausi, bet niekas dar 
negali pasakyti .ką Evanstono 
policistas Frank Krcml gaus už 
pasakymą, kad moterys yra 
blogiausi automobiliais važiuo
tojai. Reporteris, kurs tą žinią 
parašė, jau išdūmė j antipo
dus, bijodamas pasekmių, bet 
policistas Frank Kreml žada 
net mokyklą steigti specialiai 
tik moterims išmokti važiuoti.

.lis pasakė: ‘ “Moteris dau
giausia reikia kaltinti dėl tra- 
fikų akcidentų. Jos niekuomet 
neapsigalvoja, kuriuo keliu pa
sisukti. Trafiko signalai joms 
nieko nereiškia. Jos nežino tra
fiko patvarkymo ir policioriai 
(cops) negali joms išaiškinti, 
nes visą laiką kalba jos, mo
terys”. Ir dar tokį dalyką jis 
pasakė: “Jos daugiausiai užpa
kaliais važiuoja” (They do most 
of the back-seat, driving), va
dinas, komanduoja šoferį užpa
kaly sėdėdamos.

VINCENTAS AUGUSTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 5 dieną, 3:30 valandą ry- i 
to. 193 0 m., sulaukęs 3 3 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., j 
Tytavėnų parap., Kaimalės kai- 1 
me. Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nuliudime seserį , 
Eleonorą ir švogerį Stanislovą Iva- j 
naičius. du anukus — Bronislo- ■ 
va ir Stanislovą, du pusbrolius —■ i 
Joną Meškauską ir Petrą Augustį 
ir gimines, o Lietuvoj motiną ' 
Petronėlę, seserį Oną. brolį My- ! 
kolą ir gimines. Kūnas pašarvo- j 
tas. randasi 2501 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks seredoj. spa- 1 
lio 8 dieną. 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. . 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi- j 
bus gedulingos pamaldos už vė- j 
lionio sielą, o iš ten bus nulydė- ‘ 
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Augusto 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- Į 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nuljudę liekame.
Sesuo, Švogeris, Anūkai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- į 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSĮOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugarojp, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti išgalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali pądaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgyti! 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cravrford 5673

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

ĮvairusGydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
A. M^NTVID, M. D.

1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Daraen Avė.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

• VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Lekcijos ir paveikslai
Ateinantį šeštadienį, spalio 

11 d. 3 vai. pp. Field Musęum 
nemokamai paskaita su pa
veikslais apie Vakarų Afrikos 
primityves gimines. Tą pačią 
dieną ir ten pat iš ryto 10 ir 
11 vai. paskaitos ir paveikslai 
vaikams.

Pirmadienį, spalio 13 d. 11

j^rabonai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę it 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedčlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46thxSt. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virgiuia 0036 
Rez. Tel. Ven Burcn 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Side 
3413 Frangiin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti lįst Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

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

K. GUGIS- 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandoj nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busitę užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd iPl., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. .Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS if CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dantistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 *

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

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

A. A. OLIS
R. A. VAŠALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

PRANEŠIMAS
Jei abejoji apie savo akis, »eik pas

Dr. A: R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Koom 3
Phone Ganai 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kcnvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIŠ

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
/ Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

. Pbone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Dentistas
Persikėlė j naują vietą po 

numeriu
1545 W. ’47th St.
Salimai Dcpositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Pcoples Banką 

arti Ashland Avė.

t

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedčlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHUS I 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928 

Te/. Pranklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pult man 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

{vairus Gydytojai

Phone Armųagc 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedčlioj pagal sutartį

M.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Washington Street
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III. \ 

Tel. Victory U15x

Pbone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

D R. HERZ MAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 p'ietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiųnas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Tclephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
—4O

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patatnau-* 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS /
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal tutartį 
Tel. Canal 2552

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

Pbone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 South Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10* iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pu piet.

7 iki 8 vai Nedcl. nuo 10 iki 12. I 
Rez. Tclephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Abhiand Avė.
Tel Boulevard 2800 

Rez, 6315 So. R<i< I wc!| St, 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Burnside

SLA. 63 k p. peorganizuota.

SLA.. 63 kp. buvo sušauktas 
ekstra susirinkimas spalio 3 
d. Narių atsilankė apie 100. 
Už prasižengimų prieš SLA. 
įstatus kuopos valdybos nariai 
pirm. A. Macukeviče, užrašų 
rast. A. Kosaitis ir iždininkas 
M. Macukevičienė .vienbalsiai 
prašalnti iš kuopos valdybos 
vietų ir vieton jų išrinkti nauji 
pirm. P. Kučinskis, užr. rast. A. 
Laurutėnas ir ižd. K. Bayalis ir 
vietoje rezignavusio vieno ka
sos globėjo išrinkta naujas P. 
Bielinis. Kiti tie patys valdybos 
nariai, nes čia buvo tik darin- 
kimas kuopos valdybos, vieton 
prašalintų už prasižengimus. 
Tvarka susirinkime buvo pavyz
dinga. Užbaigus perorganiza
vimo darbų buvo laikomas re- 
guliaris kuopos susirinkimas. 
Tėmykite 63 kp. nariai, kad ant 
toliaus susirinkimai bus laiko
mi kas pirmas penktadienis 
kiekvieno mėnesio ir šiame mė
nesyje t. y. spalio (Octobėr) jau 
kito susirinkimo nebebus. Ku
rie esate užsilikę su savo mo- 
kesitmis, kad išvengus suspen
davimo, galite užsimokėti na
muose pas fin. rast. P. Pivoru- 
na, 10714 Prairie avė. Apsisau
gokite taip vadinamų bolševikų, 
kad anie nesuklaidintų; jei 
jiems mokėsite, kasgi jums iš
mokės pašalpų arba, pomirtinę, 
juk jie surinktus iš narių pini
gus laiko pas save. Sekantis 63 
kp. SLA. susirinkimas bus 7 d. 
lapkričio (November) 
čioj svetainėj, Tuley 
ir St. Lawrence avė.

toj pa- 
Park, 90 
Narys.

West Pullman
SLA. 55 nariams

“Vilnies” 232 num. įdėtas 
pranešimas vadinamas “Svar
bus SLA. 55 kuopos susirinki
mas West Pullman”. Turiu už 
pariegų perspėti SLA. 55 kuopos 
narius ir nušviesti, kas^tie to
kie per geradariai yra: S. Tilvi
kas, K. Statkus, A. šešelgis. 
Manau, kad kas link S. Tilvi
ko tai visi VVest Pullmaniečiai 
labai gerai pažįsta tų kailiomai- 
ninkų ir į jo šukavimų, mažai 
kas tekreipia atydos, nes kol 
dar pragyvens porų desėtkų me
tų, tai savo kailį permainys dar 
kokius tris sykius, nes tame 
laikotarpy jau tris syk maine. 
Tad jo šaukimas, kad “tveriama 
Darbininkų Susivienijimų”, nėra 
naujanybė,. nes tas “Darbinin
kų susivienijimas”, yra ne kas

Pullmane, ir nuo 
aplaike pluokštą 

lapelių ir blankų 
Konstitucijos ne-

turėsiąs vadovautis

■ ■ "-—- 1 -r ■■ '• n--- *----  1
kitas kaip tik Augščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoj — 
kontroliuojama pačių komfašis
tų. West Pullmaniečaims yra 
žinoma, kad 1929 metuose K. 
Statkus susirašinėjo su A. P. 
L. A. Centro raštininku .L Mi
liausku McKees Rocks, Pa., kas 
link suorganizavimo A. P. L. A. 
kuopos West 
J. Miliausko 
agitacijinių 
dėl įstojimo.

(gavo nes kaip pats J. Miliauskas 
rašė kad jos dar nėra gatavos 
ir jis ant rankos neturįs, tat 
pradžioj organizavimo A. P. L. 
A. West Pulmano kuopos K. 
Statkus.
vien tik lapeliais, kuriuos jam 
prisiuntė. Darbas buvo pradė
tas, kas parodd kad gavo vienų 
narį, kuris išpildė aplikacijų, 
buvo pas daktarų — pripažintas 
esąs sveikas ir A. šešelgis pasi
rašė, kaipo liudytojas, gerumų, 
tinkamumų to nario, — kuris 
dar dabar yra nariu SLA. 139 
kuopos, Roselande, bet jų žmo
gus. A. šešelgis buvo jau na
rys A. P. L. A., nes juk pašalie
tis negali paliudyti tinkamumų 
nario į jokia organizacijų. Reiš
kia 1929 metuose K. Statkus, 
SLA. 55 kuopos finansų rašti
ninkas ir organizatorius, sykiu 
su A. šešelgiu SLA. 55 kuopos 
iždininku darbavosi kad sutver
ti A. P. L. A. kuopų West Pull- 
mane, tad tas parodo ant kiek 
jie turėjo prie širdies SLA. or
ganizacijų. Atsiminus praeitus 
darbelius galite žinoti, kad jie 
griovė ne auklėjo SLA. 55 kuo
pų West Pullmane, įvesdami su
irutę pačioj kuopoj, neduodami 
balso sau nepatinkamam nariui 
ir darydamOtitokių dalykų. Tuo 
atsižymėjo S. Tilvikas laike 
skaitymo balsų, žinoma pagal 
komfašistiškos aritmetikos: jis 
suskaitė 18 balsų, priskaityda- 
mas save ir protokolo raštinin
kę, A. Mačinskienę, pareiškė 
grausmingu balsu, 18 -L o aš ir 
tu tai sudaro 22. Nors tas pa
darė daug kvatojimo susirinki
me, bet tas atsitikimas nušvie
čia jų taktikų, vartojamą laike 
balsavimų.

pat visi SLA. nariai plačioj A- 
merikoj permatė komfašistų 
šmugelį pasipinigauti, nebepasi- 
duoda taip jau lengvai ant jų 
meškerės. Siūlydami tų ‘‘Darbi
ninkų Susivienijimų”, jie nieko 
naujo nepasiūlo tik tą patį A. 
P. L. A., tų tuščia kiaušinio ke
valą.

SLA. 55 kuopos nariai, mato
te patys — kad tie ponai nepri
klausė prie SLA. organizacijos 
dėl jos gerovės, bei tavo, bet 
priklausė kad varyti agitacijų, 
ir griauti iš vidaus. Tas poro- 
do, kad jie kitas niekas nėra, 
kaip tik vilkai avies kailyje. 
Jiems tavo gerovė nerupi— tik 
jų tikslas sugriauti tų organiza
cija, ta kurioj tu ir aš, nary bei 
narė, per metus priklausėme.

Senas West Pullmanietis..

Vilniaus Radio 
Valanda

Kalvaitis, 
Dainuos

šiandie tarp 7 ir 8 vai. va
kare, Peoples Furniture Kom- 
panijo duos iš WHFC radio sto
ties Vilniaus Radio Valandų. 
Kalbės p. Antanas 
Lietuvos konsulas.
operos dainininkas Juozas Ba
bravičius paskutinį sykį per 
radio, dainuos “Dainos” choro 
garsusis kvartetas. Kalbos bus 
sakomos apie Vilniaus atvada
vimo reikalus, ir dainos mums 
Lietuvos senąją sostinę pri
mins. Bus duetų, geri solistai 
ir šiaip jau visokių pamargini- 
mų.

Kaip mums yra jau žinoma, 
spalio 9 d., 1920 m., lenkai pa
vergė musų Vilnių. Tat kiek
vienais, metais Spalio Devintoji 
yra minima kaipo Vilniaus gę- 
dulio diena.

Tat, nepamirškite šį vakarų 7 
vai. atsisukt savo radio ant 
WHFC stoties.

Draugužių tarpe
Kaip Pruseika iš farmerių 

aukas kolek tavo

NAUJIENOS, Chicago, Ii!.. —--------------------------- j------
čiai Teartu su Vanagu ir Olšau
sku nuvažiavo link Michigano, 
o mudu su gerbiamu drauge
liu nutraukėme at^al į Mar- 
quette Parką. Tiesa, aš labai 
norėjau detroitiečius kiek to
liau palydėti, bet nebuvo gali
ma. Tačiau aš sau įsikaliau į 
galvą, kad jei kitą kartą teks

Nieko nėra blogesnio už ši
tų amžinų giesmę.

— L. Pruseika^.
Vienas draugas kala, kitas 

zalatija
Pruseikai baigus, Andriulis 

deda prierašų:
“Nepaisymu, pasyvumu nepa- 

gerysi savo padėties.
Kiekvienas darbininkas turi 

žinot, 
nebus 
nis.

Tad

juos lydėti, tai palydėsiu juos 
net, ir už Detroito, ir tuo bu* 
du atsilyginsiu už šį kartą.

• Marketparkiečiai dabar sako, 
kad Vanagas išvijo detroitic- 
čius, o Olšauskas Vanagų, 
ir nei vienas negrįžta.

— Palydovas.

r. ’IC.

CLASSIFIED ADS. į . . . . . . . . . . . . .
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Financial
Finansai-Paskolos

kad dėl kelių dolerių jis 
turtingesnis, nė biednes-

PRANEŠIMAI
ATĖJO “Kultūros” No.

8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

neatidėliokit.

Palydėjus Detroi 
tiečius

Praeitų antradienį po 
teko palydėti tris iš Detroito 
delegatus, kurie buvo atvykę 
į “Eselę Seimų”. Tiesų sakant, 
tai buvo vienas delegatas ir 
dvi delegatės. Delegatu buvo 
ponas Rutkauskas, Kauno Val
stybinės Operos dainininko 
brolis. Kiti du delegacijos na
riai, — ponios Rutkauskienė ir 
Kudirkienė. Tai labai draugiš
ki ir malonus žmones. Kadan
gi iš Detroito buvo atsiritę gu
miniais ratais, tai tokiu jau 
budu ritosi ir atgal. O muips 
juos teko palydėti.

pietų

Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 
su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per. 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C 
kant po 50c savaitėje, gausite $100,00, 
po $2.50 savaitėje gausite 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

$100.00. 
gausite

gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

$500.00,

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius it 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

18-tos kolonijos SLA 129 kuopos 
reguliaŲs susirinkimas įvyks spa
lio 12 d., G A Chernausko svet., 1900 
S. Union Avė., 1:30 vai. po pietų. 
Visi nariai nepamirškite, kad susi- 
sinkimai yra perkelti iš pirmo ne- 
deldienio į antrą nedėldienį.

Valdyba.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, spalio 6 d., 7:30 vai. 
vak., Mark White Sąuare Park, 
Engine Room svet., Halsted ir 30 
gat. Visos narės atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. *

Sekretorė.

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų. s 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

. kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.10 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI

CLASSIFIED ADS

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė,

Educational

Taigi palydovai sutūpėme į 
vieno marketparkiečio karų ir 
pradėjome važiuoti. Tačiau ne
labai toli teteko važiuoti. Prie 
South Chicagos sustojome vie
noj vietoj, kur duoda valgyti 
labai šviesias žuvis pereitais 
metais pagautas. Prisivalgėme 
žuvelių ir išėjome lauk. Staiga 
J. Olšauskas sukamandavo sto
ti prie dienos. Manjiau, kad 
oldapų nori daryti. Bet jis sau 
ramiai iš kišenės išsitraukė ko
kių tai tabakiėrką ir nufoto
grafavo mus. Po to detroitie-

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antradieny, 
spalio 7 d., 8 vai. vakare. Mark White 
Sųuare Parko svetainėj, ant 29tos ir 
S. Halsted St. Malonėkite visi atsilanky
ti, nes 
baliaus ir turim svarbių reikalų aptar

ti.

Help Wartted—Female
Darbininkių Reikia

turėsime darbininkus išrinkti dėl

A. Zalagėnas, prot. rast.

SLA. 226 kuopa laikys savo susirin
kimą antradieny, spalio 7 d., 7:30 vai, 
vak., Association Hali svetainėje, 2150 
West North Avė. Visi nariai, privalo
te atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba.

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street.

REIKALINGA mergaitė dirbti lunch 
ruimyje, kambarys ir valgis. 506 West 
39th St.

MADOS

Noriu Atkreipti Auto
mobilistu Atidą

REIKIA VYRŲ IšSlMtffclNIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS
Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 

riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu 

3040 W. 62nd Street

Furnished Rooms

Dabar klausimas kodėl K. 
Statkus, A. šešelgis ir kiti kom
fašistų patrijotai sustabdė orga
nizavimo darbų A. P. L. A. kuo
pos West Pullmane? Lengva iš
vada : SLA. Seimas, įvyksta 
Chicagoj, už nepilnai metų lai
ko, tad nuo Didžiojo Komisaro 
iki mažiausios pėškos, darbavosi 
kad tame seime užvaldyti jį. Su 
visais nariais ir su milijonu do
lerių. Bet nepasisekė, laimėjo 
tiek kiek Zablockis ant muilo, 
tad pradėjo “Indžionkšena” jėš- 
koti ir ant to išdegė nagus, o 
dabar S. Tilvikas šaukia kad 
“organizuojam Darbininkų Su
sivienijimų”. Tuom obalsiu 
mano pasigauti sau suklaidintus 
narius, bet, yra labai sunku, 
nes, SLA. 55 kuopos, ir taip

Pats didžiausiasis ‘‘draugas 
?ruseika savo organe pasako- 
jasi, kaip jam klojasi kolektuo- 

i aukos iš farmerių. Prisipa
žinimai taip įdomus, kad nors 
ištisai imk ir dėk. Jis rašo:

“Aš šiuo tarpu randuosi tar
pe Michigano farmerių. Vakar 
arėjau prakalbas Hart, Mich. 

farmeriai

Artinantis žiemos šalčiams, 
jeigu autas netvarkoj, tai ant 
kelio pasidaro labai daug ne
smagumų. To visko norint iš
vengti, reikia kreiptis pas ge
rų, sąžiningų i ir, patyrusį me
chanikų. Vienas iš jų randasi 
White Sox Motor Sales, kuris 
jums patarnaus bile kada — 
diena ar naktį, tik pašaukit 

Boulevard 8642
J. MENZORUS 

610 W. 35th St.

bėdavoja.

už gerą karvę mo- 
125 iki 150 dolerių.

Pernai 
tėjo nuo 
Šiemet moka nuo 40 iki 60.

Pernai už svarų karvės mo
kėjo nuo 5 iki 6 centų, o šie
met daugiausia iki 3 centų.

Kviečių bušelis pernai davė 
$1.10, o šiemet tai ir 75 centus 
sunku gauti. Rugių bušelis per
nai kaštavo apie dolerį, o 
met 50-55 centai.

Už šimtų svarų obuolių 
nai farmerys gaudavo du
erių, o šiemet tik pusę tiek.

Farmeriams sunku. Įplaukos 
sumažėjo. Taksos, tačiaus, nei 
kiek nesumažėjo, o dar padidė- 
. <>•”
“Farmeriai biednesni negu dar
bininkai... todėl turime 

aukų!”
Pruseika taip išveda: 
“Farmeriai nėra 

kauti visuomenės 
Aukų rinkimas 
Bet farmeriai 
biednesni, negu 
ninkai. Ir todėl,
ne, jeigu mes rengiame prakal
bas, tai turime rinkti aukų. Vi
si lygiai turime eiti savo prie
dermes.” !

šie-

per- 
do-

Lietuvių Valanda
Kas Subarą iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Kas Ketvergą iš Stoties WHFC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Žemos Kainos ant Radio, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

BABY 
$49.00

Grojiklis 
$98.00

GRAND 
$195.00 
V ic t r ola 

tūbų 
$98.00

Nauja SKALBIMUI MA
SINA tiktai už ....$99,75 
Naujas PIANAS 
už..........................
Naujas BABY 
Pianas už .....
Naujas RADIO ir 
Kombinacija, 10 
UŽ ............ . .........

IŠMOKĖJIMAI

rinkti

St.

2653

OpeclaUatM rydyme cbrontlką ir a«ujn U- 
«ų. Jei kiti negalėjo jumla iirydyU, atsllan 
<yklt pm mane. Mano pilnas tierzamlnavi 
naa atidenra juau tikra Ura ir jei ai apai 
malu jua gydyti, avelkata Jums augryl Eli 

■cit paa tikrą apeciaUatą, kuria aeklana juaų 
<ur ir kaa luma skauda, bet pata pasakys 
m> calntlao tiersamiaavimo—kaa tuma

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso' valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
>ietų, nuo b iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS S a m atiko s, sintaksės, aritmetikos.
VKvedystSs, Btenojrrafijos. ir kitu 

mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
auRįštesnj mokslu i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
isirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO n J*

REIKALINGAS kambarys, turi būt 
apšildomas, turi būt didelis, šviesus it 
prie geros transportacijos į miestą. 3 23 6 
So. Halsted St. Tel. Victory 6965.

For Rent
$14, 4 kamba- 

— de- 
Agen-

RENDOS $12 
riat, elektra. mau 
koruoti. 18 36-38 S. Halsted St 
tas 2 augšte.

ir RENDON 4 kambarių flatas, švarus, 
šiltas, šviesus, moderniškas su porčiais. 
550 W. 42 PI. Tel. Yards 5725.

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

Television
Naujas PHILCO
GRAND RADIO
Naujas CUB RADIO su
viskuo už ............. $69.00
ATVVATER KENT RA-
DIO su tūbomis už $39.00

LENGVUS

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 South Halsted Street

TtMonai BOULEVARD 4705

/

pratę au- 
reikalams. 

nėra madoj, 
vis tik viena 
miestų darbi- 
mano nuomo-

Gieda amžinų giesmę ir pinigų 
neduoda

Ant galo ponas draugas Pru
seika rašo tokį dialogų:

“— Drauge, užsirašyk “Vil
nį”. _

— Tai kitų sykį, pinigų netu
riu. Jau aš rasiu, kaip pasiųsti 
pinigus. z

— Bet dabar vajus, mokestis 
pigesnė.

— Tai kitų sykį, tik ne da
bar...

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNGCO.

Malevojam. Popieruojapi b
' Dekoruojam
3147 S. Halsted St.

Victory 7261. Res. Hemlock 1292

-------- O--------
TĖMYKITE. — Pasirenduoja 4 

kambarių flatąs, porčiai, gasas, elektra, 
švarus ir šviesus. Gražus šiltas flatas. 
$12.00 į mėnesį. 550 W. 42nd Place, 
2nd floor, Donile.

Business Chance* 
Pardnvimuf Rivnla*

GERA delicatessen ir grosernė 
parsiduoda pigiai, gera vieta. Trys 
kambariai pagyvenimui. 7156 So. 
Ashland Avė.

Boulevard 6520 Res. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Pertraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto 
miestą. Teisingas patarnavime*

1706 W. 47th St
CHICAGO

1

2653
Paskiausia Paryžiaus 

modelis. Galima siūdinti iš lengvos 
arba sunkesnės materijos, ir pada
binti aksomu arba kitos spalvos 
šilku. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
2(1, taipgi 36, 38, 4Q coliui per kru
tinę,

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžio numerį, pažymėti mlerų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir, adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartų su už- 
uikvmu. Laiškus reikia adresuoti,:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro —- kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

NAUJIENOS Pattern Dept.
L739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No------------ —
Mieros ...........................per krutini

MEŠ PERKAM
REAL ESTATE 

BONUS ir 
MORGIČIUS

Banscrip Investment 
Corp.

1 N. La Šalie St.
Room 1225

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir vaisi*),
. A.< ■■ ■s

Phone Republfc 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplevvood Avė., 
CHICAGO, ILL.

Farms For Sale
 Ūkiai P a r d avim ui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite arba tekfo- 
nuokite.

A. GRIGAS U CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

gera žemė, 
2% 

įmo- 
me- 
pra-

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. . Plater ir Walk boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

80 AKERIŲ farrna, 
geros triobos, 2 akeriai sodno 
nuo miesto, cash $6500. Pusę 
keti, likusius išmokėti per 10 
tų. Arba mainysiu i Chicagos 
pertę. 2252 W. Ainslie St.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atitekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

išradi*

SUTAUPIbJKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už. toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Financial
Finansai-PaskoIoH

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

83 AKRŲ farrna ant Highvvay 
120, 2 mailės į vakarus nuo Union 
Grove. Parduosiu arba mainysiu į 
Biznį Chicagoj arba Waukegane, 1G 
karvių, 3 arkliai ir visa farmos ma
šinerija. Kreipkitės pas savininką. 
Pėter Karpis, R. 1, Box 5, Kanses- 
ville, Wisa

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam I ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 04 5 5

NAUJAS mūrinis nimas, 5 kamba
rių, miegamieji porčiai. ąžuolu trimuo- 
tas, karštu vandeniu šildomas. Atdara 
vakarais iki 8:30 vai. 59th Coutt ir 
34 gatvė, Cicero.

PARDAVIMUI 931-933 W. 18th 
įce su vieno augšto mutiniu namu, 
mkit pasiūlymą. 1 ei. Monroe 0660.


