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Lietuva ir Sovietų Rusija 
Padaro Miško Sutartį

Maskva esanti labai patenkinta pasirašy
mu su Lietuva didelio miško eksporto 
kontrakto palankiomis rusams sąly
gomis

New York Times korespon
dentas Maskvoje, VValter Du- 
ranty, kablegrama savo laik
raščiui praneša, kad Maskva 
esanti labai patenkinta pasira
šymu didelio kontrakto tarp so
vietu miško trusto “Eksport- 
lies” ir Lietuvos delegacijos su 
buvusiu ministeriu pirmininku 
Galvanausku priešaky. Esą ma
noma, kad tuo kontraktu bu
sią pilnai patenkinti Lietuvos 
miško pramonės reikalai, nes 
ligšiol tą pramonę paraližiavu- 
si uždaryta siena tarp Lietuvos 
ir Lenkijos.

Carizmo laikais, sako Times 
korespondentas, Nemuno upė, 
kuri prasideda Minsko krašte 
ir eina per Lenkijos žemę ir 
Lietuvą j Baltijos jurą, buvo 
svarbus miško plukdymo į Klai
pėdos fabrikus kelias. Per pas
kutini dešimtmetį visoks pasa- 
žierių ir prekių susisiekimas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos bu
vo sustabdytas. Pasiekti Kau
ną iš Lenkų teritorijos, reikė
jo keliauti aplinkiniais keliais 
per Latviją arba per Karta- 
liaučiu.

Sovietų vyriausybė laiko to
kią dalykų padėtį absurdu, nes

Sovietai planuoja są
jungą su Italų ir 
Turkų diktatūromis
Sąjungon norima įtraukti ir Vo

kietija—Sovietų karo laivyno 
vizitas Italijai ir Turkijai

Maskviškis New York Times 
korespondentas, VValter Duran
ty, savo kablegramoj praneša, 
kad sovietų valdžios vadai pla
nuoją militarinę sąjungą su fa
šistine Mussolini valdžia (Ita
lija) ir Turkijos Kemalio Pa
šos valdžia.

Duranty yra žinomas kaip 
geras sovietų valdžios draugas, 
todėl vargiai kas galėtų įtar
ti, kad tai, ką jis pasakoja, 
yra bolševikų priešų prasima- 

kad 
ka- 
ba- 
Is- 

kur 

nymas. Jis, butent, sako, 
prieš dvejetą dienų sovietų 
ro laivai išplaukė iš savo 
zės Sevastopoly kelionėn į 
tanbulą (Konstantinopolį),
jau nuo pirmiau randasi nedi
delė sovietų karo laivų eskad- 
rėlė. Iš Istanbulo rusų karo 
laivai išplauks į Mesiną, Ita
lijos uostą. Pasak Duranty, ta 
sovietų karo laivų kelionė yra 
draugiškas bolševikų valdžios 
vizitas abiem valstybėm, su ka

,ORHS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būt daugiau lietaus; ne
didelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 59° ir 61° F.

Šiandie saulė teka 5:54, lei
džiasi 5:22.

pačių rusų reikalai nukenčia 
dėl negalėjimo naudotis Nemu
nu miško ir kitokiam ekspor
tui į Klaipėdą. Tačiau rusų-len- 
kų santykiai dar nėra taip ge
ri, kad nuveiktų lenkų-lietuvių 
vaidus.

Iš antros pusės, Latvija siū
lo specialias tranzito kainas 
Rusijos eksportams, jų tarpe 
miško eksportui i Klaipėdą, o 
dabar padaryta sutartimi nu
matoma dar pigesnės transpor
to Lietuvos valstybės geležin
keliu kainos, šis transportaci- 
jos būdas bus vartojamas tik 
žiemos laiku, kai Leningrado 
uostas esti užšalęs.

Tarptautinė tos rusų-lietuvių 
' sutarties svarba, sako kores- 
ipondentas, yra ta, kad ji pa- 
jrodo lenkams visą ekonominį 
absurdiškurną laikyti dyką Ne
muno vagą ir uždarytą sieną. 
Lenkų miško sritys yra dides
nėj daly žiemiuose, ir tranzi
tas per Dancigo koridorių pa
reina labai brangiai. Šiandie 
lenkų miško prekyba yra be
veik visai apmirus dėl sovie
tų konkurencijos, o nauja lie- 
tuvių-rusų sutartis visai nepa
dės jai atsigriebti.

trom ji yra geriausiuose ir 
draugingiausiuose santykiuose 
— Kemalio Pašos Turkijai ir 
Mussolinio Italijai.

Sovietų karo laivyno ekspe
dicija, sako korespondentas, 
įvyksta’ ^ai tik tuo metu, kai 
į Maskvą atvyko Turkijos už
sienių reikalų ministeris, kurį 
bolševikai pasitiko su nepapra
stomis iškilmėmis it’ paradais. 
Ta proga sovietų vyriausybė 
išleido pranešimą, kuriame. Ke
malio Pašos valdžia vadinama 
osvietų draugu.

Iš viso, sako Times kores
pondentas, santykiai tarp so
vietų Rusijos ir Turkijos bei 
Italijos yra nepaprastai geri 
ir draugingi. Priešingai, santy
kiai tarp Italijos ir Turkijos 
toli gražu nėra toki geri. So
vietų diplomatija dėlto dabar 
stengiasi sukurti gerus santy
kius tarp Mussolini ir Kemalio. 
Tuo pačiu kartu sovietų diplo
matai stropiai dirba, kad ir 
reakcinę Vokietijos valdžią į- 
trauktų į planuojamą diktatū
rų sąjungą. Maskva, sako ko
respondentas, tikisi sugebėsian
ti vokiečių nuotaiką prieš Ver- 
sales sutartį išnaudoti tam, kad 
Vokietija susijungtų su kitais 
Francijos, Versalės sutarties ir 
Tautų Sąjungos priešais.

Žydai išgelbėjo vokie
čių “plienašalmius” 

nuo komunistų
. FRANKFURTAS tfes Mainu, 
Vokietija, spal. 7. — Komuni
stų bandos vakar valkatą puo
lė čia apie trisdešimt vokiečių 
Stahlhelmo (Plieno šalmo) or
ganizacijos narių, kurie, bcsi- 
gelbėdami, sugriuvo į žydų si
nagogą. Buvusieji 
maldininkai iš karto 
do, manydami, kad 
miai nori pogromą 
bet sužinoję dalyką, 
tus svečius paslėpėnuo komu- 

sinagogoj 
nusigan- 

plienašal- 
padaryti, 
neprašy-

nistųtiq

(Atlantic and Pacific Photo]

Nuo kairės Į dešinę: oficierius M. H. Steff; leitenantas N. G. Atherstone; Įeit. H. C. Irwin; 
Įeit, pulkininkas N. C. Richmond ir majoras G. H. Scott. Visi jie žuvo dirižabliui ekspliodavus.

Anglijos premjeras 
įspėja pasaulį nuo 
apsiivėrimo muitais
Darbo partijos suvažiavimas at

metė Nepriklausomos Darbo 
partijos papeikimo vyriausy
bei rezoliuciją

LLANDUDNO, Valija, Ang
lija, spal. 7. — Darbo partijos 
laikomame čia suvažiavime 
premjeras MacDonald savo kal
boj Įspėjo pasaulį, kad jeigu 
kitos valstybės nepaliaus tve
rusios augštas muitų sienas, 
tai Didžioji Britanija taipjau 
busianti priversta įsteigti tari
fo sistema.

‘^Mes pasirašėme Genevoje 
tarifo paliaubas, dėlto kad dir
bame su kitomis pasaulio pra
monės valstybėmis tikslu priei
ti prie susitarimo tarifų klau
simu,” pasakė MacDonaldas. 
“Bet jeigu jos mano, kad tuo 
pasirašymu jos mus surišo ir 
burną užkišo, tai jos greitai 
pamatys, kad jos labai kly
sta.”

Darbiečių premjeras pranešė 
suvažiavimui, kad vyriausybė 
netrukus išeis su naujų kovos 
su nedarbu programų. “Mes 
nuolat girdime gerai pažįsta
mus Šukius, kad arba mes tu
ri kovoti nedarbą, arba eiti 
laukan. Mes kovosime. Ir jei 
tik vyriausybė priims mano ke
lių pastarųjų savaičių prityri
mus, tai kas kitas turės lau
kan eiti,” pareiškė premjeras.

Nepriklausomoji Darbo par
tija buvo . pasiūlius pareikšti 
premjerui MacDonaldui papei
kimą dėlto, kad jo vyriausybė 
nesugebėjus sumažinti nedarbo 
krašte, tačiau pasiūlymas buvo 
atmestas 1,803,000 balsų prieš 
334,000.

Kruppo fabrikai ketina 
paleisti iš darbo 2,500 

i darbininkų
ESSENAS, Vokietija, spal. 7 

— Kruppo firma paskelbė, kad 
jeigu biznio reikalai urnai ne
pagerėsią, lapkričio mėnesi ji 
busianti priversta paleisti iš 
darbo 2,500 darbininkų. Per 
keletą pastarų mėnesių Kruppo 
fabrikai dirbo tik dalį laiko.

PORT JERVIS, N. Y., spal. 
7. — Netoli nuo čia šiandie 
susikūlė iššokęs iš bėgių Erią? 
geležinkelio krovinių traukinys. 
Mašinistas, pečkuris ir vienas 
traukinio tarnautojas buvo len
gvai sužeisti.

Žuvę R-101 Dirižabliu Oficierai Lietuvos

Trys farmerio vaikai 
žuvo daržinės gaisre
MARION, Ky., spal. 7.—Gais

re, kuris netoli nuo čia sunai
kino farmerio Graves Bicketo 
daržinę, žuvo trys jo maži vai
kai, amžiaus nuo 4 iki 2 me
tų. Manoma, kad bežaisdami 
daržinėj, vaikučiai patys ją pa
degė. •

Amerikos jūreiviai 
žiūrės rinkimų Ni- 

karaguoj
PANAMA, spal. 7. — Jung

tinių Valstybių, karo laivu Ro- 
chester vakar iš Gorinto iš
plaukė į Nikaraguą paskutinis 
Amerikos jurdivjų kontingen
tas, siunčiamas Į Nikaraguą 
rinkimų prižiūrėti.

Orlaivio R-101 ka
tastrofos aukos išga

benta į Anliją
BOLOGNE-SUR-MER, Fran

ci j a, spal. 7. — Britų dirižab
lio R-101 katastrofos aukos, 
traukiniu pargabentos čia iš 
Beauvais, šiandie buvo kars
tuose suneštos į britų karo lai
vus Tempest ir Tribūne ir iš
gabentos į Angliją.

Lydint kimus iš stoties į lai
vus, abipus liūdnos procesijos 
stovėjo be kepurių apie 100 
tūkstančių žmonių.

17 asmenų žuvo kru- 
tamųjų paveikslų 

teatro gaisre
ASTRACHANE, SSSR, spal. 

7. — Darbininkų klubo trobe
sy įtaisytame krutamu jų pa
veikslų teatre, paveikslų rody
mo metu kilo gaisras. Septy
niolika asmenų, jų tarpe kele
tas vaikų, žuvo liepsnose, ke
turiolika kitų skaudžiai apde
gė, o daugelis buvo lengviau 
sužeisti. Gaisras kilo apvirtus 
vienai kerosininei lempai.

Trys asmenys žuvo ae
roplanui užsidegus

ATLANTA, Ga., spal. 7. — 
Netoli nuo Bryson, N. C., už
sidegė ore skridęs aeroplanas 
ir nukrito žemėn. Liepsnose žu
vo aeroplano pilotas Fred Ziehm 
ir jo pasažieriai, Robert Dit- 
zon ir John Dimmok.

Brazilijos revoliuci- 
ninkai siekia paimti 

krašto sostinę
SAN JUAN, Porto Rika, sp. 

7. — Praneša, kad revoliucija 
Brazilijoje išsiplėtė jau ir Pa
ros valstybėje.

MONTEVIDEO, Urugvaja, 
spal. 7. — Gautos čia iš Bra
zilijos sienos žinios skelbia, 
kad revoliueininkų armijos žy
giuoja Į du didžiausius Brazi
lijos miestus — į Sao Paulo, 
kavos eksporto centrą, ir į Rio 
de Janeiro, Brazilijos sostinę.

Getulio Vargas, sukilusios 
Rio Grande do Sul valstybės 
prezidentas, zsavo kaip valsty
bės galvos pareigas pavedė dr. 
Osvaldui Arannai, o pats pa
siėmė revoliucinės armijos va
dovybę.

Telegramos iš Rio Branco 
praneša, kad ten visas garni
zonas perėjo revoliueininkų pu
sėn. Keturiems karininkams, 
— vienam majorui, dviem ka
pitonam ir vienam leitenantui, 
atsisakiusiems dėtis su revo- 
liucininkais, buvo leista pasi
šalinti i Urugvajų./
Brazilija šauks rezervus 

z kovai su revoliuci- 
ninkais

BIO DE JANEIBO, Brazili
ja, spiil. 7. — Kovai su 'kilu- 
šia krašte revoliucija Brazilijos 
vyriausybė nutarė šaukti pirmo
sios ir antrosios klasių armijos 
rezervus.

Visi maisto sandeliai Rio de 
Janeiro tapo federalinės vald
žios rekvizuoti. . .

Kautynės tarp japonų 
ir kinų policijų Man- 

žurijoje
TOKIO, Japonija, spal. 7. — 

Iš Seulo praneša, kad Chien- 
tao apygardoj, Kirino provin
cijoj, Mandžurijoj, įvyko kru
vinos muštynės tarp japonų ir 
kinų policijų ir kad du japo
nų policininkai buvo nukauti, 
o vienas rimtai sužalotas;" Ne
ramumų vieto iš Korėjos pa
siųsta dar 130 japonų polici
ninkų.

NEW BEDFORD, Mass., sp. 
6. — John Robinson, 37 me
tų amžiaus vietos gyventojas, 
gavęs proto pamišimą, užmušė 
savo žmoną ir trejetą vaikų, 
paskui pats galą pasidarė.

Baisi mėsininko tra
gedija

KAUNAS. — Žaliakalny, ties 
6 fortu rastas pasikoręs pil. 
Liandsbergis, laikęs mėsos krau
tuvę Telšių ir Malūnų gatvės 
kampe. Minėtas Liandsbergis 
norėjęs nusižudyti sekmadienį

Užgynė katalikams 
dėtis su vokiečių 

fašistais
BERLYNAS, spal. 7.—Main- 

co arkivyskupas išleido įsaky
mą, kuriuo katalikams oficia
liai užginama dėtis su Adolfo 
Hitlerio fašistais, besivadinan
čiais nacionalsocialistais.
Arkivyskupas savo ukaze skel

bia, kad nė joks Hitlerio fa
šistų partijos narys negali da
lyvauti katalikų laidotuvėse nei 
kitokiose apeigose. Katalikas, 
kuris priklausys Hitlerio par
tijai, negaus nuodėmių atleidi
mo nei komunijos.

Nugina pranešimą 
apie Britų jūreivių 

maištą
LONDONAS, spal. 7.—Beu- 

terš ir Daily llerald paskelbė 
telegramas iš Nicos, kuriomis 
nuginama pranešimai, busią 
britų karo laive Revenge, esan
čiame Golfe Juan uoste netoli 
nuo Nicos, kilęs jūreivių mai
štas.

Suėmė garlaivy 20 
sovietų Rusijos 

studentų
NEW YORKAS, spal. 7. — 

Atplaukus šiandie garlaiviui 
Majestic, buvo jame suimti ir 
i Ellis Island nugabenti dvide
šimt rusų studentų, atvykusių 
iš Sovietų Rusijos. Sako, kad 
kelionėje rusų studentai nepa
lankiai atsiliepę apie Jungtines 
Valstybes.

Del Lietuvos Radio 
programo ateinantį 

sekmadienį
PRANEŠIMAS

Lietuvos Pasiuntinybė Wash- 
ingtone telegrama Naujienoms 
praneša, kad Lietuvos Radio 
Dienos (programas bus girdi
mas per visas Columbia Broad- 
casting sistemos radio stotis 
ateinantį sekmadienį, spalių 12 
dieną, nuo pusiau antros ligi 
dviejų (1:30—2:00 vai.) popiet 
Eastern Standard Time, o ne 
nuo pusiau trečios, kaip buvo 
anksčiaus paskelbta.

Visos rytų valstijos Įeina į 
Eastern Time zoną.

Vidurinės valstijos, tarp ku
rių yra ir Illinois su Chicagos 
miestu, įeina į Central Time 
zoną, kur laikrodis yra nusta
tytas vieną valandą anksčiau, 
nei Eastern Time. Del to Chi- 
cagoj ir visoj Central Time zo
noj Lietuvos Radio programas 
ateinantį sekmadienį bus girdi
mas nuo 12:30 iki 1:00 popiet.

Vadinamoj Mountain Time 
zonoj, į kurią įeiną Montanos, 
Wyomingo, Idaho, Colorados, 
Utah, New Mexico ir Arizonos 
valstijos, Lietuvos radio bus 
girdėt nuo 11:30 iki 12:00 pie
tų, o Pacific Time zonoj — 
nuo 10:30 iki 11:00 priešpiet.

Naujienos
ir ruošęsis šokti Nemunan nuo 
Panemunės tilto, tačiau kaž
koks kareivis sutrukdęs. Vakpr, 
kaip kalbama, jis atsikėlęs 5 
vai. ryt. pabudinęs vaikus, at
sisveikino su jais ir išėjo. Vai
kų sąsiuvinėliuose padaręs už
rašų, linkėdamas jiems laimin
gai augti, o pats toliau nega
lįs gyventi. Pakeliui eidamas, 
nusipirkęs naują virvę ir pasi
koręs. Liko žmona ir du vai
kai. Policijos žiniomis, savižu
dybės priežastis esanti šeimos 
nesantaika. '

Svaigalų gamyba ir 
pardavimas per praėju

sį pusmetį
KAUNAS. — Per pirmus še

šios šių metų mėnesius paga
minta alaus 6,598,600 litr. 
(1920 m. — 5,216,800 1.), deg
tinės pagaminta 2,489,365° 
(1929 m. 2,549,422°) ir par
duota už 19,971,828 lt. (1929 
m. — 19,536,941 lt., 1928 m. 
— 21,696.38 lt.).

žiavo iš Kauno balsuo
ti į Eitkūnus

KAUNAS. — Gyveną Kaune 
Vokietijos piliečiai specialiai 
nuvažiavo atlikti savo pilieti
nę pareigą — paduoti balsą. 
Važiuota į artimiausį Vokieti
jos punktą — Į Eitkūnus. Pa
davę balsą grįžo Kaunan.

Kokia nuotaika buvo šių rin
kikų galima atspėti iš to, kad 
Rytprūsiuose pirmoj vietoj eina 
nacionalsocialistai! Musų tiesio
giniai kaimynai — Rytų pru
sai atidavė savo balsus daugiau
sia Hitleriui ir Hugenbergui.

Š U NELĖ, Zarasų ap. — šio
je apylinkėje nuo 1928 metų 
eina melioracijos darbai, kurių 
projekto vykdymas yra paves
tas kulturtcchnikui Rupinskai.

Praeitais metais kalbaipas 
Rupinska turėjo supuvusį dvi
ratį, kurį per loteriją leisda
mas iš darbininkų paėmęs 500 
litų. Rupinska vėliau nusipirko 
motociklą, kurį važinėdamas ge
rokai apdaužė.

Gėdydamasis tokiu motociklu 
važinėti, taip pat š. m. išleido 
ant loterijos už 2400 litų pa
imdamas iš darbininkų po 10 
litų už bilietą (apie 240 darbi- 
nnikų). Bet labai įdomi buvo 
loterija, kad sudaręs apie 2400 
lt. pinigų ir ant motociklo nu
važiavo.

Darbininkai rugsėjo mėn. 5 
d. buvo visi atvykę šunelėn už 
darbą atlyginimo pasiimti, o 
kulturtechnikas siūlė bilietą 
mot. išlošti. Darbininkai išpir
kęs bilietus — traukė nume
rius, bet visi buvo tušti ir nė 
vienam darbininkui motociklas 
neteko.

Tada darbininkai suprato, ka
me dalykas ir pareikalavo iš 
kulturtechniko atgal pinigų, bet 
kulturtechnikas grąžinti pinigus 
atsisakė.

Dabar nuskriaustieji nežino
dami, kur su skundu kreip
tis, skelbia spaudoj.

šiaii laikait jokio biznio įmo~ 
nė be reklamai negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinii, kaidieninit 
tkelbimai gali patraukti didet- 
nį klijentų įkaičių.

Amerikai įmonei gerai tu- 
pranta. kad be geroi reklamai 
neapieiii. Kuo daugiau tek- 
lamuojieti, tuo geriau lekaii.

Reklama, kuri atliekama duo
dant ikelbimui į lai kraičiui,' 
viiuomet apiimoka.

Kai gartinaii ^Naujienoie”, 
tai viiuomet turi naudot.
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TURTO VERGAI
w \

Rašo Dr. A. Montvidas

Turtu čia vadinu ne vien pi
nigines vertybes, o viską tą, 
ką, įgyjame ir branginame. Net 
paveldėti daiktai (gražumas, 
geras balsas, didelė fizinė jėga) 
gali skaitytis turtu.

Aš negaliu tikrinti, kad nė
ra išimčių, nors netikiu, vie
nok išrodo, kad kiekvienas žmo
gus tampa savo turto vergas. 
Kol jis jo neturi, paskui jį ve
jasi, jį gaudo, turtas yra žmo
gaus vergas.

Legendose skaitome apie 
šykštuolius, kurie skrynias au
kso prisikrovę, juo džiaugėsi, jį 
saugojo ir net badu mirė. Auk
sas juos valdė, kankino ir nu
žudė. Dažnai laikraščiai pra
neša apie mirtis šykštuolių, 
kurie skurdo ir badavo, nors 
turtas jų siekė tūkstančius 
dolerių. f

Paimkite turtingus bankiniu- 
Rus', komersantus, fabrikantus 
ir kitus piniguotus žrnones. 

Nors jie giriasi turtą koman
duoją ir valdą, tikrumoj gi tur
tas juos stumdo, valdo ir net 
iš gerų žmonių niekšus padaro. 
Vieni darbštumu ir taupumu, 
kiti pasisekimu pralobsta. Vie
nok žmogaus reikalavimai ir 
troškimai yra Įvairus ir pla
tus, todėl aukso skrynios grei
tai ištuštėtų. Kad turimus 
pinigus neišleisti, kad da prie 
jų pridėti, jis pasidaro jųį 
vergas. Ar jis juos kur padė
jęs laiko, ar jais spekuliuoja, 
jo visas gyvenimo interesas 
piniguose. Jis ir veidaminiau- 
ja, ir pataikauja, kad ir di
džiausiom kvailybėm; ir labda
riu, ir moralistu, ir patriotu- 
pi įsimeta ir velniai žino, ko jis 
nedarytų bile savo turtą apsau
goti, jį padidinti, žmonės sa
ko, kad iš turtingo rankos cen
to ir kirviu neišmuši. Jeigu 
turtingieji aukauja labdarybei 
ar kitiems' tikslams, kurie ne
informuotam išrodo geri, auko
tojas žino ką darąs: jis ne tik 
garsinasi, o ir stiprina savo po
zicijas tolesniam lobimui. Be 
aukų negalima butų kontro
liuoti nė mokyklų, nė bažnyčių, 
nė spaudos, ne publikos v poni
jos. Bet apie šį dalyką reikė
tų kalbėti atskirai. Grįžtant 
prie temos, vėl prisieina pakar

toti, kad generalis patarimas 
yra tokiš, jog turto savininkas 
nėra laisvas žmogus, laisvas 
turto valdytojas, o taip žemas 
ir. taip augštas, kokiu jį tur
tas liepia būti. Visi yra pa
stebėję, kad normalis biednas 
žmogus yra atviras, teisingas, 
dosnus, širdingas ir pusėtinai 
laisvas. Turto nekomenduoja- 
mas, jis drąsiai egzaminuoja 
kiekvieną naujenybę ir radęs 
ją gera stengiasi Įkūnyti. Jis 
stoja ne tik už tokį progresą, 
kurio turtas reikalauja, o ir 
už tokį, kuriam turtas priešin
gas. w >

Kadangi turtą čia vartoju 
plačia prasme, tai ir valdinin
kų vietas juo pavadinsiu. Ar
ba jas paveldėję, arba užgrie
bę arba išrinkti valdovai neno
ri jas paleisti. Kartais nusi
leidimas ir pataikavimas, kar
tais žiauriausiom įmonėm jie 
gina savo turtą. žodžiu, ko
kios taktikos reikalauja jų 
pasilikimas valdovais, tokią jie 
vaitoja. Prezidentąs Hooveris, 

kuris Amerikoj net gyventi ne
mėgo, net su pietinių valstijų 
negrais ir metodistais susidrau
gavo, kad tapti išrinktas. Tūli 
prezidentai, kurie buvo užmiršę 
bažnyčią lankyti, tapo dievotais 
tuoj po išrinkimo. Lietuvos 
laisvamanis Voldemaras tapęs 
diktatorium buvo pradėjęs kry
žiaus karą prieš liberalus'. Ka
talikas Smetona spyrė į užpa
kalį savo vieros partijai. Ame
rikos snapsą mėgstantieji se
natoriai ir kongresmenai bal
suoja už prohibiciją.

Bile kokis turtas paprastai 
valdo žmogų. Visiems yra te
kę matyti, kiek vargo turi nau
jo automobiliaus’ savininkas, 
ypač jis šitas turtas jam svar
bus ir didelis. Jis jį nuolatos 
šluosto, dažnai pluuja, aliejuo- 
ja, laiko namie, kad nenudėvė
ti, važiuodamas nervuojasi ir 
keikia, nes bijo, kad kas nenu
braižytų. Arba paimkite žmo
gelį, kuris nusiperka namuką. 
Ir jis ir jo žmona dirba, vargs
ta, taupo, niekuo daugiau pa
saulyj nesiinteresuoja, tary
tum grįčin. jį prarijo. Vadina
si, ne jis namuką valdo, o jį 
namukas komanduoja ir laiko 
pavergęs.

Apie paveldėtą gražumą tu
rinčias moteris yra sakomu:

% * 
rinėti suras tūkstančius pavyz
džių, kad ne žmogus turtą, o 
turtas žmogų valdo. Išimčių 
gal ir yra, bet mažai.

Aš nesakau, kad tai bloga 
arba kad tai gera. Bet taip 
yra. Nesakau, kad turto reikia 
vengti, nes nevisuomet galima 
išvengti, arba kad jo reikia į- 
sigyti. Tokių klausimų aš ne
rišli, nes trokštančių kitus mo
kinti yra ne tik pilnos gatvės, 
o ir beprotnamiai.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato praneši
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GIRIA DAKTARĄ NE
VIRŠKINIMO SKAUS

MAMS IŠNYKUS

“Per septynius metus aš be poliovos 
bandžiau vaistus tikėdamosi gauti pagal
bos nuo nevirškinimo”, sako Mrs. Grace 
Wheeler. 15 J Church St.. Highland 
Purk. Detroit. Mtch. “Niekas tikrai 
man nepagelbėjo. Pasidarė taip, kad aš 
niekad nesijausdavau gerai: buvau pa
vargusi ir silpna. Jausdavau išpūtimą 
ir didelius galvos skaudėjimus po kiek
vieno valgio.

“Dabar yra visai skirtingas dalykas. 
Aš atgavau prarastą svarumą i kelis mė
nesius ir jaučiuos puikiai. Beveik nie
kas man nekenkia. Jeigu kas pradeda 
kenkti. Diapepsm tabletė pataiso mane 
už minutės laiko.

“Mano daktaras įsakė man imti šias 
pastebėtinas tabletes ir aš tikrai dėkuoju 
jam už. šį patarimą. Jos yra kaip sąl-< 
dainiai valgyti: bet jos veikia geriau 
kaip visi kiti vaistai kokius aš galėjau 
rasti .

Per daugeli fnetų žymiausi gydytojai 
pataria Pape’s Diapepsin. Visos aptie
kus pardavinėja patogias dėžutes. Gau
kit vieną ir sekamą kartą kai širdies de
ginimas. galvos skaudėjimas ar vėmimas 
užeis, nuraminkite savo pilvą ir padary
kite virškinimą pilną su viena ar dviem 
maloniomis kaip saldainiai tabletėmis. 
Jeigu jus norėtumėt asmeninės demons
tracijos jų vertės pirm pirkti, rašykite 
“Papės Diapepsin”. VVheeling. W. Va., 
dėl NEMOKAMOS bandomos dėžutės.

blAPEPSlN
QuickRelief for Štomach įlįs Į

“Gražų. bet durna”. Aš nemą- 
nau, kad visos gražios moters 
yra durnos. Jeigu cenzo rin
kėjai patys nebūtų didžiumoj 

.'durni, verta butų pavesti jiems 
surinkti statistikas. Aš neabe
joju, kad bent didžiuma gra
žiųjų moterų yra durnos ne. to
dėl, kad gamta butų nuskriau- 
dusi jas protu, o todėl kad gra
žumas gal reikalauja durnumo. 
Gražuoles neturi laiko protau
ti, diskusuoti ir mokintis, nes 
vyrai jas visuomet trukdo. 
Grąžomas savaime yra turtas, 
kuriuo prisieina rūpintis, di
džiuotis, garsintis ir naudotis.

Man tekdavo Peterburge daž
nai susidurti su vienu operos 
dainininku, kurio kakarinė, tie- 

' sa, buvo gera ir išlavinta. Ir 
jis buvo į ją taip įsimylėjęs, 
tokis jos vergas tapęs, kad 
apart šampano rųšių atškirimo 
vieną nuo kitos, nieko daugiau 
pasaulyj nenorėjo žinoti ir, tie
sa, nežinojo. Tokių glušų ga
lima rasti muzikantų, artistų, 
aktorių, daktarų, inžinierių, 
kunigų tarpe. Tai nėra specia
lybei atsidavimas. Patys gar
sieji dailės ir mokslų pionieriai, 
kaip istorija rodo, yra darę nu
krypimų į kitas srytis. Net 
Francijos artistai, neturėdami 
iš ko girtuokliauti ir kitaip 
linksmintis, dažnai (tabaluoja 
per ilgus vakarus ir literatū
ros ir politikos, ir religijos klau
simais. Kaipo artistai jie, tur
būt, yra geriausi pasaulyj. JeL 
gu jie uždirbtų tiek, kiek Ame
rikos ix>licistai, tuomet vargiai 
su jais butų galima susikalbėti 
protavimo reikalinguose daly- 
KiUtoęv,/ V

Kiekvienas netingintis paty-

I. Del Ą. L. Vilniui vaduoti 
Sąjungos sumanymo

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
steigimo idėja • tarpe Amerikos 
lietuvių atrodo pilnai pribren
dusi, nes ji gyvuoja jau 10 
metų, tai yra nuo Vilniaus už
ėmimo 1920 metais per lenkų 
generolą Želigovskį. Didesnio- 
siose Amerikos lietuvių kolo- 
nijose, kaip va* Čikagoje, bevei
kia “Vilniui Vaduoti Komite

tai”; pastarojo (XV) L. D. 
S-gos Seimo nutarimas “minė
ti kasmet Vilniaus vadavimo 
reikalą taip ilgai iki Vilnius 
bus atvaduotas”; New Ydrk’o 
ir apylinkės Vytauto Didžiojo 
Iškilmių Komiteto nutarimas 
kasmet minėti liūdną Vilniaus 
netekimo dieną; nesenai spau
doje pasirodęs Lietuvos Gen. 
Konsulo paraginimas (“Vytauto 
Didžiojo minėjimas ir Vilniaus 
žaizda”) ;• Ekonominio Centro 
priimtoji Vilniaus klausimu re
zoliucija, kuri turės reikšmės 
netik Vaizbos Butams, bet ir 
abelnai visuomenei; galop di
delė eilė kitų lietuviškai-pat- 
riotiškų apsireiškimų,—vis tai 
liudija, kad Vilniaus vadavimo 
idėja yra nemari.

Taip dalykams stovint, Ame
rikos Lietuvių Vilniui Vaduoti 
Sąjungos įkūrimas atrodo lyg 
įvykęs faktas. Kad toji Są
junga pradėtų gyvuoti netik
de facto, bet ir de jure, — 
reikalinga iniciatyva, paeinanti 
iš vienos musų didesniųjų ko
lonijų, kaip New Yorkas, Chi
cago, Bostonas ar Pennsylvani- / 
jos lietuvių.

Rodos nieko rimtesnio sugal
voti negalima, kaip kultūriš
kam Vytauto Didžiojo Metų 
užbaigimui— inauguruoti vie
ningą A. L. Vilniui Vadovauti 
Sąjunga, kaipo “Christmas 
present” dėl nelaisvėje vargs
tančių Vilniaus-Suvalkų-Gardi- 
no krašto lietuvių. .Paskaito
mis iš Lietuvos istorijos, pa
skaitomis bei prakalbomis apie 
Vilniaus klausimą drauge su 
musų skaitlingų chorų daino
mis—štai kaip priderėtų mums 
užbaigti šituos Vytauto Didžio
jo metus.

Esant dabar ir Amerikoje 
ekonominės depresijos laikui, 
negali būti kalbos apie masi
nius aukų rinkimus vilnie
čiams; bet vien V. V. S-gos į- 
steigimo faktus jiems jau bu
tų dideliu moraliniu suramini
mu.

Kad šios musų mintys ir 
troškimai nepaliktų vien svajo
ne—atvykimas čion iš Lietuvos 
žinovo Lietuvos istorijos bei 
Vilniaus klausimo, kuris nieko 
(aukų) iš musų neprašydamas 
patenkintų musų kulturinius 
troškimus, rodos yra vienin
telis svarbiausias šio momento 
reikalas.

II. Svarbi Lietuvių 
radta šventė

Kiekvienas musų labai daug 
nustotumem, jeigu 12 spalio 
lygiai 2:30 popiet nebūtumėm 
arti radio priimtuvo. Kaip mu
sų Pasiuntinybei praneša iš Va
šingtono, tai bus nepaprastai 
malonus pusvalandis.

Pirmiausiai, operos solistai p. 
J. Babravičius- ir p-lė Ona Kat- 
kauskaitū padainuos keletą 
rinktinių dainelių. Toliau: kaL 
bes anglų kalboje Lietuvos Mi- 
nisteris p. B. K, Balutis. Bai
giama su p. Babravičiaus ir p.

Katkauskaites solo ir duetais.
šis pranešimas turi tikslo 

visiems priminti ir ypač pa
kviesti Amerikos lietuvių jau
nuomenę pasinaudoti tuo nepa
prastu momentu: tik vieną 
pusvalandį praleisti senosios 
tėvynės Lietuvos glėbyje.
III. A. L, Ekonominis Centras 

posėdžiavo
Pirmasai Ekonominio Centro 

posėdis įvyko New York’e rug
sėjo 23 d. Gen. Konsulato bute. 
Ekon. Centro nariai turėjo ilgą 
darbų sąrašą (20 posmų) ir po
sėdžiavo pusantros dienos.

Iš padarytų pranešimų buvo 
iišku, kad susidomėjimas Vaiz
bos Butų idėja auga ir kai kur 
labai energingai yra veikiama. 
Pavyzdžiui, Waterbury, Conn. 
neveikli Vaizbos Buto valdyba 
buvo pašalinta ir išrinkta nau
ja valdyba tikisi jau šį metą 
pasivaryti iki 500 narių ir pir
moji galėsianti prieiti prie su
šaukimo metinės viso Connec- 
tieut štato Vaizbos Buto narių 
konvencijos. '

I/tUinketiiia, kad ii* kitų šta
tų Vaizbos Butai tiek pasidar
buotų kiekvienas savo štate, 
kad 1981 metų pradžioje jau 
butų patiestas pamatas meti
niam štato narių suvažiavimui. 
Vaizbos Butai sujungdami vi
sas lietuvių ekonomines pajė
gas, taps galingu ekonomijos 
bei kultūros įrankiu lietuviš
kos išeivijos naudai.

IV. Del Santo Domingo 
katastrofos

Domininkonų Respublikos 
Gen. Konsulas New York’e ir 
vietoje veikiąs Pašalpos Komi
tetas yra kreipęsis prie Lietu
vos Gen. Konsulato į lietuvius, 
prašydami prisidėti prie sušel- 
pimo nelaimingų Santo Domin
go miesto* gyventojų, kurie 
buvo viesulos žemėn sugrusti.

Kadangi Domininkonai yra 
maža tautelė, tat matomais jie 
tikisi, kad mažos tautos, kaip 
lietuviai, geriau atjaus jų ne
laimę, negu didelės tautos. Lie
tuviško Pašalpos Komiteto nė
ra galimybės steigti, bet atski
rų asmenų ai* organizacijų au
kos bus priimamos dėl pasiun
timo Dominikonų Respublikos 
šelpimo organams.

V. PAIEŠKOMA

žadeikis, Pranas, Amerikon 
atvykęs dar prieš karą ir vė
liau iššaukęs iš Lietuvos ir 
dukteris Moniką, Joaną ir Julę. 
Gyvenęs Brooklyn, N. Y.

žeimis, Vladas, arba Walter 
Zalmers, prieš 3 metus gyve
nęs 510 So. St. Joseph St., So. 
Bend, Ind. Paieško sesuo Ele
na Valatkienė.

Konopinskis, Jonas, seniau 
gyvenęs' Bridgeport, Conn., ki
lęs iš Pempių kaimo, Krekena-

vo v., Panevėžio apskr.
Klemas-Klemb, Liudvikas- 

Louis, gimęs ir augęs iPagerna- 
vos dvare, Bartininkų valse., 
Vilkaviškio apskr. Amerikon 
atvykęs apie 1870 m., ilgą lai
ką gyvenęs apie Puttsburgh,, 
Pa., o prieš patį Pasaulinį Ka
rą persikėlęs į Saskachewan 
provinciją Kanadoj; ten turė
jęs ir mirdamas palikęs' kilno
jamą ir nekilnojamą turtą. Rei- 
kąlinga žibių apie velionį ir jo 
gimines.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji malonėkite atsi
liepti į ,
Consulate Gen. of Lithuani'a, 
15 Purk Row, New York City.
Lietuvos Gener. Konsulatas. Z

Iš Lietuvių Agentų 
Asociacijos 
Amerikoj

Pranešimas.
Šiuomi pranešu, kad Lietu

vių Laivakorčių Agentų Asosi- 
acijos Amerikoje metinis suva- 
žiavimas įvyks spalių 18 d., 12 
vai. dienos metu, Continental 

Hotel salėje, 101 Hudson St, 
Hoboken, N. J. Visi agentai, 
prigulėti asociacijai būtinai 
dalyvaukite, nes yra labai svar
bių reikalų, ypač prirengimas 
ekskursijų ateinantiems me
tams. Jei pasitaikintų tokios 
aplinkybės, kad kas iš agentų 
'negalėtumėt atvažiuoti, tai iš- 
anksto praneškite sekretoriui. 
Labai pageidautina agentų 
nuomonės, patarimai ir kito
kios žinios asosiaeijos reika
luose, tai galima išanksto para
šyti sekretoriaus adresu, kuris 
suvažiavimui priduos visą me
džiagą.

Be to, be virš minėto suva
žiavimo, asosiacija rengia spa
lių 17 d., 7 vai. laive “Fred- 
erik VIII” bankietą, į kurį na
riai yra užkviečiami dalyvauti. 
Tai bus paskutinė šių metų 
mus darbymetė —• ekskursija 
ir ji bus pažymima kuoiškil- 
mingiausia. Asosiaeijos valdy
ba deda visas pastangas, kad 
savo narius kuogeriausia užga
nėdinus ir priėmus.

—J. Sekys, sek r.

P. S. Keleiviai važiuojantie
ji į Lietuvą paskutinėmis šių 
metų ekskursijomis, spalių 11 
laivu “Kungsholm” ir spalių 18 
laivu “Frederik VIII” ras savo 
kelionėje specialius palengvi
nimus ir malonumus; taigi kas

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedaliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite d«l nemokamo 5 
dienų gvdymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė.. Chicago.

Komfortas vyrauja šioje seklyčioje... minkšta 
šviesa gerai parinktos lempos, minkšta ir patogi 
didelė keitė ir pagclbinis telefonas čia pat po 
ranka, taip kad jusų komfortas bus visiškai pil
nas. Jus galite įsivesti pagelbinius telefonus į se
klyčią, niieganiąjį kambarį ir virtuvę už mažus 
kaštus. “Nevaikščiok kad1 pasikalbėti” yra naujas 
supratimas komforto ir patogumo. Pašaukit mu
sų Biznio Ofisą dėl kelių paprastų smulkmenų.

©
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
Ore Policy. -. One System - Universal Sąruicą

NAUJIENŲ j 

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Ncdėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

norėtumėt važiuoti, tai dar ga
lite kreiptis prie asosiaeijos na
rių.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į
LIETUVĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJA
(Swedish American Line) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK - KLAIPĖDA

(Via Gothenburg)
Liet upių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 

Rengia RUDENINI EKSKURSIJĄ 
NAUJAM MOTORLAIVY

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS 

Lietuvos šauliij Sąjungos Spaudos Atstovas 

Išplaukia iš New Yorko Spalių 11 d., Vyt. Uidž. Met.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO:
M. S. KUNGSHOLM ................... šešt. Sj^Iių 11

Spalių 1 1 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą
S. S. DROTTNINGHOLM ............ šešt Spalio 18
M. S. GRIPSHOLM .......................... šešt. Nov. 1
M. S. KUNGSHOLM ........................ šešt Nov. 8
S. S. DROTTNINGHOLM ...........  šešt. Nov. 29
M. S. GRIPSHOLM ....................... šešt. Dec 6

Del plaatcsnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tamstai agentą arba 
bent, kurią musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių. kalboj specialiai atspaus
tą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse. —

Rašyk:

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan Avė., Chicago, III.

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
Jis yra Saugus
Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierijų

CHICAGO LAWN STATE BANK
& TRUST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė.

DABAR YRA LAIKAS
apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodeliuoti, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartotų, pav.
Lumberio, durų, langų ir visokios rfišies Mill Work, stogų popie« 
ros, Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t. t.

/ 2 karų garažas $126.00
Cnnmnlml / Kombinacija storm durų su dra- CK CR specialiai < tiniais sicte|įais.................................... $o.bo

| Gera maleva galionas $1.48
x PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE 

HYDE PARK 1726
\ Mes sutaupinsime jums pinigų.

R U E L L U M B E R CO.
73 3 7 Stony Island Avė.

-
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kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoia daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI* PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikražtia

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjau.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvoj Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus Tnetus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos ‘2 dol., pusei metų 1 dol.
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Tarp Chicagęs 
Lietuvių

Rožių žeme

kauja

kenčia, kuomet darbininkai pa
reikalauja didesnių algų. Pus
žemaitis nuolat giriasi tarnau- 
jąą darbininkų labui, užlaikąs 
garažą, bet nenori prisidėti prie 
palaikymo garažo nė centu. 
Pieškos Pusžemaičio ir pamoč- 
nikų 
ražą 
dar

evikai^ po pralaimėjimo ražą, kada’
aries Susivienijimą smut- nuo Pusžemaičio užrakinti ga- 
vaikščiodami rožių žemė- ražų dienomis. Juk šiuo lajku 

Mat dabar prakišus bylą ne-Į yra daug bedarbių, kurie norė
tų dienomis įeiti į garažą ir pa
sišildyti, bet Pusžemaitis elgia
si su garažu kaip ir turčius. 
Man šoferis sakė, kad Pusže
maitis giriasi, esąs vertės $40, 
000,bet dar dalyvauja demonst
racijose. Kaip gudriai dalyvau
ja demonstracijose, kuomet de
monstracijos įvyksta CJticago- 
je, Pusžemaitis dalyvauja 
South Chicago,, kad jį niekas

begalės rinkti aukas iš masių. 
Teko man įsikalbėti su bolševi
ku vajaus laike, kuris pasisa
kė senai priklausąs prie Susi
vienijimo Lietuvių Amer.; jiš 
pasakė kad jis butų ne bolše
vikas jei bolševikai prakištų 
Ii via. Dabar jau prisipažįsta

vikas sakė nian, jeigu bolševi
kai triukšmą kels seime, jie lai
mės. Neteko man su juo sueiti iš pieškų nematytų. Bet klausi- 
ir paklausti ar jis skaito tai|mas ar jis ten dalyvauja, gal 
laimėjimu, kad jį už 
išmetė policistas iš 
už triukšmo kėlimą.

Pusžemaitis’ giriasi 
gazietoj

sketeros tyčia
svetainės

komisaru v 
kad jų chorą atakuo

ją priešai. Niekas neatakavo 
jo chorą, bet kad neturi' ko ra
šyti, tai 
sąmones

sumanė ir parašė ne- 
kad užganėdinus pieš- 
šiuo laiku pieškos at

akuoja Pusžemaitį, kam jis no
ri jiems įsiūlyti naują planą 
palaikymui garažo. Kad nukreip
ti pieškų mintis į kitą pusę, ra
šo gazietoje, kad “priešai” at
akuoja chorą ir visą raudoną 
judėjimą. Aš patarčiau pieš- 
koms pareikalauti iš Pusžemai- 
čio kad jis nerašytų nesąmo
nes, o sugrąžintų bak peides, 
kurias gavo iš garažo savinin
ko. šito reikalavimo Pusžemai- 
tis nekenčia, kaip turčiai ne-

i

HEMORRHOIDAI, 
Pilės ir Konstipacija 
ir kitos ligos ir vidurių pakrikimai 

gydomi moderninėmis metodomis.
Be operacijos
Be ligoninės priežiūros
Be skausmo
Be išlikimo iš darbo.

The /American Colonic 
Institute

Room 909 Kcsner Bldg.
Panedėliais ir ketvergais iki 9 v. vak.

TIKRAS PIGUMAS
išvalymų ir 
Paimam iš

jūsų namus-

ČEVERYKUS. 
ir užkulniai

TIK 75 CENTAI už 
prosimin.) vyriškų siutų, 
namų ii

MES
V v ra m s
UŽ $1.00.

Moteriškiems TIK 
geras materijolas.

Valome skrybėles 
padarom TIK UŽ 60 CENTŲ.

DARBĄ GARANTUOJAME.
PAŠAUKITE

G.G.Cleaner and Dyer
1755 W. 47th St.
Tel. Boulevard 8009

nuvežam j

TAKSOM 
puspadžiai

85 CENTAI.

senų naujas

Bernare! Petkas
Pilnas Pasirinkimą^ .

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- ■ 
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport 
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Halsted St. 

Tel. Victory 1266

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 \V. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fled” skelbimą ar užsirašyti

miausi atstovą.

jie, buvo iškilmingai palai-

—Narys.

Laiškai Pašte

:Y:

laiškai yra atėję iš Europos 
jie priklauso, tegul nueina J

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

NAUJIENOS, Chicago, III.

Roseland
naudingai laiką praleisti

Roselandr'M

pasigiria.
—R.

ge-

I c n i
X. Žebraitis.

J. BABRAVIČIA

:r:

T

Walter
Leslie

paran- 
tik sa-

y

FtVe YEARG 
LATER INOUCED 
BY MARNER Bftos 
70 MAKE ' THE 
JAZZ G1NGC.^

TROUPED IN
VAUDEVlLLE, JOINED
LEW DOCKSTADER’S

hAMSTRELS

SANG IN 
CABARETS 

AND

visus 
finansinius klausimus.

Sako žvmus bankierius

V7ANTED TO BE 
AN ACTOR ~ SO 
RAN AWAY FROM

HOME

CAMF-TO ’ 
U.S.

\A/ITH PARBNTS
-AT C ARLY AGE

tumierius ir pagelbės jiems iš
rišti visus jų bankininkavimo 
ir

tik viduriai būna ręi-
I)r. Cald-

su kitais! Tokias 
pradėjo tavorščiai,

West Pullman,
Pranešimas SLA 55 kp. 

nariams.

kas pirmas 
jas Roselande? Atsakiau, 
munšainieriai savo bizniui 
•garinti. Jis man atsakė, 
Pusžemaitis.—ž.

a- 
jų kalbos’ arba jų 

nieko nežino. Tary- 
jie butų gyvenę Af- 
gorylomis. Patark

ga- 
ir

ga-
nori. Mat įsakyta

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxalive

sumulkinti palaiko 
savais pinigais 

negali įeiti į

Kada ubagai bus 
karaliai

Amžius bėga, dienos slenka, 
Niekam turtų nepakanka. 
Nors kas yra ir turtingas, 
Vis tik jaučias nelaimingas. 
Senas tėvas, nors nevedęs, 
Krauna turtus kaip pagedęs. 
Rėkia, šaukia, visaip bliauja, 
Kuriam galui turtus krauja. 
Ubagui už vieną centą 
žada gyvenimą šventą. 
Sako, danguj karaliausi, 

| Ir garbės karūną gausi. 
Tave garbins visas dangus, 
Ten karalius busi brangus. 
Musų žemės didi ponai 
Ir kiti aukšti valdonai, 

| Klaupsis prieš jo majestotą 
j I
Garbins ubagišką sostą, — 

iTik ant žemės nepuikuoki,
Man pinigus atiduoki: 
Senis verkia ir maldauja, 
Iš ubago reikalauja.

ant žemės pliks skarma
lai us,

Buk

Busi

“Lietuviai pageidau-1 
jami bankų koštu 

mieriai”

Puikus rekordas depozitų bau-j 
|kuose, kuriuos lanko lietuviai, 
j yra geriausias Įrodymas lietu-j 
vių taupumo ir pastovumo, j 
Taip išsireiškė p. John II. Bain, I 
kasierius Chicago Lawn StaĮte 
Bank, pasikalbėjime su Naujie
nų atstovu.

P-as Bain gali lai žinoti. Chi
cago Lawn State Bank turi di
delį skaičių lietuvių depozito- 
rių ir jų skaičius nuolatos di-

Kaip
Jau ruduo. Oras atvėso, pa

sibaigė draugijų parengimai 
lauke. Prasidės parengimai sve
tainėse. Draugijų turime vieti
nių nemažai, bet visi vakarai 
nebus užimti parengimais. 
Liuosą vakarą turinti darbinin
kai nežino kur pasidėti. Yra to
kiu darbininku kurie sako kad 
per trumpas laikas, jiems greit 
praeina, ir geram tikslui su
naudoja. Laiką gali kiekvienas 
sunaudoti geram tikslui. čia 
turime ant vietos puikų miesto 
knygyną, .kuris 
gatvės prie Indiana 
yra visokiu knygų 
skaityt knygyne ir 
tis duoda. Liuosus. 
dienas gali praleisti 
skaitydami knygas. Skaitydamas 
knygas darbininkas daugiau 
sužinos, žinodamas daugiau ne
siduos savę išnaudoti. Galima 
pasimokinti amatų ir anglų 
kalbos, čia yra keletą mokyk
lų, kuriuose galima pasimokin
ti amatų ir anglų kalbos. Ge
rai žinoma Pullmano technikos 
mokykla prie 111 gatvės. Ir 
Finger vidurinė mokykla prie 
VVallace gatvės. Mokintis ama
to bei anglų kalbos tose mokyk
lose gali veltui, kuris tik nori.

Turime keletą asmenų, kurie 
užsiima svajonėmis, arba liežu
vavimu, retą rasi žmogų, kad 
jie ne apliežuvautų.' Kritikuo
ja kiekvieną žmogų ar daiktą 
išsimokinę nuo tavorščių. 
siklausyk 
žinojimą, 
tu m, kad 
rikoje su 
jiems paskaityti laikraščius bei 
knygas, atsako kad ir be skai
tymo gali išmokti, bediskusuo- 
jant vieni 
diskusijas 
dabar jau pildo ir jų pasekėjai: 
per keletą metu diskusavo ir 
diskusuoja per dienas ir vaka
rus, bet retą rasi iš tu dis-1 
kusantų, kuris mokėtų gerai 
skaityti. Šitokį metodą mes
kit į šašlavyną, eikit prie rim- 

i tesnio dalyko, palikit tą ama- 
I tą tavorščiams ir pamišėliams.

Pasiimkit haikraščius skai
tyti bei knygas’. Per žiemą 
skaitydami, šį tą pramoksite, 
nebereikės už tuščią dalyką 
draskytis vieni su kitais. Aną 
(.Keną manęs klausia tavorš- 

kad gudrus esi, 
išmislijo diskusi- 

kad
pa- 
kad

džio. Teismas nieko nenuspren
dė, jau jis pasibaigė. Patys bol
ševikai panaikino užvestą teis
mą. Dabar tiems nariams yra 
proga sugrįžti, užsimokėti mo
kesti, ir atgal priklausyti prie 
susivienijimo, veikti, kaip veikė 
susivienijimo labui. Įstoti iš su
sivienijimo už nemokėjimą mo
kesčių bus patiems nariams 
nuostolis. Aš patarčiau neklau
syti bolševikų su vadžiotųjų bet 
grįžti į ateinanti SLA 55 kp. 
susirinkimą, kuris įvyks nedė
liojo West Pullman Park svetai
nėje ir užsimokėt mokestis.

.T. Tamašauskas sekretorius

ti tie, kurie norite prisirašyti 
prie susivienijimo. Susivieniji
mas priima vyrus, moterys be 
skirtumo pažiūrų nuo 16 metų 
amžiaus iki 45 metų amžidus. 
Dar man žinoma, kurie gyvena 
per daugel metų ant vietos, bet 
nepriklauso prie jokios draugi
jos. Tokiems susirgus ar mirus 
prastai. Ar negeriau butų to
kiems priklausyti prie vietinės 
draugijos. Tada sirgdami gauna
te pašalpą, o miręs busite aprū
pinti palaidojimu. Man teko būt 
jau keliose laidotuvėse, kurie i 
nariai priklausė prie kelių drau
gi.) M, 
doti.

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, 
Skalbiamu Mašinų

randasi 110 
avė. Jame 
ir jas gali 
namo neš- 
vakarus ir 

knygyne

Ateinantį penktadienį spalio 
10 d. paprastoje svetanėje įvy
ks Kliubų ir Draugijų Susivie
nijimo susirinkimas. Jame išgir
site raportų, pranešimų iš nu
veiktų vasaros laike darbų. Bus 
svarstoma prisirengimas prie 
žiemos sezono veikimo. Visi na
riai ir narės būtinai atsilanky
kite. Esate kviečiami atsilanky-

NELEISKITE
Šalčiui įsisesti į jūsų 

vidurius!
Laikykite savo vidurius 

liuosus laike šalčio. Tiktai 
daktaras žino to svarbu 
Pasitikėkite, kad daktaras 
riau žino kas turi būti 
romą.

štai kodėl Syrup Pepsin 
tokia pastebėtina pagelba

vra 
lai

ke šalčių. Tai yra receptas 
šeiinininio daktaro, kuris spe
cializavosi vidurių pakrikimų 

Nesmagumai delei šal
vių visuomet sumažinami 
jį vartojama; jūsų siste- 

I ina laikoma liuosa nuo fleg
mos, glcivčs ir rakšties atma
tų. Šaltis tampa lengviau nu-

Šie 
Kam 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Windovv” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

501
513
518
529
530
535

Antanavičienė L.
Gricis Tamosis
Janush Gerb V
Moceles Dominikos
Mengeliene Basi 
Pilifaivitscni Patroni 
Zebrauska Martinas

T elevision
Naujas PHILCO BABY
GRAND RADIO $49.00
Naujas CUB RADIO su
viskuo už ........  $69.00
ATWATER KENT RA-
DIO su tūbomis už $19.00

LENGVUS

fei

SKALBIMUI MA- 
...$99.75 
Grojiklis 

$98.00 
GRAND 
$195.00

Nauja
ŠINA tiktai už
Naujas PIANAS 
už ............. ...........
Naujas BABY
Pianas už .......
Naujas RADIO ir Victrola
Kombinacija, 10 tūbų 
už ...................... $98.00

IŠMOKĖJIMAI

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

Telefonas BOULEVARD 4705

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

Spalio 18 d., 1930
Scandinavu Amerikos Linijos laivu 

, FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN I KLAIPĖDA
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Chicago Lawn State Bank, 
3151 W. 63rd St., yra prisidė
jęs prie didelės grandinės Bain 
bankų, kurie šiemet švenčia si
dabrines sukaktuves, šie ban
kai teikia didžiausį saugumą, 
taipjau patarnavimą ii’ 
kurną, kurį galima rasti 
vo apielinkės banke.

Banko prezidentu yra
Fisher; VVilliam S.
vice-prezidentas. Naujo biz- 
departamentas yra po ga- 
priežiura kasieriaus pagel-

M.
yra
nio
bia
bininko p. Joseph F. Belica, ku
ris mielai pasitiks naujus kos-

West Pullman Park svetainėje 
įvyks SLA 55 kp. susirinkimas. 
Šitas ^susirink imas svarbus vi
soms nariams. Jame bus rapor
tų, pranešimų ir bus svarstoma 
nauji reikalai susivienijimo ir 
kuopos labuL Visi nariai, narės 
būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. Čia buvo keletą narių, ku
rie laukė teismo nuosprendžio, 
jie buvo beveik kaip ir bešališki, 
nestojo nė už vieną ir už kitą 
pusę. Laukė teismo nuospren-

Kada 
kalingi pagalbos, 
nvcH’s Syrup Pepsin tiktai at
liks tą darbą. Jis negnaibo ir 
nesirgdina; bet jo veikimas 
yra nuodugnus. Jis pašalina 
visas rūgstančias atmatas ir 
nuodus; pagelbsti jūsų vidu
riams patiems sau pasigel- 
hėti.

Paimkite šaukštą* šio šeimi- 
ninio daktaro liuosuOtojo 
kaip tik šaltis prasideda, ar
ba sekamą kartą, kadh pa
dengtas liežuvis, prastas kva
pas, aitrumas, galvos skaudė
jimas, gasuotumas įspėja kon- 
stipaciją. Duokite jį vaikams 
laike “šalčių, ar k+uia tik jie 
karščiuoja, būna pikti, pakri
kę. Nėra nieko kas kenktų 
kam; jis turi tik liuosuojan- 
čias žoles, tyrą pepsiną ir ki
tus švelnius priedelius. De.lei 
jo skonio ir delei jo veikimo 
jis patapo, greičiausia parduo
damu liuosuotoju, kokį aptie- 
kos turi!

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 rudeni važiuoti Lietuvon, tuojaus 
kreipkitės prie Naujienų, arba savo ištikimo agento 
clel 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.

STAR DUST Copyright Midwest Feature'dftrvlce ’
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PENKI MILIONAI VERGŲ
R' " '

Prieš kiek laiko Amerikoj lankėsi Lady Simon. Ji 
važinėjosi po įvairius miestus, kad supažindinti ameri
kiečius su tuo faktu, jog pasaulyj dar yra apie penki 
m i lionai vergų. Nelabai seniai Tautų Sąjungos pasi
darbavimu buvo sušaukta specialė konvencija, kurioj 
dalyvavo apie 30 tautų. Visos dalyvavusios tautos pa
sižadėjo laikytis konvencijos nutarimo: “visais galimais 
budais naikinti vergiją visose jos formose”. Amerika 
taip pat dalyvavo konvencijoj.

Simon savo prakalbose iškėlė aikštėn labai įdomų 
dalyką. Pasirodė, kad Abisinijos valdžia yra padariusi 
kontraktą su J. G. White kompanija iš New Yorko 
pastatyti hidro-elektrišką stotį prie Nilo upės. Tos sto
ties ir tvankos pastatymas kainuos maždaug $30,000,- 
000. Tam darbui esą buvo propanuojama naudoti ver
gus. ’ Kilo nemažas sąjūdis. Pradėta reikalauti iš kom
panijos pasiaiškinimo. Tąsyk kompanijos prezidentas 
Gano Dųnn padarė viešą pareiškimą, užtikrindamas, 
jog kompanija jokiu budu vergų tam darbui nenaudo
sianti. Girdi, ji dėsianti pastangų, kad darbininkai tu
rėtų žmonišką pragyvenimą ir už savo darbą gautų 
tinkamą atlyginimą.

Pravartu čia bus pažymėti tas faktas, kad konven
cijoj, kur buvo svarstoma budai kovai su vergija, da
lyvavo ir Abisinijos delegatai. Jie savo šalies vardu ir
gi sudėjo pasižadėjimus naikinti vergiją./ O tuo tarpu 
Abisinijoj dar ir šiandien yra daugiau vergų, negu 
bile kurioj kitoj vietoj. Jei Simon ir kiti nebūtų ati
dengę kortų, tai labai galima, kad elektros stoties pa
statymui taip pat butų buvę naudojami vergai.

M MASKUOTI STALINO 
KLAPČIUKAI

20-ain “Darbo”, Amalgamei- 
tų rubsiuvių organo, numeryje 
redaktorius Jankauskas atsako 
savo šmeižikams iš komunistų 
“centro biuro”, kurie jį nese
niai išplūdo biauriausiaiš žo
džiais “Laisvėje”. Jie išvadino 
Ji “renegatu”, “socialfašistų 
gramafonu”, “mekleriu”; “niek
šu” ir 1.1. Ir ne gana to, kad 
jie jį iškoliojo, jie da ir prily
gino “Darbo” redaktorių prie 
vagių ir šnipų.

Atremdamas šituos bjaurius 
šmeižtus, Jankauskas parodo, 
kas yra tie vyrukai, kurie ji 
terliojo o kadangi per eilę me
tų jisai buvo komunistų parti
jos narys, tai jisai tuos ‘‘revo
liucionierius” iš “Laisvės” pa
stogės pažįsta gerai. Apie vy
riausia “L.” redaktorių p. Vi
jiką, kuris smerkia Jankaus
ką už tai, kad pastarasis dirba 
Amalgameitų “socialfašistinei” 
unijai, Jankauskas rašo:

...Vienas to biuro vyriau
sių “čyfų” ir vyriausias 
“Laisvės” redaktorius, drau
gas Tauras, pats jau senai 
rengiasi eiti pas Hillmaną 
“už berną” ir spiaut ant sa
vo komunistinių principų!

Reikia faktų?
Laktais yra trumpos pra

eities istorija. .
Pastaraisiais laikais L. 

Pruseika kelis' sykius dėl jam 
žinomų priežasčių rengėsi re- 
zignuot iš “Darbo” redakto
riaus vietos; bent taip jis 
yra sakęs Jankauskui ir, vei
kiausia, tam pačiam Taurui. 
Ir kiekvieną sykį, kada tik 
nuskambėdavo aidas, jog’ 
Pruseika rezignuosiąs, drau
gas Tauras ateidavo pas 
Hiltmano “berną” “renegatą” 
Jankauską j namus ir prašy

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .—........ r—.....-----— $8.00
Pusei metu ...........................— 4.00

t Trims mėnesiams -------------- 2.00
Dviem mėnesiam .............. 1*80
Vienam mėnesiui —.................- *75

Chicagoj per išnešiotojus l 
Viena kopija---------------- •— «
Savaitei .... ........ —................ — 18c
Mėnesiui___________________75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______-............ —- $7.00
Pusei metu ----- ----------------- 8.50
Trims mėnesiams --------- -—- 1*75
Dviems mėnesiams .......— 1«25
Vienam mėnesiui —---------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams --------------------------
Pusei metu ..............................
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

te prašydavo, kad Jankaus
kas įstatytų jį į “sockdfa- 
šistinės”, “kompaničnos uni
jos’’ organo “Darbo” redak
torius!

Beprincipingumas ? Poli
tiška makliorystč? — Nusi
spjaut, kuomet dalykas eina 
apie “šiltą vietą”. Sakydavo 
tyrasis komunistų atstovas 
draugas Tauras “suniekšėj il
siam” Jankauskui: “Tai jau 
mes, drauge, sugyvensimo 
kuo puikiausia. Aš tau pa
dėsiu, o tu man, ir viskas 
bus gerai, eis kaip patepta”.

Jankauskas nėra “didžiai 
mokytas” žmogus, tad ir ne
gali suprasti, delko “Centro 
Biuras” - ir “Laisvės” redak
toriai taip smarkiai jieško 
“judošėlio” asmenyje Jan
kausko, kuomet taip lenga 
“Laisvės” name užlipti ant 
antro “floro”!
Toliau “Darbas” nupiešia at- 

vaizdty viso komunistų “centro 
biuro” ir jo stambiausiųjų šu
lų. Sako:

Kas yra tasai “Centro 
Biuras”?

“Centro Biurą” mes' deda
me sveiimženkliuose todėl, 
kad ištikrųjų jis neturi jokio 
centro. Aną sykį mes jau 
minėjome, jog jis ir jo pirm- 
takunai (nors personalas ne
daug kuo pasikeitęs per kelis 
pastaruosius metus) pridirbo 
apie 7,000 “renegatų”, reiš
kia—pabėgėlių, kurių didžiu
ma išėjo iš komunistų parti
jos nepakęsdami despotiško, 
o dar labiau* ištižusio režimo, 
kur “draugas draugą” ant 
j iešmo įmanęs butų iškepęs'. 
Lietuvių biuro nariai ir jų 
artimieji ypač tuo žvilgsniu 
gerai atsižymėjo. Kaip yra 
pastaraisiais . keliais mene
siais, mes nežinome; bet dai 
tik pora metų atgal beveik 
visos lietuvių komunistų va
dovaujamos viršūnės' nieko • 
daugiau neveikė, kaip tik į- 
sikibę į Lovestono (tuo kart 

vyriausio partijos vado; da
bar ir tas jau “renegatas”!) 
skvernus bėgiojo į “kokusus” 
ir suokalbiavo prieš vadina
mus “fosterinius” cigaretų 
durnuose paskendę, specializa
vosi “koliotizme” ir tvarkine 
tuos eilnius narius, kurie dar 
buvo pasilikę savo “vienetuo
se”. To pasėkoje, šiandien 
rasime tik kelis lietuvius ko- 
munistus partijoje, net to
kiose vietose, kur pirmiau 
buvo gana stiprios jų spė
kos, o mažesnėse kolonijose 
retai kur po kokį vieną te
likę. Net tokiam Brooklyne, 
kur mus' pačių kriaučių loka- 
le 54 buvo gerokas būrys ko
munistų partijos narių, šian
dien galima juos suskaityt 
ant vienos rankos pirštų. 
“Darbo” redaktoriui teko bū
ti Baltimorėje, Bostone, Phi- 
lodelphijoj, Bochestery; vi
sur dar nesenai buvo stiprios 
lietuvių partijos narių spė
kos. Kur jos dabar? Šiuos 
žpdžius tenka rašyt Chjca- 
goj. O kai čia? —Tas pats 
kapinynas! Tai kam dar ner
vuotis dėl musų pasakymo, 
kad “Centro Biuras” teatsto- 
vauja šešetą desėtkų žmo
nių? O kad jis nėra joks 
centro biuras, tai aišku, nes 
jeigu yra centras, tai turi 
būt ir kas nors aplink tą 
centrą. Čia gi biuras tiek 
nušikovojo, kad aplink jį 
nieko neliko.
Ką atstovauja “Centro Biu- 

,ito” nariai ir “Laisvės” 
redaktoriai ?

Be pamato “Laisvės” re
daktoriai giriasi (“Laisvės” 
numery 221) tuomi, buk jų 
biuras “dvasiniai ir organi
zaciniai” atstovaująs “klasi
niai sąmoningas mases’ Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijoje, Dar
bininkių Susivienijime, Tarp
tautiniame Darbininkų Apsi
gynime, Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje, unijose”, 
etc., etc. Lygiai toks pat 
bevertis pagyras, buk tie še
ši desėtkai parti j iečiai “to
kie galingi”, jog “išleidžia 
net du komunistinius' dien
raščius.”

Kokias unijas jie atsto
vauja? Kiek mums žinoma, 
tai jie menkai apie unijas 
supranta, nes patys jokiai 
unijai nepriklauso (mat ko
kie jie “sąmoningi darbinin
kai”!). Q kai dėl paminėtų 
organizacijų ir laikraščių, tai 
iš kur tos įstaigos atsirado? 
Gal tai “Centrų Biuro” ir 
“Laisvės” redaktorių nuopel
nas? Nieko panašaus! Tas 
j usų pasisavintas organizaci
jas sudaro didžiumoj tie kla
siniai sąmoningi darbinin
kai, kuriuos jus išsijojote 
iš komunistų partijos, kaipo 
“netikusius elementus”, arba 
kurie patys išėjo, pasipikti
nę jūsų varjotiškomis, don- 
kišotiškomis “kovomis” su 
visu svietu, kurios baigia 
vesti lietuvių1 komunistų spė
kas iki zero. Ištikrųjų, jus 
patys žinot, jog tų spėkų nei 
“organizaciniai”, nei “dvasi
niai” neatstovaujate, bet jus 
be jų ir apsieith negalite, to
dėl bandote jas glostyti, sa
kydami, kad jų nepriskaito- 
te prie “renegatų”. Nes kaip 
greit jus jas viešai tokiomis 
paskelbtumėte, taip greitai 
visas jūsų “centras” nuei
tų... Politinės nuovokos jus 
dar tiek nepraradote, kad 
nešuprast, jog tas organiza
cijas sudaro ir tuos dienraš- 
šius palaiko tie 7,000 “rene
gatų”, nes jie tą viską ir į- 
steigė, ir išbudavojo, tik dėl 
tūlų priežasčių (jus jas ge
rai žinote) dar jus turite 
tam tikros galios. Bet jūsų 
vadovybę jau maža kas pri
pažįsta. Ir tai ne vien dėl
to, kad jus faktinai atsisky
rėte nuo masinio judėjimo, 
bet dar ir todėl, kad progre
syviai lietuviai darbininkai 
gerai žino, jog jus tiktai lu
pomis prisidėjote prie tų or

ganizacijų ir dienraščių bū
davo j imo, o tikrenybėje, tai 
esat atsižymėję tik jų neigi
mu. Gal čia prasimanomas? 
Pažiūrėkime į faktus. Ką 
Tauras turi su “Laisvės” pa
laikymu? Kas nepametęs at
minties, tas žino, jog dar 
visai nesenai Tauras, Stalio- 
raitis ir kiti tos rųšies did
vyriai dėjo visas pastangas 
“Laisvę” pasmaugti (pra
džioj karo). O gal jis iki 
šiol savo darbais padengė sa
vo senus' griekus? Anaiptol! 
Negana, kad jis “Laisvėj” 
sėdi tik todėl, kad nesugebi 
susirasti “šiltesnės” vietos 
(kaip jau augščiau mes pri- 
parodėme), bet, kiek Jan
kauskas žino, tai per visą sa
vo amžių Tauras nėra gavęs 
desėtko “Laisvei” skaitytojų 
ir tiek pat narių paminė- 
tom organizacijoms. Bet te
gul bus 10. Tai jis tik 10 
ir “dvasinių ir organizaci
nių” spėkų ir teatstovauja.

Bimba. Pastarasis dau
giau pasidarbavo, atsiminus, 
kad dar nesenai buvo kata
likas ir ėjo išpažinties. Jis 
gavo gal 100 skaitytojų ir 
apie tiek narių. Bet per 
sąvo frakcinius skerečioji- 
mus 1921 metais išbaidė su- 
virš 1,000, tai dar skolingas 
ne mažiau 900. O kiek jis 
savo nepraustaburniškomis 
atakomis prieš “Laisvę” pri
darė jai dar kitokios žalos? 
Juk, sulig Bimbos, “Laisvė” 
dar visai nesenai buvo 
kontr-revoliucionierių laik- 
raštife! Bet kada jam pasiū
lė “Laisvėj” “šiltą vietą”, 
tai jisai “principus” numetė 
šąšlavynan, nuėjo dirbti už 
algą “iš. kontr-revolicinio iž
do”, ir atsisukęs pradėjo go
džiausiai gerti iš to šaltinio, 
į kurį tik vakar pats pri- 
spiaudė. Bet dabar ir jis l 
prikaišioja Jankauskui “par
sidavėlį”.

Siurba. Anų dviejų kur- 
jeras. Jisai anąmet pėsčias 
surado Californiją, bet savo 
amžiuje dar nerado nei vie
no “Laisvei” skaitytojo, nei 
vieno darbininkiškom orga
nizacijom nario, žmogus at
stovauja. pats save. x

Abekas. Apie, jį mes gal 
kada nors rasime progos at
skirai pakalbėti, o dabar tik 
norėtume paklausti: Kokias 
“revoliucines spėkas” jis at
stovavo karo metu būdamas 
Vladivostoke jr kaip ir ko
kiais reikalais sugryžo į 
Jungtines Valstijas?

, Kraucevičius. Buvęs kan
didatas į popus. Brooklyno 
kriaučiai jį gerai pažįsta. 
Tai jau toks nelamingas as
muo, kuris savo gyvenime 
“viską stengėsi”, tik jo dar
bas visuomet atbulai išeida
vęs. Plačiau apie jį mes jau 
esame rašę. Čia galime tik 
pridurt, jog 'nesenai “Centro 
Biuras” buvo nusiuntęs jį į 
Baltimorę “sustiprinti kai
riąją kriaučių uniją”. Tik 
gerai, kad greitai jį iš to 
miesto ištraukė, bet jei butų 
pabuvęs dar savaitę, jau tik
rai Baltimorėje butų nelikę 
nei vieno komunistų šimpa- 
tiko!

Tai štai jums didžiumos 
tų garsiųjų vyrų atvaizdas. 
Tai jie pradėjo j ieškot pas 
mus darbininkiškos doros, 
knistis musų organizacijon, 
demoralizuot jos narius, nie
kint tas kovas, kurias mes 
vedame, kuriose mes pasinė
rę grumiamės su fabrikan
tais'. O ką, kur, kada jie 
yra nuveikę klasių kovos lau
ke? Nei vienas iš jų neži
no, kas yra streikas, niekur 
jie jame nedalyvavo, patys 
yra neorganizuoti, o daug 
kalba apie kitų organizavi
mą. Kokią teisę jie turi sa
vintis lietuvių darbininkų or
ganizacijas ir laikraščius?

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Prieš porą desėtky metų ži
nomas franeuzų rašytojas Ju
lės Verne parašė fantastišką 
novelę vardu “Kelionė į žemės 
centrą”. Novelės herojus yra 
antglų profesorius, kuris stu
dijuoja geologiją. Islandijoj 
jis nusileidžia į "kraterį ir iš
lenda iš vulkano pietinėj Ita
lijoj . Jis keliauja per skirtin
gas geologiškas žemės forma
cijas, kur suranda milžiniškus 
urvus, apšviestus savotiška 
elektros šviesa. Tuose urvuo
se puikiausia išliko praeitų 
gadynių gyvybės pėdsakai. 
Jis suranda milžiniškas suak
menėjusias reptilijas ir tui^i 
pereiti per keistus miškus, kit^ 
rie kadaise dengė musų žemę.

To išgalvoto anglų profeso
riaus patirimus mes be jokio 
sunkumo galime pakartoti. 
Pakanka tik nusileisti į ang
lies kasyklas, kur dažnai uo
lose surandama išnykusių gy
vulių pėdsakai. Turintiems 
neblogą vaizduotę nesunku 
yra iš tų liekanų sukurti pra
eities vaizdą.

Kaip praeityj atrodė tos 
vietos, kur dabartiniu laiku 
kasama akmeninė anglis? įsi
vaizduokite sau milžinišką 
klampynę, kuri užima' kelių 
valstijų plotą. Toj vietoj, kur 
dabar randasi Pennsylvania, 
West Virginia, Kentncky, 
Tenneessee ir Alabama valsti
jos, prieš daug tūkstančių 
melų buvo niekas daugiau, 
kaip tik klampynėj Ten au
go tropiški augmenys, kurie 
buvo labai monotoniški, nes 
jie nei žydėjo, nei kvepėjo. 
^Klampynėj augo ne tik žolė, 
bet ir medžiai, kurie buvo apie 
100 pėdų aukštumo ir turėjo 
labai siaurus lapus. Kai ku
riuos tų medžių geologai vadi
na Lepidodendron. Tas keistas 
vardas reiškia žvyniniai me
džiai, kadangi jų žievė atrodė 
tarsi žuvies žvynai. Medžiai 
turėjo labai ilgas ir į visas pu
ses išsišakojusias šaknis. Ačiū 
tam, jie galėjo gerai laikytis 
klampynėj.'

Tie medžiai dauginosi sporų 
pagalba. Dar ir šiandien ang
lyse užtinkama pusėtinai daug 
sporų, kurie turi nemažai"alie
jaus. Dėliai to anglis atrodo 
tarsi aliejuj išmirkyta.

Klampynėj augo • milžiniški 
krūmai, kokių dabar užtinkama 
tropikuose prie upių. Tačiau 
tie krūmai buvo nepalyginamai 
didesni ir tankesni. Laike ang
lių gadynės augo labai daug 
papartinių medžių. Musų lai
kais tokių medžių galima, su
rasti Naujojoj Zelandijoj.

Klampynė buvo pilna įvairių 
augmenų. Vieni medžiai augo, 
kiti audros nulaužti puvo pur
vuose ir vandenyj. Nulaužti 
medžiai nugriūdavo į upes, kur 
juos dažnai apnešdavo žemė. 
Gyvūnai tuo laiku buvo labai 
primityviški. Jokių pienžin- 
džių nebuvo. Po džiungles 
šliaužiojo tik nedidelės reptili
jos. Praėjo milonai metų pir
ma negu atsirado pirmas dino- 
sauras. Vabzdžiai buvo labai 
paprasti, —nepasižymėjo spal
vomis. Nebuvo neti peteliškių, 
nei bičių, nei įvairių spalvų mu
sių. Bet už tat buvo nepapras
tai daug visokio didumo žiogų 
ir musių. Kai kurių musių iš
skėsti sparnai siekdavo trijų 
dešimčių colių. Paukščių tuo 
laiku dar nebuvo. Upėse, eže
ruose ir prūduose knibždėte 
knibždėjo žuvys. Taip pat daug 
buvo austrių ir straigių.

Ta klampynė egzistavo per

Anglies Gadyne
Julės Verne’o fantastiška nove

lei. — Profesoriaus kelionė į 
žemės centrą. — Kaip seno
vėj atrodė tos vietos, kur 
šiandien randasi anglies lau
kai. — Anglies gadynės au
galai ir gyvūnai. — Organi
nė evoliucija.

daug tūkstančių metų. Staiga 
juros vanduo užliejo tas vie
tas, kur dabar randasi anglies 
laukai. Praėjo po to daug tū
kstančių metų. Vanduo nuslū
go. Vėl atsirado klampynė su 
savotiškais augmenimis ir gy
vūnais. Bet jura sugrįžo ant
ru kartu. Naujai išaugę me
džiai tapo palaidoti, iš jų su
sidarė antras anglies sluoks
nis. • Juros išsiliejimas ir at
slūgimas Amerikos kontinente 
pasikartojo gal kokį dvidešimtį 
kartų.

Anglies kasyklose dažnai už
tinkama suakmenėjusius ang
lies gadynės augalų liekanas. 
Iš jų galima spręsti apię tuo
laikinius augalus. Juo labiau, 
kad iki šiol jau tapo surinkta 
nemažai tokių liekanų.

i E. T. A. Hoffmaja Vertė J. Pronskus į j
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Velnio EliKsyras s
z (Tęsinys)

Tyliai paėmiau šautuvą prie 
akies, manydamas žvėrio esant, 
bet priešais iššoko kiauri bū
tybė su raudonomis degančio
mis akimis, juodais šeriniais 
plaukais, apsikabinėjusi skudu
rais. Baidykle jsispinksojo j 
mane, tuo tarpu kaukdama 
baisiausiais balsais. Pone! tai 
buvo reginys, galintis pačiam 
stipriausio budo žmogui įvary
ti baimes, taip, man pačiam 
rodėsi, kad prieš mane stovi 
šėtonas, \ir aš pajutau, kaip 
mane išmušė baimės prakai
tas. Bet karštai stipriu balsu 
pasimeldęs', įgavau, drąsos. Man 
besimeldžiant ir ištarus Jėzaus 
Kristaus vardą, baidyklė dar 
pasiutiškiau sukaukė ir paplu* 
do baisiais piktžodžiavimais. 
Tada aš ėmiau šaukti: “Tu 
prakeiktas, latre, arba nutilsi 
tu su savo piktžodžiaujančio
mis kalbomis ir pasiduosi sut 
imamas, arba aš tave tuojau 
nušausiu.” Tuomet tas žmogus 
unkšdamas' puolė ant žemės ir 
pradėjo prašyti jo pasigailėti. 
Tuo tarpu atėjo mano bernai, 
mes tą žmogų pačiupom ir 
parvedėm namo, kur aš jį lie
piau uždaryti gretimuose na
muose į bokštą ir kitą rytą no
rėjau apie įvykį pranešti vy
riausybei. Lyg tik į bokštą 
įvedus jis neteko sąmones. Ki
tą rytą man atėjus, jis sėdėjo 
ant šiaudinio gulto, kurį bu
vau liepęs jam paruošti, ir la
bai verkė. Jis puolė man po 
kojų ir maldavo, kad aš turįs 
jo pasigailėti: jau nuo kelių 
savaičių jis gyvenęs miškuose 
ir nieko kito nesąs' valgęs, kai 
tik žoles ir laukinius obuolius, 
jis esąs vargšas kapucinas iš 
vieno tolimo vienuolyno ir esąs 
pabėgęs iš kalėjimo, kur jį bu
vę uždarę dėl pamišimo.

Tas žmogus ištikrųjų buvo 
pasigailėtinoj padėty, aš jo pa
galiau ir jam liepiau pasistip
rinti duoti valgyti ir vyno, ir 
jis bematant pasitaisė. Jis pri
sispyręs maldavo mane jį ke
lias dienas pakęsti savo na
muose ir parūpinti jam naują 
ordeno abitą, tada jis pats grį
šiąs į vienuolyną. Aš išklau- 
siau jo prašymo ir jo pamiši
mas tikrai ėmė mažėti, nes pa- 
roksizmai darėsi silpnesni ir 
retesni. Pasiutimo .valandomis 
jis baisiais' žodžiais burnojo, ir 
aš pastebėjau, kud jis, kai aš 
jį smarkiai subardavau ir pa- 
grąsindavau mirtimi, pareidavo 
į padėtį kokio. tai vidujinio 
susijudinimo, pradėdavo pats 
save bausti ir kankinti, net 
šaukdavosi į Dievą ir šventuo
sius, melsdamas gelbėti j j iš 
pragaro kančių. Tada jis įsi
vaizduodavo esąs šv. Antanas, 
o pasiutimo valandomis jis 
šaukdavo; jis esąs ’^Vhlas

Reikia manyti, jog praėjo 
koks bilionas metų pirm negu 
išsivystė anglies gadynės me
džiai. Organinė evoliucija yra 
nepaliaujama procesija. Pirmo
ji gyvybė buvo labai paprasta, 
nekomplikuota. Laikui bėgant 
ji kitėjo, darėsi labiau sudėti
nė. Kitėjo ne tik' gyvūnai, bet 
taip pat ir augalai. Kaip ži
nia, tarp augalų ir vabzdžių 
yra labai artimas santykis. Be 
vabzdžių daugelis augmenų vi
sai negalėtų gyvuoti. Skraidy
dami nuo vieno žiedo ant kito, 
bitės ir kiti vabzdžiai užvaisi- 
na augalus. Mat, tuo budu jie 
išnešioja vaisiadulkes.

Afiglies gadynėj miškai vy
riausiai susidėjo iš paparti nfij 
medžių, kurie pasižymėdavo sa
vo didumu. , Praėjo daug tūks
tančių metų ir tie keisti me- ’ 
džiai beveik visiškai pranyko. 
Jų vietoj atsirado žydintys 
augmenys ir maždaug tokie 
medžiai, kokie auga musų lai
kais.—K. A.

valdovas ir jis liepsiąs mus vi
sus išžudyti, kai ateisią jo tar
nai. Protarpiais, kai protas nu
švisdavo, jis' maldavo dėl Die
vo jo neatstumti, nes jis jau
čiąs, kad tik būdamas pas ma
ne jis galįs pagyti.

Piamišelis vienuolis nupasakoja 
girininkui visą Medardo gyve
nimą ir nedorybes, kurias giri- 

ninkas Medardui atpasakoja.
Tik vieną patį kartą įvyko 

su juo dar vienas s’markuš su
sikirtimas, butent, kai kuni
gaikštis, šioj girininkijoj me
džiojęs, čia pas mane apsinak
vojo. Vienuolis, pamatęs ku
nigaikštį, apsuptą šviesių pa
lydovų, visai persimainė. Jis 
paniuro, užsidarė savy, mums 
pradėjus melstis jis tuojau pa
sišalino, išgirdęs nors vieną 
dievotą žodį jis visais sąnariais 
drebėjo, be to ėmė žiūrėti į 
mano dukterį Oną tokiomis 
geidulingomis akimis, jog aš 
turėjau jį pašalinti, kad nepri
darytų kokių niekšybių. Naktį 
prieš tą rytą, kai norėjau savo 
planą įvykdyti, mane prikėlė 
veriantis riksmas koridoriuj. 
Pašokęs iš lovos skubiai nubė
gau žiburį užsidegęs į kamba
rius, kur miegojo mano dukte
rys. Vienuolis iš bokšto, kur aš 
jį kas naktį uždarydavau, bu
vo išsilaužęs ir gyvuliškų gei
dulių vedamas įpuolęs į mano 
dukterų kambarius, kurių du
ris koja išspyręs. Laimei, Pra
nas, nepakenčiamai norėdamas 
gerti, buvo išėjęs iš kamaros, 
kur visi bernai miegojo, jis bu
vo beeinąs į virtuvę pasiimti 
vandens, kai išgirdo koridoriais 
atlepnojantj vienuolį. Jis pasi
vijo jį ir pagavo už pakarpos 
lygiai tuo momentu, kai šis iš
spyrė duris, bet vaikinas buvo 
persilpnas padūkėliui suvaldy
ti, jie, nubudusioms mergai
tėms ėmus klykti, susiėmė du
rų tarpe, ir aš atskubėjau ly
giai tame akiesmirksny, kai 
vienuolis tą vaikiną buvo per
metęs' į žemę ir galvažudiškai 
pagriebęs jį už gerklės. Nesa- 
vy sučiupau vienuolį ir aplė- 
šiau jį nuo Prano, bet staiga, 
aš pats nežinau, kaip tai atsi
tiko, vienuolio rankoj sublizgė
jo peilis, jis smogė į mane, bet 
tuo tarpu pašokęs Pranas pa
stvėrė jo ranką, ir man, ka
dangi esu dar stiprus vyras, 
greitai pavyko tą padūkelį taip 
prispausti prie sienos, jog ro
dėsi jam ir kvapas išeis. Bernai 
išgirdę triukšmą pakilo ir visi 
atbėgo; mes tą vienuolį suri- 
šom ir jmetėm į bokštą, dar 
atsinešęs savo kančių, atprati- 
niniui nuo panašios • rųšies el
gesių ateity, atskaičiau jam 
keletą stiprių kirčių, taip kad 
jis paleido iš visos gerklės

ir (staugti ir dejuoti. (B. d.)
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Chicagos bedarbiai be 
pastogės

Šiurpus vaizdai didėja. Pačia
me miesto centre, Grant par
ke, aplink Art Institute rumus, 
palei didžiąsias liūtų stovylas, 
ant laiptų, užuvėjose, ant suo
lų, ant nuogos žemės būriai 
žmonių, dešimtimis, šimtais, o 
gal ir tūkstančiais, kas besu- 
skaitys, popieriais apsiklostę 
rangosi per kiauras drėgno ru
dens naktis, be pastogės suša
lę, išalkę, apšepę.

Tai Chicagos bedarbiai mul
timilijonierių akyvaizdoj šala ir 
badauja ir pro didžiulius lan
gus žiuri į viduj šiitus, bran
gius kambarius, kur šio mies
to turtingieji gyvena.

Bedarbių miniose gali rasti 
žmones iš visų šalių ir visų tau
tų. Jie visi buvę geri, sveiki 
ir darbštus, didžiąją amžiaus 
dali ir energiją atidavę turtuo
liams. Jų tarpe yra jaunų vy
rų ir apie 80 metų amžiaus se
nių. Visi atlikę, išnaudoti, ne
bereikalingi. Tai prasideda tik
roji “prosperity”, kada .žiemai 
ateinant minios žmonių ne tik 
darbo, bet ir pastogės nebeturi.

Kep.

Apiplėšė maj. Thomp
son© žmoną

Vakar vakarą Mrs. Thomp
son, Chicagos majoro žmona, 
sugrįžusi iš teatro ties savo na
mais, 3100 Sheridan road, ta
po apiplėšta iš $30,000 bran
genybių. Trys ginkluoti bandi
tai palaukė savo automobily 
ties majoro namais ir Mrs. 
Thompson išlipus, vienas pri
stojo prie šoferio, kiti du nu
sivedė ją i namų prieškamba
rius ir atėmė jos $10,000 ver
tą žiedą ir kitas brangenybes, 
kurių majorienė buvo apsika
binėjusi už $80,000. šoferis, 
miesto policistas O’Malley ne
teko savo revolverio ir žvaigž
dės, banditai atėmė.

Balsavimas dėl filtruo
to vandens

Viešųjų Darbų komisionie- 
rius Richard W. Wolfe skel
bia, kad laike 20 dienų surink
ta 140,000 parašų po petici
ja, kad lapkričio 4 d. butų lei
sta nubalsuoti ar Chicago rei
kalinga gero, švaraus, filtruo
to vandens.

Apdraustas nuo nuostolių 
Tobulos kokybės

Augščiausios vertės

Z Jhdi-C&Lu
The tNSURED Diamond Rmg

Jus. kurie vertinate grožę... jus. ku
rie turite išlavintą skonį, mes kviečia
me jus pamatyti musų įdomią Tru-Blu 

»r*.i r* • t n *17 kun^ gulate matyti

musų sankrovoje.

Čia jus rasite nepaprasto gražumo 
žiedus papuoštus su tobulu Tru-Blu 
deimantais.

TRU-BLU —
Viskas ką vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba casb 
—- kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių mūrų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.

Didelis pasirinkimas deimantų ir 
auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A, KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė. 

CHICAGO

Viešas aukcionas pašto 
ofise

Ateinantį ketvirtadieni ir 
penktadienį, spalio 9 ir 10 d. 
U. S. Post Office, Eųuipment 
and Supply Annex, 1304 In
diana avė. bus išpardavimas 
daiktų, kurių savininkai neat
sišaukė. Aukcionui išstatyti 
drabužiai, batai, automobilių 
dalys, žaislai, namų reikmenos, 
staltiesės, lovų dangčiai, vais
tai, radio ir elektrikos reikme
nos, knygos, indai, siutkeisiai 
ir kt. Pardavimo valandos nuo 
9 ryto ligi 4 popiet.

Wrigley “viešbutis” 
bedarbiams

Pradėtas darbas išvalyti na
mą, 509-519 N. Union avė.,, ku
rį VVrigley, Jr. dovanojo mie
stui, kad įrengtų nakvynes ir 
pastoges bedarbiams. Namas 
busiąs užbaigtas remontuoti 
gale ateinančios savaitės. Pra
džioj bus įrengta 400 lovų ir 
tiek jau žmonėms maisto; ligi 
sniegui pareinant žadama pa
ruošti vietos 2000 bedarbių. 
VVrigley aprūpinsiąs kurą ir 
maistą. Bedarbių namus tvar
kysianti “išganymo armija” 
(salveišiai).

Chicago valdoma ban
ditų diktatūros

Gengsteriai turi savo teisė-
jus, savo įstatymus ir padeda
mi policijos valkatos ir žmog
žudžiai valdo Chicago, kaip se
novėj iipperatoriai valdė Romą, 
pasakė Justicijos šefas John P. 
McGoorty. “Pasaulis bijosi lan
kytis į Chicago dėl banditų. 
Piliečiai turi kasmetą išmokė
ti po $100,000,000 raketerių ir 
banditų valdžiai išlaikyti, žmog
žudžiai Ir plėšikai įgauna svar
bios įtakos politikoj. “Kai mes 
matome darbo vadus žudomus 
gatvėse ir žmones su ilgais kri- 
minališkais rekordais kaip 
žmogžudžiai ir plėšikai įgaunant 
įtakingas vietas, mes pradeda
me suprasti, kad Chicagos lau
kia didelis pavojus. Tie žmo
nės nuėjo tiek toli, kad jėško 
vietų City Hali ir teismuose, 
visur kur tik gali įgauti dau
giau galios ir palengva jie tą 
galią įgauna”. Teisėjas atsi
šaukia į pačius piliečius, kvies
damas prie revoliucijos prieš 
gengsterių diktatūrą, nes jau 
policija ir politikieriais negali
ma bepasitikėti.

I — IMU —' ■ l»l .1 |'«»

Kultūros 
Kertelė

I

Suv. Valstijos galin- x 
ginusia imperija

Chicagos ir Northwestern 
universitetai diskusuoja ką tik 
paskelbtą lordo 1 loward, Ang
lijoj, pasakymą, kad Suvieny-
tos Valstijos yra galingiausia 
imperija, kokia kada nors yra 
buvusi.

Prof. Bernadotte Schmitt, C. 
U. istorijos profesorius pareiš
kė, kad taip. Keturios dešimts 
astuonios valstijos viename! 
daikte yra • imperijos požymis. 
Suv. Valstijos yra imperija, 
nors ne tokios rijšies^, kuip L>n- 

vo senovės Romos ir dabarti
nė Britanijos imperijos.

John Scott, N. W. U. prezi
dentas pareiškė, kad jokia tau
ta dar neturėjusi tokios galy-

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš 
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuė1 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedeliotuis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573

bės, kokią turi Suv. Valstijos. 
“Mes nesame imperija, bet mes 
esame daug stipresni, kaip bi- 
le imperija kada nors buvo. 
Mes esame pastovesni.”

$6,000,000 Chicago uni
versiteto knygynui

.. X..., , -------------

Harpers Memorial knygynas 
prie Chicago universiteto, skai
tomas vienas turtingiausių šia
me krašte mokslo knygynų, ne- 
bepatelpa senuose rūmuose ir 
jau statomi nauji, kurie kai
nuos 6 milijonus dolerių. Rū
mai bus gatavi tik po 5 metų. 
Rūmų bokštas bus 180 pėdų 
aukštas. Rūmas užims bloką 
tarpe 58 st. ir 59 st. ir tarpe 
Kilis ir University avės.

Redakcijos atsa
kymai

Dailės. Mylėtojui: Tamstos 
pranešimą, kad keičiate slapy
vardį iš Dailės Mylėtojo į Me
no Rėmėją mielai priimame do
mėn, tačiau priežasčiai dėl ku
rios tą pakeitimą darote, ne
duodame svarbos. Slapyvardis 
“dailės mylėtojas” yra adjekty- 
vas, kurį gali vartoti tiek žmo
nių, kiek tik yra dailės mylė
tojų, lygiai kaip slapyvardžiai 
“korespondentas”, “reporteris”, 
“meno rėmėjas”, “parapijonas” 
ir tam panašus.

Monopolč ,prįpažįstama ir jos 
teisė ginama tik atsitikimuose,

KAZIMIERAS PARSIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 5 dieną, 6:15 valandą va
kare, 193 0 tn., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Kražių parap., 
Raseinių apskr., Levoniškių vien
kiemy. Amerikoj išgyveno 20 
metų. 'Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Aleną, du pusbroliu— 
Stanislovą it Aleksandrą, du švo- 
gerius — Dionizą Troy, Anta
ną Stankų, dvi švogerkas — Evą 
Troy, Kostanciją Stankienę; Lie
tuvoj brolį Franciškų. dvi sese
ris — Butkienę ir Špukicnę. Kū
nas pašarvotas, randasi 654 5 So. 
Talman Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, spa
lio 9 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Kazimiero Parsio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbroliai, Švoyeriai, 
Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

PADŽKAVONE

VLADISLOVAS ZEBARTAS, 
kuris mirė utarninke. rugsėjo 9 
dieną ir palaidotas tapo subatoj, 
rugsėjo 13, o dabar ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nutilęs 
‘ir negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą it palydėjo jį į tą neiš-/ 
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo ptasišalinitną iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui. Kun. Ig. Albavičiui, kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą’; 'dėkavojame graboriui C. 
Syrewitz kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į ainžinastį. o inuins pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame tiems. kurie 
paaukavo Mišių aukas. Ir dabar 
užprašom visus pažįstamus ant 
Mišių, kurios bus Spalio 9 dieną, 
7:4 5 vai. ryte Dievo Apveizdos 
bažn y č ioj. iš ten visus
sugrįsti,! namus 732 W. 14 PI., 
dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau mu
sų mylimas sūneli sakome: ilsė
kis salioj žemėje.

Liekame nuliūdę.

Seno Krajaus

’ r

kur slapyvardis yra pasirink
tas individualus, kuriuo rašy
tojas nesisavina ir neužkerta 
kitiems teisės būti tokiais pat 
kaip jis yra, tai yra mylėto
jais, rėmėjais ir t. p.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&pain8,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

. 3319 Aubum Avenue
CHICAGO, II,L.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., 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

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 1115

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tol. Canal 6174

SKYRIUS :
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel, Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 19th Ct„ Cicero 

Tel. Cictto 3 794
• SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUS? 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai
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 46th St. Cbicago, III.

svaigimo, 
skaudamą

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
aktų aptemimo, nervuotumo, 
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. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Ncdėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------- O--------

-------- o------- 
Tel. Yards 1829 

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

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 akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldff.. kamp. 18 St. 2 aukšta? 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedaliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 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

1 L. DavidonisJYL D 
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 9

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6 64 0 So. Maplecoood Aut.

Telefonas Republic 7 869 ,

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYD/TOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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 Marųuette 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.

A. M^NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonai Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Bez. Tel. Ven Bnren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų ofisas North 81de 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 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. IBtft St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
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 3 1 st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: 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. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(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 D562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WA1TCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėcnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 35‘į3
----- o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SU DEARBORN STREET 

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 Su. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwcll SL 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas ap

leidęs Chicago
Rugsėjo 20 d. apleidau Chi

cago su ekskursijos traukiniu 
j Pittsburgh, Pa. Kelione eks
kursijų traukiniu nėra patogi, 
nes žmonių daug važiuoja ir 
traukinys yra prisigrūdęs.

Pavažiavus trylikų valandų, 
ryto 7 vai. buvome, kaip Luk- 
šnakojis sako, “špicbuke” arba 
“Smake City”, Pittsburghe.

šventadienis Pittsburghe
Pittsburgh man atrodė nepa

prasta, nes pagal Pa. Įstatymų 
šventadieniai ten kenčia nuo 
“blue laws”, ir viskas yra už
daryta: teatrai, šokių svetai
nės, žodžiu visokį pasilinksmi
nimai, tik bažnyčių durys ati
darytos ligi galo.

žmogui pagyvenus kitoj val
stybėj, kur nėra tokio tikybi
nio fanatizmo ir žmonių lais
vės varžymo, atrodo gana ne
jaukiai. Pamaniau, jei bažny
čios pageidauja “mėlynų įsta
tymų” piliečių dūšelėms gany
ti, tai turėtų šventadieniais su
stabdyti ir traukinius, gatve- 
karius, valgyklas, tada tikrai 
bažnyčios neturėtų biznio kon
kurencijos.

“Blue Law” yra senovės ti

MADOS MADOS MADOS

2650 — Jaunutei panelei stporto suknelė. Galima siūdinti iš bile sunkes
nės rudeninės materijos. Sukirptos mieros 14, 16. 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

2636 — Taipgi gražiai athodanti sporto suknel. Galima siūdinti iš margo 
sunkesnio šilko arba kokios kitokios materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

349X —t Mažai mergaitei suknelė. Tinka iš bile lengvos materijos. Su
kirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais’ kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 

So. Halsted St., Chicago, III.

kybinių davatkų palaikus, išras
tas piliečių laisvei pavergti; jis 
įvestas Suvienytose Valstijose 

'apie 17 šimtmetį, ir dar musų 
dvidešimtame kaikuriose valsti
jose tebesipainioja, kaip vidur
amžių palaikus.\

Be pačios negyvenimas

Po keturių valandų apleidau 
Pittsburgh ir važiavau į Port- 
age, Pa., 90 mylių į rytus' nuo 
Pittsburgh. čia paviešėjęs pas 
švogerį ir sesutę apie 10 dienų 
ir negaudamas darbo, leidausi 
į Pittsburgh apylinkę aplei 
“Monongahela River”, į Ilill 
Coke, Pa. Ilill Coke randasi 
Hayette paviete ir toje apylin
kėj yra kokso deginimo pečiai, 
kur gaminama didžiausia kokso 
dalis.

Hayette paviete buvau apie 
5 metus atgal; dirbau kasyk
loj trakmonu prie kelių taisy
mo. Kasykla dirba po 5 ir 6 
dienas savaitėj; ji priklauso 
Ilillman ir Coke Co. Papra
šiau darbo. Bosas paklausė ar 
esu vedęs. Pasakiau, kad ne, 
tai atsakė, kad darbo nėra, nes 
darbas duodamas tik tokiems, 
kurie ima kompanijos butus gy
venti, o pavieniams žmonėms 
kambarių nėra, ir darbo ne
duoda. Tai, pamaniau sau, Pa
saulio Verge, neturi pačiutės, 
tai ir po žemės neleidžia lys
ti, net. norėdamas negali savo 
gyvybę i pavojų padėti.

Kompanijos pavergė dar
bininkus

Anglių trustas išsigalvojo to
kį išnaudojimo būdą: kadangi 
aplink kasyklas žemės yra dau

giausia išpirktos anglių kom
panijų ir tų pačių kompanijų 
pastatyti darbininkams gyventi 
namai, tai pačios kompanijos 
įsitaisė ir Įvairias maisto krrtii- 
luves, kuriose darbininkų šei
mynos yra priverstos pirktis 
maistą ir kitokias (gyvenimo 
reikmenas.

Kompanijos krautuvėse pre
kės yra visuomet brangesnės 
kaip mieste, ir tokiu išrokavi- 
mu iš vedusio darbininko iš
čiulpiamas atgal visas jo men
kutis uždarbis, kurs atgal grįž
ta kompanijai. Kiekviena šei
myna be to yra toms kompa
nijų krautuvėms prasiskolinu
si ligi šimto ir dviejų, ir kom
panijos gali algas kapoti ir są
lygas bloginti kiek tik nori, nes 
žmogus su šeimyna dar skolo
se paskendęs patampa amžinu 
kasyklų vergu. Pavienis žmo
gus vis tik centą kitą susitau
pęs nors dar tą laisvę turi, ap
leisti išnaudojimo vietą.

Namukai vergams gyventi
Apleidęs Hill Coke sustojau 

Richtville arba Vesta No. 4. 
Čia ir tą pačią istoriją išgir
dau nup boso: jei imsi butą 
(house), tai gausi darbą. No. 
4 Vesta Coal Co. dirba Po 3 
ir 4 dienas i savaitę. Richtville 
yra naujas miestelis, kur per
eitų streikų metu Vesta Coal 
Co. pradėjo dirbti su pagelba 
streiklaužių. Bet tada kompa
nija savo namukų teturėjo apie 
90, gi angliakasių dirbo apie 
800, tai angliakasiai gyveno 
California miestely ir daugiima 
turėjo savo namus, tačiau kom
panija laike vienų metų pri
statė į 400 namukų Richtville, 
apie 7 mylias nuo California 
miestelio^ tai šiandien ir siūlo 
visiems darbininkams savo hau- 
sas gyventi.

Bedarbių eilis pakelėmis

Vėliau parašysiu plačiau apie 
Richtville ir California, Pa., 
kur ėjo alginių vergų kova su 
anglių trustu, kuomet Richt
ville miestelis buvo aptvertas 
aukšta 8 pėdų tvora ir apvad
žiotas elektros vielomis viršuj 
tvoros ir valstijos kazokai bei 
savininkų policija gatvėmis zu
jo, saugodama streiklaužius.

Iš Pittsburgho grįžau auto
busu. Kelionė daug ilgesnė ir 
vargingesnė kaip traukiniu. Pa
kelėj teko būti net Detroite, 
kur mačiau porą tūkstančių be
darbių stovint eilėse palei šaly- 
gatvių, belaukiant pusryčių, 
mat Detroit, Mich. jau turi mai
tinti savo bedarbius, šiurpu žiū
rėti, kada turtingiausioje pa
sauly šalyje tokios minios žmo
nių turi jau badauti.

Pasaulio Vergas.

Radio valandos 
svarba

Pereitą šeštadienį, šeštą va- 
andą, atsisukau savo radio ant 
stoties W.C.F.L. ir pasiklausiau 
Lietuviško programo, kuris kas 
savaitę yra duodamas iš tos 
stoties.

Malonu yra išgirsti savo lie
tuvišką kalbą ir muziką, ir ži
noti kad iper visą Ameriką, tūk
stančiai lietuvių ir kiti tūkstan
čiai svetimtaučių klauso jos.

šis programas, kaip ir visa
dos, buvo įvairus, linksmas ir 
paliko gerą įspūdį. Turėjau pro
gą išgirsti visiems žinomus ar
tistus, Antaną Vanagaitį ir Juo
zą Olšauską, Dzimdzių porą. 
Jų gabumus visi žinom, taip
gi ir jų darbus. Man labai pa
tiko Vanagaičio ir Olšausko 
duetai, ir artisto Olšausko dai
nos su lietuviškom kanklėm.

Musų jaunas, bet jau gerai 
žinomas baritonas, Pranas Ja
navičius, irgi padainavo tris 
dainas. Jis turi gražų, turtin
gą balsą ir galima daug tikė
tis iš šio jauno artisto.

Elena Stasil-Bartush padai
navo ketvertą dainų. Ji turi 
malonų soprano ir jos visos 
dainos skambėjo puikiai.

Budriko orkestrą, po vado
vyste. Miko Jozavito, jau su
grįžo iš atostogų, ir vėl pra
dėjo darbuotis. Labai linksmai 
ir efektingai pagriežė keletą lie

tuviškų šokių, ši orkestrą su
sideda iš vien lietuvių muzikan
tų, ir kadangi visi nariai su
sipažinę savo tautos muzika, jie 
gali griežt taip kaip reikėtų.

šios valandos, duodamos Juo
zo Budriko lėšoms, dapildo žy
mią vietą muši] muzikaliam gy
venime, platina musų muzikų 
ir dainas, ir duoda progos mu
su lietuviams muzikams ir ar
tistams 'pasirodyt pasauliui.
t f'j ‘ J" 99.

Koncertas ir pietus 
Oak Forest prie

glaudoj
Spalio 5 d. musų prieglaudą 

aplankė gerb. kun. _F. Vaitu
kaitis su savo parapijonais. Pa
tiekė brangius pietus ir sutei
kė gražų muzikalį programą. 
Be to apdovanojo- senelius įvai
riomis dovanomis, saldainiais, 
cukrum, cigaretais, cigarais, 
daugybe kitokių dovanėlių ir 
net pinigais.

P-lė Stogaitė ir p-lė Armoš- 
kaitė padainavo duetų ir bu
vo karštai prašomos dar ir dar 
dainuoti. Solo dainavo p-lė Jur
gaitis ir piano akompanavo po
nia Juškevičienė. Visos daine
lės taip sujaudino senelius, kad 
melste meldė daugiau dainuo
ti, ką musų gerosios daininin
kės mielai padarė.

Pats kun. Vaitukaitis pasa
kė nuoširdžią prakalbą, nupieš- 
damas musų gyvenimą, tartum 
pats drauge gyvendamas. Po 
gausingų ir puikių pietų daug 
dar maisto paliko, tad kun. 
Vaitukaitis patarė išdalinti sve
timtaučiams seneliams, • ką ge
raširdės šeimininkės mielai pa
darė.

Tas sumanymas yra labai 
gražus, nes kada palieka nesu
vartotus maisto produktus, tai 
tie, kurie dirba prieglaudai iš
dalina saviškiams, kurie mus po 
to visaip įžeidinėja. Taip pat 
prašytume musų geraširdžių 
rengėjų nedėti tiek daug triū
so ant valgių. Musų yra viso 
apie 60 žmonių sh visais ligo
niais. Verčiau kitaip surėdyti, 
kad tokie geri produktai ne
būtų paliekami nesuvartoti.

Vardu visų lietuvių, esančių 
prieglaudoj tariu širdingą ačiū 
visoms ir . visiems rengėjams, 
aukų rinkėjams1 ir aukotojams, 
ir lankytojams bei dainelių dai
nuotojoms. Jūsų atmintis liks 
su mumis visuomet.

, Jonas Rusteika,
Oak Forest Inst., Warcb 52.

“Birute” ir M. Yoza- 
vitas

Praeito nedeldienio vakare 
“Birutė”, Muzikos ir Dramos 
Draugija, išpildė visą koncerti-

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 

su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti it prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant $1.00 savaitėje, gausite
$400.00.

Mokant $2.50 savaitėje, gausite
$1000.00.

Kleša C per 3 metus, 6 mėn. mo
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00. 
]>o $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

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

18-tos kolonijos SLA 129 kuopos 
reguliaris susirinkimas ivyks spa
lio 12 d., G. Chernausko svet., 1900 
S. Union Avė., l:§0 vai. po pietų. 
Visi nariai nepamirškite, kad susi- 
sinkimai yra perkelti iš pirmo ne- 
dėldienio i antrą nedčldienj.

Valdyba.

Bridgeport — Draugystės Palaimintos 
Lietuvos susirinkamas įvyks spalio 8 d., 
i vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. Mo- 
onėkite pribūti laike ir išgirsti raporto 

nuo Komisijos rengimo vakaro, kuris 
atsibus lapkričio 16 d.. Lietuvių Audi
torijoj. — Valdyba.

“Birute” Dainos ir Dramos Draugija 
aiko reguliares pamokas kas ketverge 

Vakarais lygiai 8 vai., Gage Parko Salėj. 
Visi choro dalyviai malonėkit laiku 
pribūtu Pageidaujami ir nauji, milinti 
dainą nariai prie “Birutės” choro.

— Valdyba.

SLA. 335 kp. mėnesinis susirinkimas 
vyks trečiadieny, spalio 8 dieną, 7:30 

vai. vak, Mickevičiaus raštynėje, 2505 
W. 63rd St. Visi nariai susirinkit pas
iirtu laiku ir jei kuris esate užvilkę mė
nesinius mokesčius, tai malonėkit užsi
mokėti be atidėliojimd. — Valdyba. 

nį programą, Keistučio Pašei- 
pinio Kliubo parengime. Tai 
buvo pirmas šio sezono, “Bi
rutės” su nauju vedėju M. Yb- 
zavitu, pasirodymas. Ištisai vi
sas programas buvo išpildytas 
vien “Birutės” artistinėmis jė
gomis. Choras, solistai ir due
tai atlikta artistiniu žvilgsniu 
gana gražiai ir vietomis pa
žymėtinai gerai.

Publikai irgi matomai pati
ko, nes reiškė savo pamėgimą 
gausiais aplodismentais.

Svarbiausia šio koncerto ypa
tybė, tai M. Yozavitui vadovau
jant ir akompanuojant visus 
koncerto numerius pilnai buvo 
jaučiama lengva, švelnutė ir 
balansuota dainos ir muzikos 
nuotaika, kuri teikė klausyto
jams gero Įspūdžio. Linkėtina 
p. M. Yozavitui toj linkmėj 
pasiekti kuogeriausių pasekmių.

Kl.

Gydytojai užgiria spra- 
ginimų

20,679 gydytojai liuosu noru užgy- 
rė Lucky Strike cigaletus kaip mažiau 
erzinančius, negu kiti cigaretai.

Šių cigaretų išdirbėjai mano, kad ši 
gerklės apsauga paeina dėlei spraginimo 
proceso. Surasdami specialį metodą 
panaudoti šilumą, išdirbėjai pritaikė 
mokslišką vartojimą šilumos.

Karštis visuomt buvo svarbiausis da
lykas prirengiant maistą, ypač kad pa
gerinti skonį. Tik nesenai industrija 
ėmė karščiui priduoti didesnę svarbą. 
Dabar yra žinoma, kad karštis netik pa
gerina skonį, bet taipjau padaro maistin- 
gesnj valgį ir sveikesnį. Tai ži
nant, ima karštį taikinti ir prie dauge
lio kitų produktų.

Gydytojai užgiria šią kryptį, nc$ jie 
pirmieji buvo išmokinti pripažinti ver
tę karščio kaipo pašalintojo visokių pa
vojingų nešvarumų. (Apgarsinimas)

Bpeclaliataa rydyme chroniškų Ir naujų li
rų. Jei kiti negatfijo Jumla išgydyti, atsilan
kyki t paa mane. Mano pilnai ISegaamlaavl- 
maa atidengi Juaų tikrų liga Ir Jei aS apal- 
Imeiu Jus gydyti, įveikata Jumi augryS. kil
kit paa tikra apedaliatų. karia aeklaua joaų 
kur Ir kaa Juma skauda, bet pata pasakyt 
po galutino ISegsaminavlmo—kaa lama yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 101G 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

MES PERKAM
REAL ESTATE 

BQNUS ir , 
MORGIČIUS

Banscrip Investment 
Corp.

1 N. La Šalie St. 
Room 1225

PRANEŠIMAS
N orin tie j i 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

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

Perkam Mortgcčius ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namų. 
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.V •

Garsinkite ‘N-nose’ 
t

CLASSIFIEDADS,
Educational

,  Molcyk^

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7'O

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd. 

------ O---- r

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apeišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. HJk

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Re«. Hemlock 1292

»■■■■■■■—■ ■ ■■■■II 11 I  I I ———i—■—

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

• 1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Republfc 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė., 
CHICAGO, ILL.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos: 
Durys $1.90, Shiplap $3? už tūkstan
tį. Plater ir Wall 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

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

SUTAUPINKIT 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

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.40
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. L-afayetto 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto? 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU Vaitiekaus Žako, girdė
jau gyvena Pennsylvanijoj. Paeina Šičkų 
kaimo. Alvito parapijos. V. Bačinskas, 
9 16 W. 18 St.. Chicago.

Situation Wanted
IEŠKAU darbo prie namų, dirbsiu 

už valgį ir kambarį, turiu metų vaiką. 
Telefonuokit Yards 4395.

--------O—>----
IEŠKAU bile kokio darbo, esu jani- 

torius, vedęs ir turiu žmoną ir 5 vai
kus. Nedirbu jau nuo pradžios vasa
ros. Sunku gyventi. Gal kam galiu 
būti naudingas — atsiliepkite 935 W. 
3 5th PI., 1 lubos užpakalyj.

Help Wanted—Female
DarbininkiųReikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo. Tel. Brunswick 2078, 
2300 W. North Avė., 2 lubos.

For Rent
TĖMYKITE. — Pasirenduoja 4 

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

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

------- 0--------
PASIRENDUOJA didelis 6 kambarių 

flatas ant 2 lubų ir garadžius.
3240 So. Union Avė.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 j savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577
----- o-----

-----o-----
PAIEŠKAU vyro ant ruimo, laiky

siu pigiai. Gera vieta ant S. Western 
Avė. Ruimai gani apšildoomi. Pašau
kite ąepublic 5657, Mrs. Agnieška.

Business Chancfes
J Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA arba išsimaino bučer- 
nė ir grosernė, didelis biznis ant seno na
mo, farmos ar kitko, pardavimo priežas
tis patirsit ant vietos.

3 5 38 S. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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 telefo- 
nuokite.

A. GRIGAS « CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

80 AKERIŲ farma, gera žeme, 
geros triobos, 2 akeriai sodno 2% 
nuo miesto, cash $6500. Pusę Įmo
kėti, likusius išmokėti per 10 me
tų. Arba mainysiu j Chicagos pra- 
pertę. 2252 W. Ainslie St. '

Exchange—Mainai
FARMERIŲ ATIDAI

Mainysiu puikią murinę, geroj vietoj, 
pelningą propertę ant farmos. Agentai 
nereikalingi. Del smulkmenų kreipkitės 
J. L. Miller, 123 W. Madison St., Chi
cago, Tel. Randoįph 4780.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 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 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

PARDAVIMUI 93 1 -933 ,W. 18th 
Place su vieno augšto mūriniu namu. 
Duokit pasiūlymą. Tel. Monroe 0660.

RETAS BARGENAS

713-715-717-719-721-723-725 W. 
50th Street septyni 2 flatų, 6 ir 7 
kambarių kiekvienas mūriniai namai. 
$3,500.00 kiekvienas, tik $200.00 
įmokėti, likusius po $25.00 į mėne
sį ir nuošimčius. šie flatai pasirenduo
ja po $25 ir $30 kiekvienas. Šie 
namai yra reikalingi niekurių pataisy
mų. Labai tinka darbininkui įsigyti 
savo namą, ar kontraktoriui pasidaryti 
pinigų.

Agentas ant vietos nuo 11 iki 4 vai. 
po piet .

A. H. PATEK,
128 North Wells St.

Tel. Central 8610


