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Kivirčai Tarp Lietuvi 
Vyriausybės ir Kunigu

Lietuvos klerikalų akcija per
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ

AKCIJA PER BAŽNYČIAS

Kauno oficiozas “Lietuvos 
Aidas” straipsny “Liūdnų fak
tų kalboj” rugsėjo 27 d- taip ra
šo apie krikščionių demokratų 
partijos akciją per bažnyčias:

“Rugpiučio mėn. 31 dieną 
Ukmergėje įvyko K. V. C. [Ka
talikų Veikimo Centro] sky
riaus kongresas, kuriam leidi
mą davė vietos karo komen
dantas. J šį kongresą buvo at
silankę vysk. (Reinys ir kun. 
Krupavičius. Abudu šie Bažny
čios ir krikščionių demokratų 
partijos atstovai kongrese pa
sakė kurstančias kalbas, už ku
rias, teismo organų manymu, 
abudu turėtų atsakyti pagal 
Baudžiamojo Statuto 263 str. 
Oficialiai nustatyta, jog tą die
ną vysk. Reinys šventoriuje ir 
vėliau pulko aikštėje daugiau
sia kalbėjo apie tai, kad, tik 
krikščioniškoms organizacijoms 
iškovojus valdžią, Lietuva tap
sianti laisva, iš kalėjimų busią 
paleisti kaliniai ir ištremtieji, 
kurie nukentėję dėl katalikiško 
veikimo, busianti grąžinta gar
be jos nustojusiems katali-
kams.

“Tas pats vyskupas skundė
si, kad vyriausybė uždarinėjan- 
ti katalikiškas mokyklas ir or
ganizacijas, jų vieton steigda
ma bedieviškos. Esą, šios mo
kyklos ir organizacijos žemi
nančios katalikų vardą, dvasiš
kai į jas neisią. Ateitininkų kuo
pelių uždarymas esąs judošiš- 
kas (sic!) darbas.

“Apie ką tame katalikų kon
grese kalbėjo krikščionių demo
kratų partijos lyderis kum Kru
pavičius? Pirmiausia jis įrodi
nėjo, jog dabartinė vyriausybė 
negerbianti Vytauto Didžiojo. 
Esą Vytauto atvaizdas atiduo
tas įvairiems šmugelninkams, 
kurie iš to turi nemažą pelno. 
Jo paveikslas papieštas ant į- 
vairių puodukų, kortų ir tt. 
Krupavičius ypač peikė dabar
tinės vyriausybės ekonominę 
politiką, sakydamas, kad krikš
čionių demokratų laikais ūki
ninkų produktai buvę labai 
brangus, dabar visai atpigę. Jis 
irgi ragino dėti pastangas,'kad 
Lietuva butų valdoma krikščio
nių katalikų.

“Šių faktų akivaizdoje kas 
belieka daryti? Vyskupas Rei
nys drąsina savuosius, liepda
mas nebijoti, nes konkordatas 
ginąs katalikų ir kunigų tei
ses.”

Ar iš tikrųjų konkordatas 
taip apgina Lietuvos kunigų 
teises? “Lietuvos Aidas” mano, 
kad “vyriausybė turėtų pasinau
doti konkordato VVIII str., ku-

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

Debesiuota; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai žiemių rytų ir rytų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 55° ir 59° F.

šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 5:11. Mėnuo teka 10:13 
vakaro.

Kaina 3c

rio paskutinis abzacas kalba 
apie tai, kad bažnyčios valdžia 
turi atsiklausti atitinkamo Re
spublikos ministerio, skirdama 
kunigus bažnytinėms funkci
joms, pareigoms ir benefici
joms. O parapijų negali gauti 
be vyriausybės sutikimo tie as
menys, kurių veikimas yra bu
vęs priešingas valstybės sau
gumui. Savaime suprantama, 
kad parapijos turėtų būti at
imtos iš tų klebonų, kurie pa
tys arba jų vikarai bažnyčio
se leidžia kurstyti vieną visuo
menės dalį prieš kitą, arba ku
rie kursto prieš valdžią ir tuo 
pačiu nusideda valstybės sau
gumui. Todėl ir be atodairą 
prieš valdžią veikdami klebonai 
ir vyskupai pirmiausia turėtų 
gerai išstudijuoti konkordato 
18 straipsnį. Tada jie nebus 
nemaloniai nustebinti, jei vieną 
gražią dieną Respublikos mi
nisterija per vyskupą pareika
laus iš jų parapijas atimti. Del 
šito kunigų politikavimo suke
liamo musų visuomenės erzini
mo jau laikas imtis esminges
nių žygių, ir tiems bažnyčios 
reikalų nežiurintiems politika- 
nams veikimą suvaržyti.”

Lenkai susekę są
mokslą prieš Pil

sudskį
Kaip neva konspiratorius už

mušti diktatorių žvalgyba su
ėmė 8 socialistus

VARŠUVA, spal. 14. — Pra
neša, kad lenkų žvalgyba suse^ 
kus sąmokslą nužudyti maršalą 
Pilsudskį, Lenkijos diktatorių.

Kaip sąmokslo nariai buvę 
suimti astuoni lenkų socialis
tai. Suimtųjų keturi neva pri
sipažinę rengę nužudymo pla
nus. Sąmokslo vadas buvęs Ja- 
godzinskis.

Darant kratą vienos neva 
slaptos socialistų kovos organi
zacijos centre buvę suimta bom
bų, revėlverių, šautuvų ir amu
nicijos.

Atentatas prieš Pilsudskį tu
rėjęs įvykti spalių 10 dieną, bet 
neįvykęs dėl to, kad vienas 
dalyvių, sužinojęs, jogei sąmok
slo auka turįs būt diktatorius, 
pasitraukęs.

Karo vyriausybė taip pat kon
fiskavo specialią socialistų laik
raščio Robotnik laidą. Tariamo 
sąmokslo susekimą ir apkalti
nimą socialistų Robotnik vadina 
monstruališka šlykštybe.

Mussolini naikina, savo 
pirmykščias “nuo

dėmes”
ROMA, spal. 14. — Diktatu- 

rius Mussolini davė įsakymą 
ištraukti iš pardavinėjimo jo 
knygą “Kardinolo Gaspadinė,” 
kurią jis parašė, kai dar buvo 
socialistas ir dirbo vieno so
cialistų laikraščio spaustuvėje.

140,000 Berlyno metalo 
darbininkų streikas
BERLYNAS, spal. 14. -140,- 

000 organizuotų Berlyno meta
lo darbininkų nutarė pradėti 
rytoj [šiandie] streiką protes
tui prieš algų sumažinimą.
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Sao Laslo, Brazilijos kareiviai, kurie bandys atsilaikyti prieš revoliucionierius

Komunistų ofensivas 
prieš ADF konvenci
ją liūdnai baigėsi

Bolševikai, bandę smurtu pa
imti konvenciją, gavo polici
jos lazdų ir šaltojoj sėdėti

BOSTON, Mass., spal. 14. — 
Komunistai bandė čia šiandie 
smurtu įsiveržti į Bradfordo 
Kotelį, kur Amerikos Darbo Fe
deracija laiko savo konvenciją, 
norėdami, matyt, padaryti skan
dalą ir bent posėdį nubraukti.

Ofensivas tačiau pasibaigė 
ne kokiais laimėjimais: trofė
jai buvo tik guzai nuo polici
ninkų buožių ir nemokamas 
poros dešimčių komunistų pasi
važinėjimas patrolkomis į nuo
vadą.

Dar praeitą savaitę komuni
stai buvo gausiai paskleidę la
pelių, kuriais šaukė “kovojan
čius Bostono darbininkus” į ma
sinę demonstraciją, kurs spalių 
14 dieną įvyksianti ties Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencijos sale.

Del to ties trobesiu ir kori
doriuose į konvencijos salę šian
die buvo pastatyta policijos sar
gyba.

Prieš pietus komunistai, su
sibūrę ties viešbučių, bandė įsi
veržti vidun, bet policija pa
stojo kelią. Prasidėjo batalija, 
kuri tęsėsi ištisas dvidešimt 
minučių, iki pagaliau komuni
stai buvo išsklaidyti ir dveje
tas dešimčių jų nugabenti po
licijos stotim

Inkriminavo burmistrą 
už kyšius ir sąmokslą 

su butlegeriais
SPRING.FIELD, Mo„ spal. 14 

— Federalinė Igrand jury čia 
inkriminavo vietos burmistrą 
Thomasą Gideoną ir keturis ki
tus valdininkus, kaltinamas dėl 
konspiracijos prieš prohibiciją 
ir ėmimo kyšių pinigais ir svai
giaisiais gėrimais iš butlegcrių.

Šeimos tragedija
LOS ANGELES, Cal., spalio 

14. — Herman Huchendorf, 33 
metų amžiaus, nušovė čia savo 
žmoną ir 14 metų amžiaus duk
terį, paskui pats nusišovė.

žmona su dukterim neseniai 
buvo jį pamėlusios.

15,016 studentų Illinois
Universitete

URBANA, III., spal. 14.—Illi
nois Universitete šiemet yra įsi
registravę 15,016 studentų, 422 
daugiau ne praeitais metais.

Del streiko, policija 
saugo Edisono įmonę

x .................................. m.

WEST OĘANGE, N. J., spal. 
14. — Del kilusio darbininkų 
streiko Edisono įmonėj, jai sau
goti pastatyta policijos sargy
ba.

Streikas kilo dėl to,, kad Edi
sono kompanija apkarpė dar
bininkų algas nuo 93 ir 97 cen
tų iki 70 centų valandai.

Suomių socialdemo
kratai gavo daugiau

sia balsų
HELSINKIS, Suomija, spalio 

14. — Pastaruose rinkimuose 
į Suomių parlamentą socialde
mokratų partija gavo viso 320,- 
067 , balsus, ūkininkų partija— 
206,661, liberalų partija — 176,- 
846, švedų partija — 111,222, 
komunistų —'10,200.

Tuo budu daugiausia balsų 
gavo socialdemokratai, o ma
žiausia — komunistai. Nauja
me parlamente komunistai ne
beturi nė vieno atstovo, nors 
praeitame turėjo dar dvidešimt 
tris.

Prieštaraujančios žinios 
apie kovas Brazilijoj

* --------—' ■
iRIO DE JANEIRO,. Brazilija, 

spal. 14. — Federalinė vyriau
sybė skelbia, kad jos kariuo
menė visur mušanti sukilėlius 
ir kad Minas Geraes valstija 
tapus išvalyta nuo revoliuci- 
ninkų.

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
spal. 14. — Revoliucinė kariuo
mene šiandie sumušė Sao Pau
lo valstijos policiją Quattigua 
apygardoj ir suėmė daug amu
nicijos, kulkosvaidžių ir keletą 
armotų.

J. V. laivyno oficieras 
nusižudė Nikaraguoj
MANAGUA, Nikaragua, sp. 

14. — Vakar nusižudė, palei
dęs sau kulipką į galvą, Jung
tinių Valstybių laivyno oficie
ras Įeit. Harvey Alban, Nikara- 
guos nacionalinės gvardijos sky
riaus Port Corinte kapitonas.

Karalius siūlo $100,000 
už vietų pamiegot

NEW. YORKAS, spal. 14.— 
Vakar buvo pranešta per radio, 
kad Siamo karalius, kuris at
vyksta į Ameriką gydytis, ieš
kąs Long Islande palociaus ir 
sutinkąs -už du mėnesiu sumo
kėti $100,000 nuomos. Siamo 
“jo didenybei” pačiam reikią 
dvylikos miegamųjų kambarių, 
o jo tarnams — dvidešimt ke
turių.

Šiaurės Kiną sukilė
lių armija sumušta; 
2,000 krito kovoje

Centralinės Kinų valdžios ka
riuomenė suėmė daug suki
lėlių ginklų ir amunicijos

ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 14. 
— Iš čengčau, Ilonano provin
cijoj, praneša, kad centralinės 
(Nankino) valdžios kariuomenė 
vėl. sumušė “krikščionių gene
rolo” Feng Juhsiano sukilėlių 
armiją į šiaurę nuo Geltono
sios upės. 2,000 sukilėlių krito 
kovoj. Be to, suimta daug 
ginklų ir amunicijos-

Pranešimai iš Kiukiango sa
ko, kad Nančangui, Kiangsi 
provincijos sostinei, gresia ko
munistų bandų puolimas. Pavo
jui gresiant, visi svetimšaliai 
išsikraustė iš Nančango į Kiu- 
kiangą.

Remontuoja bravorą; 
tikis, kad prohibiciją 

bus pakeista V *» •
0C0N0M0W0C, Wis., spalio 

•14- — Fred Pabst, žinomas Mil- 
waukces bravorų kompanijds 
galva, pareiškė, kad jis esąs 
tvirtai įsitikinęs, jogei Volstea- 
do (prohibicijos) aktas netru
kus bus kongreso modifikuotas 
taip, kad bus leista gaminti ir 
pardavinėti tikras ir geras alus. 
Taip įsitikinęs, jis jau iš ank
sto pradėjęs remontuoti savo 
bravorus ir steigti naujausias 
mašinas, kad, prohibiciją pa
keitus, ūmai galėtų įmones pa
leisti į darbą. Bravorų atstei- 
gimas jam pareisiąs arti mili
jono dolerių.

Fordo vizitas britų 
premjerui McDonaldui

LONDONAS, spal. 14.—Hen- 
ry Ford, Amerikos automobi
lių fabrikininkas, padarė vizi
tą premjerui MacDonaldui ir 
kalbėjos su juo visą pusvalandį.

... .  ,,M*" 1 * "
Girių gaisrai nušlavė 60 

namų New Jersey
TRENTON, N. J., spal. 14.

— New Jersey valstijoj siau
čia trisdešimt girių gaisrų. Apie 
Atsioną išdegė 11,550 akrų miš
ko. Gaisrai tarp Mays Landing 
ir Pleasantvillės sunaikino 60 
gyvenamų namų.

GiREENVILLE, III., spal. 14.
— Savo namuose čia pasiko
rė Sam Brown, buvęs Bond 
kauntės šerifas. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

Portugalija padės savo 
ūkininkams pinigais
L1SABONAS, spalių 14. — 

Vyriausybė nutarė teikti finan
sinės paramos savo ūkininkams, 
kurie dėl didelio jų produktų 
atpigimo stipriai nukentėjo. 
Vynuogių augintojai taip pat 
gaus paramos.

Amerikos kapitalis
tas gina bolševikus

Clevelando fabrikirfinkas sumer
kia antisovietinę propagandą 
Jungtinėse Valstybėse.

CLEVELAND, Ohio, sp. 14. 
— Ką tik grįžęs iš Rusijos vie
tos pramoninkas W. J. Austin, 
žinomas Austin kompanijos gal
va, sako, kad antis'ovietinė pro
paganda Amerikoje tik ken
kianti Rusijos-Amerikos pre
kybai plisti ir kad sovietų vy
riausybė dėl to dabar imanti 
daugiau pirktis prekių Euro
pos kraštuose, kurie jai duodą 
kreditų palankesnėmis sąlygo
mis.

Sovietų “dumpingo”, pasak 
Austino, nesą ko bijoti. Pačioj 
Rusijoj pasireiškiąs maisto kri
zių ir stoka daugelio prekių, 
dėlto ji negalinti savo prekė
mis užversti užsienių rinkų.

Austin yra padaręs sutartį 
su sovietų vyriausybe, pastatyti 
“pramones miestą” ir automo
bilių fabriką netoli nuo Nižny- 
Novgorodo. Tam “pramonės 
miestui” pastatyti dirbą dabar 
apie 10 tūkstančių darbininkų, 
Amerikos inžinieriams vado
vaujant. Milžiniškas automobi
lių fabrikas, kai busiąs baigtas 
statyti, galėsiąs gaminti po 150 
tūkstančių automobilių per me
tus.

Sovietai, pasak Austino, ti
kis, kad Rusija per 25 metus 
padarysianti tokį progresą, ko
kį Amerika -padarius tik per 
150 metų.

Vengrija užgynė Rusi
jos linų importą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, sp. 
14. — Vyriausybes laikraštis 
paskelbė dekretą, kuriuo visai 
užginama importuoti linus iš 
Rusijos. Visiems kitiems im
portams iš sovietijos importe- 
riai turės gauti specialius lei
dimus. •

Naujas medelynas

ŠIAULIAI. — Teko patirtį, 
kad ateinančiais metais prie 
Šiaulių miškų urėdijos stei
giamas naujas vaisinių ir de
koratyvių medelių medelynas. 
Tikslas, kad visi naujakuriai 
pigia kaina galėtų įsigyti me
delių ir užvestų pas save tvar
kingus sodus. Medelynas bus 
užvestas Andrėj a vos išparce
liuotame dvare, kuris yra 3— 
4 kl. atst. nuo Šiaulių miesto. 
Žemės esą palikta medelynui 
apie 6 ha. Pro minimą dvarą 
eina vieškelis Kuršėnų link ir 
gelžkelis. Susisiekimas vi
siems patogus ir tuo valstie
čiams nauda didelė.

Pavogė 1000 lity
Balazoriškės kaime, Kėdai

nių ap., nežinomi vagys iš pil. 
Martinkaus buto pavogė 1000 
litų.

No. 243

Kutepovą pagrobė 
sovietų žvalgybi

ninkas Fikner
Buvęs “čekos” agentas prisipa

žino rusų monarchistų vadą 
pagrobęs pagal Maskvos įsa
kymą. (

> *

PARYŽIUS, spal. 14. — ži
nomas rusų revoliucininkas ir 
Žurnalistas, Vladimiras Burce- 
vas, skelbia Paryžiaus spaudoj, 
kad buvęs sovietų ambasados 
Berlyne sekretorius,xAndriejug 
Kikneris, prisipažino jam, jo
gei “čekos” įsakymu jis pats 
organizavęs generolo Kutepovo 
pagrobimą Paryžiuje.

Dabar Fikneris perėjo į “ne- 
grįžėlių” eiles, vadinasi, nu
traukė santykius su Maskva ir 
neseniai kažkur išvažiavo iš 
Berlyno.

Fikneris pasakė Burcevui, 
kad jis suteiksiąs jam visas 
gen. Kutepovo pagrobimo 
smulkmenas tik tada, kai bu
siąs tikras, jogei jo neišduosi^ 
nei Francijai, nei sovietų Ru
sijai. Tas smulkmenas Burce- 
vas tikisi gauti iš Fiknerio 
greitu laiku.

Tuo tarpu buvęs čekos agen
tas papasakojo Burcevui tiek, 
kad jis, Fikneris, gavęš sovie
tų žvalgybos įsakymą suimti 
Kutepovą ir pristatyti jį gyvą 
į Maskvą. Bet tatai nepavykę. 
Kai Kutepovas buvęs klastingu 
budu įsivyliotas į automobilį 
Paryžiuje, vienas Fiknerio če
kistų tuojau užmovęs jam ant 
galvos chloroformo -maską, 
idant senas baltagvardiečių va
das negalėtų pakelti triukšmo. 
Chloroformu norėta jis tik už
migdyti, bet Kutepovo širdis 
buvus per silpna ir jis auto
mobily miręs.

i
■ I

2 prieš 1 Amerikos 
piliečių už prohibici

jos pakeitimą
NEW YOHKAS, spal. 14. — 

Moderation League, remdamos 
Literary Digest padarytų 1920 
ir 1930 metais prohibicijos Bu
kietų skaitmenimis, apskaičiuo
ja, kad per pastarus aštuone
rius metus milžiniška Jungti
nių Valstybių gyventojų daugu
ma pakrypo prieš prohibiciją. 
Viena penktoji dalis visų bal
suotojų reikalauja visiško pro
hibicijos panaikinimo, o dau
giau kaip du prieš vieną rei
kalauja, kad dabartinis prohi
bicijos įstatymas butų pakeis
tas.

Šaulys norėjo nužudyti 
mergaitę

Radvilišky šaulys Petkevi
čius norėjo nužudyti p-lę Pau
lauskaitę. Petkevičius į Pau
lauskaitę paleido pro lahgą iš 
niontkristkos keturis šūvius, 
bet nė viena kulka nepataikė.

Šaulys Petkevičius suimtas, 
kvota vedama.
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KORESPONDENCIJOS
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Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS Iš PITTS- 

BURGHO PADANGĖS

SLA. 3-čio Apskričio Komitetą 
ir Rengimų Komisijos posėdis

Spalių 3 d. LMD. name įvy
ko SLA. 3-čio Apskričio Komi
teto ir Rengimo Komisijos po
sėdis. Posėdi atidarė SLA. 3- f
čio Aspkričio pirmininkas p. J. 
K. Mažinkna 8:30 vai. vakaro 
Posėdy dalyvavo: pirm. J. K. 
Mažinkna, vice-pirm. J. Rūkas, 
iždininkas J. Virbickas, organiz. 
S. Bakanas, iždo glob. Antanas 
Janulevičius, Rengimo Komisi
jos pirm. P. Dargis ir Rengimo 
komisijos narys J. Kizas .

Pirmiausiai Rengimo Komisi
jos pirm. P. Dargis išdavė ra
portų iš Parengimų Komisijos 
darbuotes besirengiant prie Bu- 
įįėno koncerto. Iš raporto pa
sirodė, kad viskas tinkamai yra 
prirengta koncertui, kuris lį- 
vyks spalio 5 d. LMD. svetai
nėj. Raportas priimtas.

Paimta apkalbėjimui gedulio 
vakaras, kuris yra rengiamas 
spalio 26 d. kaipo paminėjimas 
10 metinių sukaktuvių nuo len- 
l^ų želigowskio užgrobimo Vil
niaus'; Nutarta kreiptis ir į 
kitas lietuvių draugijas su pa
kvietimu dalyvauti šiose liūd
nose sukaktuvėse. Apvaikščio
jama bus spalio 26 d.LMD. sve
tainėje, 112 Orr St., Pittsburgh, 
Pa.

Nutarta pritaikint tinkamą 
programų tam gedulo vakarui. 
Programa susidės iš prakalbų, 
muzikos, dainų ir deklamacijų. 
Kalbėtojai bus vietiniai: bū
tent, P. Dargis ir J. K. Ma
žių kna. Nutarta pakviesti ir 
kokį nors žymų amerikoną kal
bėtoją. O muzikalei programo 
daliai išpildyt? nutarta pakvies
ti Pittšburgho ir apielinkės 
geriausius musų menininkus ir 
menininkes.

sias musų smuikininkas iš Har- 
rys Teatro orkestro po vado
vyste p. Marinno, North Sidės 
Vaikų orkestras, Marcelė Gri
nienė, musų dainininkė, Milda 
Virbickiutė, musų pianiste, 
Bladzė Paulekiutė, dainininkė, 
taippat programe dalyvaus 
Milda Liepiutė, Elena Norkiutė 
ir Ridgina Griniūtė.

Reiškia, programas bus tur
tingas ir įžangos jokios nebus, 
tad musų visų pareiga dalyvau
ti vakare ne tik tuo tikslu, kad 
pasiklausyti įdomių kalbų, mu
zikos ir dainų, bet prisiminti 
liūdnas 10 metines sukaktuves.

Prastai pavyko Butėno 
koncertas

Spalio 5 d. SLA. 3-čias Aps
kritys' buvo surengęs Lietuvos 
Operos dainininkui Jonui Butė
nui koncertą. Koncertas pras
tai pavyko. Publikos susirinko 
nedaug,—virš 100 ypatų, ši/ 
taip neskaitlingas publikos at
silankymas aiškinamas dvejo
pai: dėl nedarbo ir kad koncer
tas buvo rengtas ant greitųjų 
ir buk nebuvęs pakankamai iš
garsintas. O gal yra ir daugiau 
priežasčių ?

Bet ir dvasiniu atžvilgiu šis 
koncertas nekaip pavyko. Pir
miausiai gerb. dainininkui Bu
tėnui niekaip sekės dainuoti, 
ba nebuvo to pagilusio ūpo nė 
pas dainininką, nė publikoj, 
kaip kad būdavo kituose Butė
no koncertuose. Nors Butėnas 
skundės^ kad turįs šaltį, bet 
man rodos, kad ne tiek šaltis 
kaltas, kiek neskaitlingas pub
likos atsilankymas. Mat, nėra 
publikos, nėra nė smagumo 
dainuoti. O priegtam Butėnas 
skundėsi, kad Clevelande jam 
rengtas koncertas da prasčiau 
pavyko, negu Pittsburghe.. Tai, 
žinoma, negalima nė norėt, kad 
artistas turėtų pakilusį ūpą.

Butėnui akęmponavo p-lė 
Milda Virbickaitė. Dainavo i>-le 
B. Paulekiutė .

kas', kiek teko patirti, pasislė
pęs nuo kitų savo tavorščių— 
užsimokąs visas mokesnis į 
SLA. ' ,

Tavorščius Jurkonis su cir
kuliarais vaikščioja po stubas 
ir prikalbinėja SLA. narius, 
kad pasirašytų ant tų cirgulia- 
rų. SLA. nariai turėtų būt 
atsargus su pasi rašinėjimais 
savo vardų ir šitam maskolber- 
.niuį parodyti duris.

Pereitame SLA. 158 kp. su
sirinkime jau tik 4 triukšma
dariai atsilankė. Ir kadangi 
jau jie yra suspenduoti, tai di
delio triukšmo negalėjo sukel
ti. Visi ramesni nariai tuomi 
labai džiaugiasi. Sako, nors 
kartą nuo triukšmadarių pasi- 
liuosuosime. Ir šitas pasiliuo- 
savimas įvyksta taip lengvu 
budu. Triukšmadariai nerųoka 
mokesčių ir patys' save braukia 
iš organizacijos. Reiškia, pas- 
turlakai-šiukšlės atsiskiria, o 
tik ištikimi SLA. nariai palie
ka.

Tavorščius Jurkonis reikala
vo nuo kuopos $7.00. Mat, jis 
yra buvęs kuopos organizato
rius, tai, girdi, jam tiek pri
klauso už jo darbą. Bet pažiu
rėjus knygas pasirodė, kad ne 
kuopa Jurkoniui yra kalta, bet 
Jurkonis kuopą yra nušvilpęs 
ant $3.00.

Po pralaimėjimui Chicagoje 
bylos su SLA. tavorščiųkai pas 
mus pusėtinai yra nusiminę. 
Dabar jie tik išmetinėja vieni 
kitiems savuosius griekus. Dau
gelis jų užsimokėjo ir mokes
nius į SLA. Paliko tik patys 
aršiausi fanatikai. Tavorščius 
Tonis Šimkus sakąs, kad jis 
daugiau jau niekur nepriklau
sysiąs. Girdi, jau visi jį. yra ap
movę. Vieni su beverčiais Še
rais. Meldažio svetainėje pa
aukavęs $15. Dabar byla su 
SLA. irgi pralaimėta ir pen
kiolikė nuėjo velniop. Tonis 
negalįs trivoti iš apmaudo, 
kam jis toks neišmanėlis yra 
buvęs.

New Citizeps aiigiiakasyklų 
lokalus pereitus kėTls mėnesius 
į uniją duoklių nemokėjo. O
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Tai yra tik 
iš dirbančių
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dabar jau nusitarė 
prie Lewiso puses, 
vienas lokalas
Springfielde angliakasių, kuris 
nusitarė prie, LewiSo pusės pri
sidėti. O prisidėjo dėlto, kad 
čia dirba daugelis lietuvių ir 
kitokių ateivių. Tai.yra komu
nistuojančių gaivalų darbas. Jie 
pirmiau visaip biaurojo ir kei
kė Levvisą, o dabar ir vėl prie 
jo prisidėjo. Mat, jų suprati
mas yra toks: juo blogiau, tai 
tuo geriau. Jie žino, kad prie

Lewiso priklausydami mokės 
didesnius į uniją mokesnius, 
nes Levviso viršininkai daugiau 
nei dvigubai ima didesnes al
gas nei kad naujai reorgani
zuotos unijos viršininkai —pre
zidentas Alex Howard, Germer 
ir Walkeris. Neišmanėliai mo
ka didesnes duokles, keikiasi ir 
sykiu ramina save: “Juo blo
giau, tai tuo bus' geriau”. Mat, 
sufanatizuoti užsispyrėliai pa
tys sau keršina.

'—Gerulių Ainis.

VYNUOGIŲ SUNKA 
DEL NAMŲ 

YRA LEGALĖ 
\

PILNA APSAUGA
UŽTIKRINTA

H ’ . '

Californijos Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisių sunkos išimtinam suvartoji
mui savo namuose.

VALDŽIA NEKLIUDYS

Dabar yra geriausias laikas pirkti 
sultingas vynuoges. Pasitarkite su 
šviežių vaisių pardavėjais, arba pir
kite tiesiai iš ledaunių vagonų vie- 
tos gelžinkelių yarduosek

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 
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— kam kentėti?
_ __________ „ RAI

Musų lempa pagelbės jums tuojaus
Musų DERMA "HEALTH-RAY" LEMPA yra lempa su 100 SVEIKŲ VAR
TOJIMŲ. Ji įsibriauja giliai į užsikimšusius kraujo takus, iššaukdama veiklią 
cirkuliaciją .kuri suteikia sveikas baltas kraujo celes pažeistoms dalims. Tas su
minkština venas ir palengvina visus užsikimšimus kūne. Veikli kraujo cirkulia
cija tada pašahna visus PRISIŲSKIT TIKTAI $1.00
nuodus, kurte yra sak- 
nis visų jūsų sirgimų. 
Jeigu jus kenčiate nuo 
REUMATIZMO, ŠAL- _________  _ _ ____
ČIO KRUTINĖJĘ, ARBA NUO VIENOS IŠ VIRŠUJ MINIMŲ LIGŲ. ARBA 
NUO KOKIOS KITOS PANAŠIOS LIGOS KŪNE, MUSŲ DERMA "HEALTU- 
RAY” LEMPA SUTEIKS JUMS TlKRĄ IR GREITĄ PAGELBĄ.
KAD PLAČIAU IŠGARSINTI MUSŲ MOKLIŠKĄ LEMPĄ IR PRIRODYTI 
KIEK GALIMA DIDŽIAUSIAM SKAIČIUI ŽMONIŲ PASTEBĖTINAS ŠIOS 
LEMPOS GALIMYBĖS, mes nustatėm jums specialę žemą kainą, tiktai $5.95 
per sekamas 30 dienų tiktai.
(“ULTRAVlOLE f LA"MP MFG? Čo~Dept H-T, 3~1 9 Third Av’e.7 Piūburgb.'Pa" I 
I Gerbiamieji: Rasite įdėtą $1 sumą. Meldžiu prisiųsti vieną pilną DERMA 1 
| "HEALTH-RAY" LEMPĄ, damp modelio, sekamu adresu. Aš užmokėsiu I 
j laiškanešiui likusius $4.95 ir persiuntimo kaštus.

Vardas ........................................    g. Gatvė ............................
i Miestas ............... ........................ .....................Valstija ............. ...........

Aš kenčiu nuo

SPEClAL $= FORTHE HEXT 
LOW PRICE □ — 30 DAYS ONLY

I

MONEY BACK GUARANTEED
V/ITHIN IO DAYS IF NO' " ' “ “

EVERY MAIL ORDER FOR 
kAMP REęEįYES A PORE 
AND SČALP ATTACHMENT

Meldžiu prisiųsti man 
DYKAI patarimus, taipgi 
katalogą su pilnojnis in-

Lietuvių Dainos Per Orą
vakare
vakare

I 
I

I

Nutarta jokios įžangos neim
ti, kadangi šiuo laiku pas mus 
Pittsburghe siaučia nedarbas 
ir daug lietuvių yra atsidūrę 
bedarbių eilėse. Kurie ir dir
ba kiek, tai vis nepilną laiką. 
Todėl j parengimus, kur yra 
imama įžanga, neturi noro nė 
lankytis. O kadangi šiame pa
rengime nebus jokios įžangos, 
tai visi turės progos atsilanky
ti ir pasiklausyti prakalbų, dai
nų ir muzikos bei prisiminti 
liūdnas 10 metines Vilniaus už
grobimo sukaktuves.
Kas dalyvaus programe spalio 

26 d.?
Teko sužinoti iš Rengimo 

Komisijos pirm. P. Dargio, kad 
jau yra pasižadėję dalyvauti 
•LMD svetainėje gedulo dienos 
programe sekančios- musų 
Pittšburgho žymiausios artis
tinės spėkos: Aleksandras Sa
dauskas, geriausias musų dai
lininkas, K. Savickas, geriau-

Gaivos skaudėjimas... Pilvo 
pakrikimas pašalinti

“Ah kentėjftu nuo vai
vos skaudėjimo ir pil
vo pakrikimų, bot tai 
jau yra išnyko nuo to 
laiko kaip išgėriau pu
sę bonkos Trinerio Kar
taus Vyno”, raSo Mrs. 
E. C. Johnson iA Cleve- 
lando. Tukstandihi gi
ria Aj švelnų augmenų 
receptų garsaus dakta
ro. Jis iftvalo užsi
kimšimu* keturiose gar
biose vietose: pilve, ke

penyse. pūslėje ir žarnose. Pašalina pilvo
paninius, kepenų pakrikimus, aitrumų ir
konstipacijų.

. Dykai įrodymas
Ubandykit musų atsakomybe. Gaukit bon- 
kn šiandie iš savo aptiekininko. Imkite 
nėr 10 dienų. Jei nebusite patenkinti, kas 
liks sucrųžnikite aptiekininkui ir atsiimkite 
r-»vo pinigus. Nevilkinkit — išbandykite 
šiandie.

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

|denius debatai

Spalio 7 d. Carnegie Muzikos 
salėje buvo surengti įdomus de
batai. Pakviestas buvo iš Chi- 
cagos advokatas Quin O’Brien 
ginti Rymo Katalikų tikybą. 
Dr. Albert Day Pittšburgho 
žymiausias protestonų kunigas, 
gynė protestonizmą, žydų tikė
jimą gynė rabinas Goldenson, 
o bedievybę Chicagos garsusis 
advokatas Darrow.

Publikos buvo prisirinkę pil- 
nutė Carnegie Muzikos svetai
nė, kuri talpina virš 2,000 žmo
nių. Daugybė publikos turėjo 
grįšti nuo svptainės durų, ba 
netilpo. ,

Pirmiausiai buvo pristatytas 
kalbėti katalikų kalbėtojas 
Quin O’Brien. Jis katalikų ti
kėjimą gyrė ir visu smarkumu 
puolė bedievybę. Po katalikų 
kalbėtojo kalbėjo protestonų 
Dr. Day. Gyrė protestonizmą 
ir puolė bedievybę. Paskui žy
dų rabinas Goldenson kalbėjo. 
Goldenson kalbėjo ne kaip de- 
batorius, alc kaip koks moky
tojas. Gyrė žydišką tikėjimą. 
Darrow pats paskutinis kalbė
jo. Jis ne tik kad atrėmė ka
talikų ir protestonų kalbėtojų 
puolimus ant bedievybės, ale ir 
sukritikavo į dulkes bibliją ir 
visus senus ir naujus testamen
tus. Tarpais publika turėjo 
gardaus juoko.

—Korespondentas.

GERAI ŽINOMAS
ŽMOGUS GIRIA DIA
PEPSIN DEL PILVO

LIGŲ

Springfield, III.
Kolektorka. —SLA. 158 kuopos 

susirinkimas. — Angliakasių

"Man darbas kaipo komercinio artisto 
laike mane įtemptą”, savo J. Walter 
Ingrahatn, 1004 21 st St., Dės Moincs, 
Iowa.

"Todėl mano virškinimas nukentėjo. 
Pasidarė taip, kad aš jausdavau aštrų 
galvos skaudėjimą ir sunkumą pilve po 
valgių. Aš turėjau gasus pilve: tan
kiai būdavo išpūtimai, palikdami rūgš
tų, deginantį skonį burnoje. Mažai 
kas man nekenkė.

"Draugas prikalbino mane paimti 
Pape's Diapepsin. Aš sulaukiau ūmios 
pagelbos nuo pirmų kelių tablečių, taip 
kad ir toliau jas vartojau. Dabar aš 
jaučiuos puikiai; valgau viską ką tik 
noriu be blogų pasekmių. Aš manau 
vartoti Pape’s Diapepsin iki aš nebusiu 
tikras, kad mano negaliavimai daugiau 
nebesugryš. Tabletės yra malonios 
kramtyti ir tikrai suteikia greitas pa
sekmes".

Pape’s Diapeps^p yra geriausias iki 
šiol surastas dalykas pašalinimui virški
nimo vargų, sutvarkymui pakrikimo pil
vo, padidinimui apetito, padarymui virš
kinimo veikliu ir pilnu. Tai parodo jo 
pasisekimas taip daugely atsitikimų, kur 
niekas kitas nepagelbėjo.

Visos aptiekos parduoda šias nekenk
smingas, malonias tabletes. Jeigu jus 
norite išbandyti prieš perkant, laiškas į 
Pape’s Diapepsin, Whceling, W. Va., iš
reikalaus bandomąją dėžutę DYKAI.

blAPEPSlN
reikalai

|Quick Relief for Stomach 11I sį

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
85% of the cntire Califonia .grape produetion is 
being marketed this year by agencies co-operating 
with the California Grape Control Board. Ltd.

These agencies arei

CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATION 

SAN JOAQUIN GROWER-SHIPPER ASSOCIATION

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Marg'učio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, <8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

6
7

W. C. F. L., 970 K. subatomis nuo
W. H. F. C. 1^20 K. ketvergais nuo

iki 7 vai. 
iki 8 vai. 

Duodame lėšomis Budriko Krautuvės

IMI*

Budriko
Sparton,

Naujos Radios dabar iškrautos
Krautuvėje, R. C. A., Victor,
Zenith, Philco, Majestic, Abvater Kent, Ge

neral Motors, Brunswick ir kitų.

Sekančios Radios nupigintos šia savaitę
$98.00 

69.00 
49.00 
59.00

Victor 10 (ubų su viskuo už .. 
Philco 7 tūbų su viskuo už ......
Atvvatcr Kent 7 tūbų su viskuo 
Cub Radio* su viskuo ...............

Mes duodame didelę nuolaidą ant Radio tūbų, parduodame 
wholcs.de ir , retail.

Iš Detroit, Mich., lankosi čia 
tavorška Jonikienė ir nuo leng
vatikių renka aukas neva by
linėjimuisi su SLA. Taipgi 
skelbia visokias melagystes ant 
SLA. O josios vyras L. Joni

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai ,

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- J 
Sies, .didesnius verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St,

11 1 U IV U A A AV A ,
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 apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikima gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”1
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

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

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

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

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

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nąs ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apsalti be laikraščio! ,

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminiu adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus 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.

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

Jos. F.Budrik,inc
RADIO KRAUTUVE

i

3417-21 So. Halsted St, Chicago, III
TEL. BOULEVARD 4705

.^3

GARSINKITE "NAUJIENOSE”

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tcl. Kedzie 8902

8H4-16 Rooaevdt Rd. 
arti St. Louii Avė.

CHICAGO. ILL.

wholcs.de
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V. M. Čekanauskas

Amerikos Darbininkų Vadai
Bedarbių gyvenimo problemos 

ir ADF. pirm, pažiūros lin
kui Unemployment Insur
ance.

Amerikos miestuose jau yra 
įvedamos duonos kortelės', 
miestų savivaldybės nepajėgia 
aprūpinti maistu ir butais dar
bo netekusius darbininkus, ku
rie l?e skatiko ir pragyvenimui 
reikmenų atsidūrė kritiškame 
padėjime. Del šio ekonominio 
krizio yra susidomėję visi tie 
valdovai, kuriems rupi šalies 
piliečių likimas jų nedarbo me
tu. J. V. Senato liberališki na
riai—senatoriai ir tūli kongres
menai, taipgi valstijų guberna
toriai pradėjo propaguoti eko
nomines reformas, jie kalba, 
kad reikalinga pravesti įstaty
mus nedarbo apdraudos fondų 
sudarymui (unemployment In
surance) ir old age pensions 
(senatvės amžiaus pensijų), 
kad tuo budu aprūpinus darbi
ninkus gyvenimo reikmenimis.

Gubernatorių suvažiavime 
Salt Lake City, Utah, pereitą 
vasarą, New Yorko gubernato
rius Roosevelt, kalbėdamas apie 
ekonominį krizj ir kritišką dar
bininkų padėti, davė sugestiją, 
idant butų imtasi vyriausybės 
sferose ūmios akcijos pravedi- 
mui “Unemployment Insur
ance” ir “Old Age Pensions”. 
Jo nuomone, J. V. Amerikos ša
lys turi galimybę tokias refor
mas realizuoti ,nes yra iš ko 
sudaryti tokius fondus, kad at
sitikus nedarbo kriziui, galėtų 
būt aprūpinti darbininkai pra
gyvenimu.
ADF. pirm. Green priešinasi

Tačiau Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas, p. Wil- 
liam Green, savo kalboje pasa
kytoje Atlantic City kiek laiko 
atgal, pareiškė, kad tokia re
forma nežada nieko gero darbi
ninkams, priešingai, jo nuomo
ne, darbininkai bus padaryti el
getomis, įgis blogas ydas ir bus 
paneigta darbininkų klasė kai
po negalinti save išmaitinti. 
Green sako: “Aš esu priešingas 
tokiai reformai, nes ji neprak
tiška”. Tokios nuomonės pa
reiškimas per ADF. pirmininką 
sukėlė karštų ginčų darbininkų 
vadų tari>e, jie pradėjo smerk
ti, p. Green už tokį jo pasielgi*“ 
mą bei pareiškimą, stebėjosi ir 
liberališki, bet autoritetingi 
ekonomistai ir socialių refor
mų šalininkai.

Dabar ADF. 50-j e konvenci
joje Bostone p. Green smerkia 
pasiūlytas rezoliucijas, reika
laujančias' nedarbo apdraudų ir 
kaip' pasibaigs šiame klausime 
ginčas tarpe vadų ir unijos de-

Pagalios Konstipacija 
Pasidavė Paprastam 

Vaistui
Jus žinote, kad viduriai yra valy

mo sistema dėl viso jūsų kūno. Kada 
pasidaro jums užkietėjimas, kūnas pra
deda sugerti nuodus, kurie susirinko 
jūsų virškinimo organuose. Pasėkoje at
siranda užnuodyta sistema ir gimsta pa
vojingos ligos. Jus žinote kaip jūsų 
daktaras ragina jus laikyti vidurius liue
sai veikiančius; jus žinote kaip jis įspė
ja jus prieš ėmimą kenksmingų vaistų, 
kurie tokią padėtį padaro chronišką. 
Pataisymui užkietėjimo. t>r. A. G. 
Charnes, garsus gydytojas, kuris prak
tikavo Europoj ir Amerikoj per virš 
50 metų, surado pilniausia gamtinius 
vaistus nuo konstipacijos. kuriuos jis 
savo privatinėj praktikoj vartojo su la
bai dideliu pasisekimu. Tai buvo slaptas 
juginys puikiausių medikalių žolių, šak
nų. žievių ir lapų ekstraktų, kurie ne
tik pašalina konstipaciją. bet yra puikus 
tonikas dėl viso kūno, ši paslaptis, ma
lonaus skonio daktaro receptas, dabar 
yra žinomas kaipo VIZ ir galima gaut 
aptiekoje po $1.00 už bonką. Tik pa
klauskit VIZ. Wm. R. Whitesodes, 171 
N. Lockwood Avė., Cbicago, vadina 
VIZ “puikiu šeimininiu daktaru. Ma
no visa šeimina ima VIZ nuo šalčių, 
nerviškumo, konstipacijos. Mano uoš
vis prisiekia, kad jis išgydė jo reuma
tizmą, kuris jį vargino kiekvieną žiemą, 
iki jis pradėjo imti VIZ.“ Jus nueikite 
pas savo aptiekininką dabar ir gaukite 
bonką VIZ ir vartokite jį per 10 dienų. 
Jeigu jus tada nerasite, kad. jis pagelb
sti jums, tik sugrąžinkite bonką aptie- 
kininkui ir paprašykit grąžinti jums pi
nigus. Tai yra jūsų garantija nuo Herb 
Tonic Corporation. savininkų VIZ, 
179 N. Wells St., Cbicago.

(Apgarsinimas)

| legatų, sunku pasakyti; bet 
man rodos, kad p. Green su sa
vo “oligarkijos” šalininkais at
mes .šildomas, reformų*reikalau
jančias rezoliucijas.

Del to keistai atrodo ADF. 
viršininko tokis nusistatymas, 
tiesiog nesuprantama, kodėl gi 
p. Green taip nusistatęs. Kuo
mi jis pamatuoja, jog iš Un
employment Insurance neduos 
naudos darbininkams, neteku
siems darbo? Jo pasakymas, 
jog tokia reforma nepraktiška, 
neatsako į iškeltą klausimą. 
Ką kitą jis mato vieton unem
ployment insurance? Jis kol kas 
nepasakė, ligi šiol jis tik šū
kauja, kad duokit darbų dar
bininkams, bet nieko kito ne
daro ir nerekomenduoja. * Gi 
rekomendacijas kitų vadų ir 
net ekonomistų ir .socialių re
formų šalininkų jis neigia kiek 
tik gali.

Ar p. Green nuoširdus 
darbininkų vadas?

Einant tokiems ginčams ir 
diskusijoms ADF. konvencijoj 
Bostone ir visame krašte, esant 
dideliam susidomėjimui bedar
bių likimu, netenka laukti kon
krečių pasiūlymų iš ADF. kon
vencijos matant obstrukcijas 
rimtoms ekonominėm refor
moms iš ADF. pirm. p. Greeno, 
tenka nenoromis kvestijonuoti 
p. Green nuoširdumą, kvalifi
kacijas ir sąžiningumą, kaipo 
darbininkų viršiausio vado.

Visame pasauly nūnai žino
ma, kad kiekvienoje kultūrin
goje šaly -yra panašios refor
mos apsaugojimui darbininkų 
likimo nedarbo metu. Pavyz
džiui, tokias unemployment In
surance reformas praktikuoja 
Anlgijoj, Vokietijoj, Skandina
vų valstybėse ir kitur ir laiko 
šias reformas praktiškomis, 
naudingoms darbininkams. Ta
čiau ADF. galva neigia šias 
reformas.

Kodėl neigia, nepasako

Paprastai visose šalyse j ne
darbo apdraudų fondus kapita
las sukeliama iš turčių arba 
privelegijuoto luomo žmonių 
metinių ieigų mokesnių (taxų) 
budu, būtent, paimant po kelis 
nuošimčius nuo gryno pelno ir 
sudarant milijoninius fondus. 
ADF. konvencijoj p. A. J. Muš
te, Carter ir Budenz savo rezo
liucijose siūlo toki pat patvar
kymą, būtent, reikalauti vy
riausybę pravesti įstatymus 
apie nedarbo ' apdraudą ir se
natvės pensijas ir į tuos fon
dus taksų keliu nuo turtuolių 
imti tam tikrą nuošimtį nuo jų 
gryno pelno arba turto, suda
ryti reikalingą kapitalą šelpi
mui tų piliečių, kurie nedarbo 
metu neturi iš ko pragyventi ir 
už pastogę nuomą apmokėti. 
Bet p. Green kovoja prieš šiuos 
pasiūlymus. Kodėl, aš palieku 
spręsti skaitytojui, nes p. 
Green nepasako; vienatinis jo 
argumentas yra tas, kad ne
praktiška tokios reformos da
ryti, kad jos nenaudingos dar
bininkams ir juos demoralizuo
jančios. Bet tokią p. Green fi- 
lozofiją niekas suprasti nega
lėjo ir negali, išskyrus gal ka
pitalo magnatus, kurie taipgi 
tokioms reformoms nepritaria 
ir savo spaudoje p. Green laiko 
aukštai garbingu žmogus už jo 
tokius pareiškimus.

Ką darbininkai turi daryti?
Dabar kyla klausimas, ką 

darbininkai privalo daryti ir 
kaip reaguoti į tokius nusista
tymus linkui savo vadų? Ko
kia ateitis ir kokios problemos 
mus darbininkus laukia? Prie 
ko veda musų vadai?

Toki klausimai tenka girdėti 
darbininkų tarpe ir profesinėse 
sąjungose balta-kalnierių darbi
ninkų, pas visus yra nusiskun
dimais vadais, jų taktika ir j-

sigalėjusiu ADF. “oligarkijos” 
vyravimu. Vieni mano, kad 
laikas šluoti laukan tokius va
dus, kurie iš savo užimamų vie
tų darosi sau karjieras ir sma
gų gyvenimą, gi tuo pačiu sy
kiu tarnauja galas žino ko
kiems interesams.

1924 metais, prieš rinkimus 
J. V. Prezidento, tūli ADF. va
dai numatydami, kad po mir
ties a. a. Dėbso ir Gomperso, 
ADF vairą pasiėmė karjieris- 
tai, oportunistai, kad jie linkę 
ne j tą pusę, kurioje gludi dar
bininkų gyvenimo problemos, 
bet į tą, kur randasi galimybės 
asmeninei karjierai, — todėl 
buvo bandyta sudaryti naują 
ADF. pasauliožiurą ir pakreipti 
Amerikos darbininkų organiza
cijų Vajrą į jai palankesnę nau
ją politiškai ekonominę link
mę. (Reikia betgi pasakyti, 
kad Eugene V. Debs niekuo
met nebuvo ADF. vadas. O na- 
bašninkas Gompersas buvo toks 
pat oportunistas ir atžagarei
vis, kaip Green ir Woll—Red.) 
Buvo numatyta reikalas suda
ryti darbininkams palankią po
litišką partiją po vadovyste a. 
a. senatoriaus Roberto LaFol- 
lette, jam kandidatuojant į 
Prezidentus; buvo daroma pa
stangos sukonsaliduoti darbį- 
ninkų jėgas į bendrą frontą ir 
iš šių elementų sudaryti politi
nę partiją. . k

Bet LaFollette rinkimus pra
laimėjo, nes nebuvo iš kalno 
rengtasi, tai viena. Antra, re
akcijos' ir privilegijos luomo 
elementai buvo perdaug galin
gi. Po to bandymo išnyko vil
ties, kad Amerikos darbininkai 
seks paskui Anglijos darbinin
kus, tuo laiku į ADF. atėjo p. 
Green, jis pakeitė ADF. vairą 
į kitą pusę ir ligi šiai dienai jis 
su grupele savo “leitenantų” 
bosauja darbininkų organizaci
jose.

Green vadovybės rekordas
Laike, pastarų šešių metų p. 

Green vadovybės Amerikos 
darbininkų judėjimas tapo nu
marintas. Vėlesnių laikų buvę 
vadai Debs, Gompėrs mirė; li
kę iš agresingų ir nuoširdžių 
Mooney ir Bilings konspyraty- 
viškai ištremti kalėjimai!, dar 
keli kiti pasidavė Green’o gru
pės komandai. Nuo 1924 m., 
darbininkų tarpe viešpatauja 
letargas ir demoralizacija, da
bartinė padėtis prievarta stu
mia darbininkus į komunistų 
žabangus". Tokia tai situacija 
dabar yra Amerikos darbininkų 
organizacijų vadovybėje; p. 
Green važinėja ir*sako prakal
bas, tuščiais žodžiais vaišina 
savo pasekėjus, bet rimto kon« 
kretaus darbo mažai rodo; jis 
pasitenkinu tuo, kad gali pada
ryti tai, ko nei vienas ADF. va
das nepadarė, būtent, sako mi- 
litariškų akademijų mokiniams 
“spyčius”, dalyvauja karo lai
vų krikšto ceremonijose. Ir 
Green tokių reikalų turi labai 
daug ir didžiuojasi, kad apie jį 
visa kapitalistų Spauda rašo ir 
giria jo “spyčius”.

Kad “oligarkija” viešpatau
ja ADF. centre, kad p. Green 
ir jo pavaduotojas p. Woll yra 
karjieristai ir komunistiško 
humbugo išsigandę, netenka

mą nuo komunistų, taip\ toli 
nubėgo nuo darbininkiškų prin
cipų, kad nejučiomis paliko 
ultra-tautiškais šovinistais.

Nuo 1881 m. 15 d. lapkr. 
pirmos ADF. konvencijos, įvy
kusios Pittsburgh, Pa., ADF. 
vairas buvo pastatytas ant tie
saus kelio. Debsas ir kiti rim
ti darbininkai anais laikais tu
rėdami už savo pečių'1 vos tik 
250 tūkstančių organizuotų 
darbininku, prie šimtą kartų 
blogesnių sąlygų, nebijojo de
monstruoti darbininkų princi
pus ir statyti reikalavimus 
pravesti ekonomines ir socia- 
liškas' reformas. Jie nepasiten
kino reikalavimu trumpesnių 
darbo valandų ir didesnio atly
ginimo, sanitariškų sąlygų, bet 
reikalavo nedarbo apdraudų ir 
senatvės amžiaus pensijų dar
bininkams. Laike pastarų 50 
metų ADF. istorijos, matome, 
kad daug buvo atsiekta, ypa
tingai Gomperso laikais, buvo 
sukonsaliduotas darbininkų ka
pitalas, įsteigta Virš 25 bankai 
J. V. Amerikoj, tie. bankai bu
vo nugarkauliu darbininkų ju
dėjimui. Tų laikų ADF. vado
vybės įtaka žymiai paveikė ant 
visų valstybių darbininkų judė
jimo Meksikoje ir pietų Ame
rikoje.

Galbūt JŪSŲ
■ Viduriuose Yra 

Nuodų!
IŠEIKITE rytoj ryte su nauju 
gyvumu ir žvalumu, kokis pa
eina nuo švarių žarnų. Syrup 
Pepsin — daktaro receptas dėl 
vidurių — pagelbės jums tai 
padaryti, šis junginys šviežių 
liuosuojančių žolių, gryno pep
sino ir kitų grynų priedelių iš
valys jūsų vidurius pilniausia 
— Be gnaibimo, sirgdinimo ar 
nesmagumo.

Susirinkę sistemoje nuodai 
sudaro rūgstančias atmatas vi
duriuose, pagimdo tą' kurtumo, 
galvos skaudėjimo, išpūtimo, 
aitrumo jautimą; padengia lie
žuvį; sugadina kvapą; atima 
energiją, stiprumą ir nervų jė
gą. Biskutis Dr. Caldwell’s ..Sy
rup Pepsin pašalins* panašius 
nesmagumus švelniai, nekenks
mingai, skubiai. Skirtumas, ko
kį jus jausite ant rytojaus, pa
rodys jums jo vertę.

Dr. Caldwell studijavo vidu
rių pakrikimus per keturias 
dešimt septynius metus. Šis il
gas patyrimas leido priruošt re
ceptą tokį, kokio vyrai, mote
rys, seni žmonės ir vaikai rei
kalauja paakstinti vidurius pa
tiems pasigelbėti. Jis yra na- 
turalis, švelnus, pilno veiklu
mo ir jo malonus skonis kiek
vienam patinka, štai kodėl “Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin”, kaip 
jis yra vadinamas, yra popu- 
liariškiausias aptiekose parda
vinėjamas liuosuotojaS.

abejoti, nes jiedu, kovodami su 
kohiunistais ir reklamuodami 
juos, veda demoralizaciją dar
bininkų tarpe, norėdami atskir
ti Amerikos darbininkų judėji-

Dr. W. B. Caldwell‘s

SVRLP PEPSIN
A Doctor's Fatnify Laxative

27 VVHlTEHALL 5T. 
NEW YORK, N. Y.

. VAŽIUOKIME J LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDĄ.
' Greitas susisiekimas via Kopcnhagen
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

248 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALLE S 
BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL

Hellig Olav ........................  Nov. 8
Informacijų ir laivakorčių reikalai? kreipkitės pas savo agentų arba

Laivų I š p 1 a u k i m a i I š N e w York:
Babravičiaus Ekskursija

Frederik VIII .................. Oct. 18
United States .... l............. Nov. 1

Nūnai matome visai ką. kitą ' 
J. V. Amerikos darbininkų ju
dėjime. 'Organizacijos neauga, 
finansinės įstaigos likviduojasi 
arba pereina į privatiškas ran
kas, tankiausia į tokių žmonių, 
kurie per visą laiką pastarų 
metų dėjosi darbininkų priete- 
liais. Tai yra rekordas p. 
Green administracijos periodo. 
Ligi šiai dienai dar tebėra or
ganizuotų darbininkų milijonai, 
bet jų veikimas darosi vis* silp
nesnis, eina nesutikimai tarpe 
vadų ir netenka abejoti, kad 
įvyks skilimas ADF. centre ir 
kartu tarpe darbininkų, to iš
vengti nebus galima, nes da
bartinės ADF.\ centre susida
rius “oligarkija” prie to veda.

Laike pastarai kelių metų, t. 
y., nuo 1922 m. esu Profesinės. 
Telegrafistų Sąjungos narys ir 
sekdamas visą jos veikimą ir 
kartu kitų profesinių sąjungų, 
taipgi paprastų darbininkų uni
jų, matau, kad visame organi
zuotame darbininkų kūne yra 
išaugus didelė votis ir ją an
ksčiau ar vėliau reikės išplau
ti. Amerikos darbininkai nega
li nesekti Anglijos darbininkų 
pėdsakais, kito kelio jiems nė
ra. O jei p. Green ir p. Woll 
tvirtina, kad butų nepraktiška 
Amerikos darbininkams sekti 
paskui jų brolius anglo-saksus, 
tai tame tvirtinime yra tiek 
nepraktiškumo, kiek yra dabar 
p. Green argumentuose prieš 
Unemployment Insurance su
manymą.

LABAI PATOGI IR
LINKSMA KELIONE Į

LIETUVĄ

Švedų Amerikos
LINIJA‘••ii r

(SWEDISH AMERICAN LINE) 
Patogus ir Greitas susisiekimas 

Dideliais, Naujais ir Moderniškais 
Motorlaiviais

New York-Klaipėda
(PER GOTHENBURGĄ)

PRALEISK KALĖDAS LIETUVOJ 
Dvi Kalėdinės Ekskursijos 
Išplaukia iš New Yorko

S.S. "Drottningholm” lapkr. 29 V.D.M. 
M.S. “Gripsholm" gruodžio 6 V.D.M. 
_____ Užsisakykit vietas dabarI ____

Laivų išplaukimai iš New Yorko
M. S. GRIPSHOLM ........ Lapkričio 1 
M. S. KUNGSHOLM ...... Lapkričio 8
*S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29 
'M. S. GRIPSHOLM ...... Gruodžio 6

‘Kalėdinė Ekskursija į Lietuvą
Del platesnių informacijų kreipkitės 

pas arčiausi Tamstai agentą arba bent 
kurią musų Linijos raštynę. Gauk lie
tuvių kalboj specialį cirkuliorį apie Li
nijos patarnavimą. Gaunami pas agentus 
ir musų raštynėse. RAŠYK:

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chirago, III.

— ...... ....
TIKRAS PIGUMAS

TIK 75 CENTAI už išvalymą ir 
prosinimą vyriškų siutų. Paimam iš 
namų ir nuvežam į jūsų namus*

MES TAISOM ČEVERYKUS.
Vyrams puspadžiai ir užkulniai 
UŽ $1.00.

Moteriškiems TIK 85 CENTAI, 
geras materijolas. \

Valome skrybėles iš senų naujas 
padarom TIK UŽ 60 CENTŲ.

DARBĄ GARANTUOJAME, 
PAŠAUKITE

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

k ■ z . ......    j

7---- ' " ---------------------- - '

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Jus Esate Pageidaujamas 
šiame banke 

f

JUMS—ši organizacija pasiūlo draugišką patarna
vimą— su visais patogumais plataus įrengimo.

Jus rasite patogiu atlikti savo bankinius reikalus 
šioj patogioj vietoj esančioj įstaigoj, čia yra patyrę 
bankininkai pagelbėti jums. Jie pagelbės jums su 
jūsų taupimais, pagelbės jums pasiųsti pinigus, ir 
yra prisirengę suteikti jums kiekvieną pagelbą jūsų 
bankiniuose reikaluose. Jus galite atlikti biznio rei- 

. kalus bile kurioj pasaulio dalyj per musų 5,000 už
sienio korespondentų.

šimtai jūsų draugų atlieka čia savo bankinius rei
kalus. Jie žino, kad jie yra pageidaujami ir jie jau
čiasi kaip namie. Mes pageidaujame jus taipgi ir 
kviečiame šioj įstaigoj jaustis kaip namie.

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST AND SAVINGS BANK

33 North La Šalie Street
Turtas Viršija 200 Milionų Dolerių

i

NAUJI AKINIAI 10 DIENŲ NEMOKAMAM IŠBANDYMUI
Leiskite man pasiųsti jums šiuos vėliausio styliaus Naujus Shclltex Komforto Akinius su 
Aiškaus Regėjimo stiklais <10 dienų nemokamam išbandymui. Gražiausi akiniai kokie 
pagaminti per daugeli mteų. Nešiojami daugybės žmonių. Populiarus visur. P gražina 
išvaizdą. Nepažeis opiausios nosies ar ausų. Lengvus. Leis skaityti smulkiausi raštų, įverti 
ploniausių adatų, matyti ARTI ir TOLI. Graži dėžutė pridedama dykai. , Patenkinimas ga
rantuotas. Jeigu jus nebusite nustebinti ir patenkinti, jeigu jus nemanysite, kad mano 
akiniai tiktai už $2.98 nėra geresni už tuos, kurie kitur parsidavinėja po $15.00, jus ga
lite pasiųsti juos atgal. Jus nerizikuojate nė vienu centu.

PRISIUNČIAMI NEMOKAMAM IŠBANDYMUI ANT MANO RIZIKOS — NE8IŲSKIT 
NE VIENO CENTO — FRISIŲSKIT TIKTAI KUPONĄ •

Aš žinau, kad tie akiniai suteiks jums tokj pastebėtinų regėjimų ir patenkinimą, kad aš 
sutinku prisiųsti juos išbandymui. Pasnaudokite šiuo dideliu bargenu. Atsiminkite—nė cento 
1A kalno. Laikykit pinigus namie. Prisiyskit kuponą dabar:

DR. 8. J. RITIIOI.Z, HTATION C, CHICAGO, H.I..
Registruotas Optomestristas. Užtivlrtintas Illinois valstijos. Po Valstijos valdžios priežiūra

Išplldyklt ir prislųskit nemokamo kaip aš galiu juos įsigyti be kaštų, taipgi 
išbandymo kuponų prisiųskite naujų katalogų.

DR. S. J. RITHOLZ, Vardas ..............  -......... amžiui------
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mūšio Žemaitija pasiliuosavo nuo vokiečių jungo.
žodžiu, vokiečių nacionalizmo apetitai yra ne men

kesni, kaip lenkų ir Lietuva darytų klaidą, jeigu vo
kiečių pretenzijas į lenkų žemę remtų.

Apžvalga

Reorganizuotosios angliakasių unijos vadai atsi
šaukė į Amerikos Darbo Federaciją, ragindami ją pa
dėti atsteigti vienybę ir santaiką ‘ mainierių tarpe. 
Springfieldo frakcijos lyderiai* pasiūlė, kad butų su
šaukta bendra angliakasių konvencija kilusiems unijo
je ginčams išspręsti.

Bet ADF. taryba, apsvarsčius tą pasiūlymą, nuta
rė “nesikišti į angliakasių vidaus reikalus’*. Ji šitaip 
nutarė, be abejonės, sulig John L. Lewiso patarimu. 
Pasirodo, vadinasi, kad Lewisas bendros angliakasių 
konvencijos bijosi.

Federacijos vadams yra nesvarbu patirti tiesą apie 
ginčus tarpe angliakasių. Jie šitam klausime yra “be
šališki” ir — remia savo prietelį Lewisą.

APIE VADINAMĄ “LENKŲ KORIDORIŲ”

Spalių 10 d. “Naujienose” buvo įdėtas inž. V. Biels
kio (iš Šiaulių) straipsnis apie Vokietijos nacionalistų 
pretenzijas i tam tikras teritorijas, kurias Vokietija 
pražūtie, pasirašydama Versalės taikos sutartį. Straips
nio autorius nagrinėja ypatingai vadinamo lenkų arba 
Dancigo “koridoriaus” klausimą, kuris yra labai įdo
mus lietuviams, kadangi tas klausimas pastaruoju lai
ku yra dažnai minimas sąryšyje su Klaipėda.

Kaip žinoma, Europos diplomatinėse sferose kai 
kur diskusuojama šitoks planas Vokietijai su Lenkija 
sutaikinti: lenkai grąžins Vokietijai Dancigo “korido
rių”, kuris skiria Rytų Prusus nuo vidurinės Vokieti
jos; o kad Lenkija turėtų išėjimą į jurą, tai Lietuva 
turės lenkams atiduoti Klaipėdos uostą, už ką ji gaus 
tam tikrų koncesijų Vilniaus krašte.

Kas gi yra tas “koridorius”, kuris siūloma, atimti 
iš lenkų, užmokant jiems už tai Klaipėdos uostu? Inž. 
Bielskis nurodo, kad tai yra ne koks nors siauras že
mės sklypas, jungiąs Lenkiją su Dancigu, bet — dido
kas kraštas, 80 iki 100 kilometrų pločio, daugiau kaip 
su milionu gyventojų. Tas neva koridorius yra nuo se
novės lenkų apgyventa teritorija — Pajūrio vaivadija, 
kurią Prusai atėmė iš Lenkijos 1772 m., per pirmąjį 
Lenkijos-Lietuvos padalinimą. Apie jos gyventojus au
torius rašo:

“Dabartinė Pajūrio vaivadija užima 16,385 kv. km. 
(ketvirtainius kilometrus) su 936,000 gyventojų, iš 
kurių vokiečių — 18.8% ir apie 80% lenkų ir Lašu- 
bų, kurių kalba šiek tiek skiriasi nuo lenkų kalbos. 
Šią vasarą man teko būti ir važinėti Pajūrio vai
vadijoje, ir turiu pripažinti, kad man tenai ne dau
giau teko girdėti vokiečių kalbą, negu pas mus ru
sų; vokiečių kalba ne daugiau primena tenai apie 
vokiečių viešpatavimą, negu pas mus rusų — apie 
rusų viešpatavimą.”
Inž. Bielskio nuomone, lenkai nieku budu negalį 

atsižadėti tos Vaivadijos ir naujojo savo uosto Gdynės, 
pastatyto šalę Dancigo. Ir jisai mano, kad lenkai anaip
tol nesutiks iškeisti Gdynę į Klaipėdą, kadangi Gdynė 
(kaip ir Dancigas) yra artimiausias uostas visiems 
Lenkijos pramonės centrams: Silezijai, Lodziui, Var
šuvai ir Poznaniui, tuo tarpu kad Klaipėda yra ne tik 
tolimas lenkams uostas, bet ir pasiekti ją lenkai gali 
tik per Lietuvos žemę. Lietuva, žinoma, tokiai kombi
nacijai priešintųsi, nes, lenkams valdant Klaipėdą, Lie
tuva butų visai įkišta į lenkų maišą.

Autorius pataria Lietuvai, akyvaizdoje Vokietijos 
nacionalistų agitacijos už atėmimą “Dancigo korido
riaus” iš lenkų, laikytis tokio nusistatymo, kad ginčai 
dėl teritorijos ir sienų turi būt sprendžiami teisėtumo 
ir teisingumo Pagrindais, o ne smurto keliu, nes ma
žoms valstybėms, kaip Lietuva, smurto politika tarp
tautiniuose santykiuose yra ypatingai pavojinga.

“Čia negali būti”, įspėja inž. Bielskis, “kaimie
tiško samprotavimo: gerai, kad mano priešui davė 
pipirų. Jei vokiečiai nacionalistai laimėtų neteisin
goje byloje su lenkais, jie tuoj neteisėtai ir netei
singai pareikalautų Klaipėdos krašto ‘grąžinimo’. ” 
Autorius dar primena, kad kitąsyk vokiečiai žiurė

jo, kaip į “koridorių”, ir į žemaičių kraštą, nes jisai 
skyrė Prūsų kryžiuočių ordiną nuo Latvijos ordino. 
Jie stengėsi tą “koridorių” užimti, ir Jogailos-Vytauto 
laikais jiems buvo tatai pavykę. Tik po Griunvaldo

GRYžO Iš MASKVOS, MATĘS 
SOVIETŲ “ROJŲ”

“Naujienose” buvo įdėta jau 
ne vien^ amerikiečio įspūdžiai 
apie gyvenimą sovietų Rusijoj. 
Dabar paskelbė dar vieną tokį 
raštą “Keleivis”.

Norwood, Mass., gyventojas 
Chas. Naujokaitis pereitą pa
vasarį lankėsi Lietuvoje, o iš 
tenai nukeliavo Rusijon pažiū
rėti, kaip atrodo “darbininkų 
rojus” po Stalino diktatūra. 
Pagrįžęs į Ameriką, Naujokai
tis smulkiai pasipasakoja, ką 
jisai matė ir patyrė bolševiki- 
joje, ir jo įspūdžiai pilnai pa
tvirtina tą, ką sakė kiti Ameri
kos’ lietuviai darbininkai, turė
ję progos pažinti sovietišką 
tvarką. Pasikalbėjime su “Ke
leiviu” jisai, be ko kita, taip 
pasakojo apie Maskvą:

“ ‘Miestas išrodo apgriau
tas, gatvės išardytos, vieto
mis dedamos naujos, eina 
šioki toki statybos darbai. 
Kai kur matyt pastatytų 
naujų namų ir kur darbai 
užbaigti, išrodo neblogiausia.

“ ‘O kaip su prekėmis? 
Ar krautuvėse galima nusi
pirkti visko, kaip Ameriko
je?

“Krautuvių beveik nėra”, 
atsako drg. Naujokaitis. “Kai 
kur matyt lange išstatyti ba
tui ar švarkas pakabintas, 
bet ineik vidun, tai parduot 
jie nieko neturi. Viduje pa
prastai jie turi išstatę už
rašą: ‘šį mėnesi drapanų ne
bus.’ Arba: ‘šį mėnesį užsa
kymų nepriimam.’ Parėjęs 
namo, paklausiau sesers, ką 
tai reiškia. Tai reiškia, ji 
sako, kad nėra tavoro. Kitą 
mėnesį, sako, vėl tą pačią iš
kabą tenai matysi. Kitos 
krautuvės stovi visai uždary
tos, jų langai išdaužyti, pur- 

• • Mvinį.
Apie darbininkų uždarbius ir 

prekių kainas Naujokaitis pa
duoda tokių faktų:

“Darbininkas uždirba, ap
skritai imant, 40 rublių j 
menesį. O vyriškas siutas 
paprastos bovelnos audeklo 
kaštuoja 155 rublius, ir da 
sunku jį gauti. Vadinasi, 
žmogus turi dirbti 4 mėne
sius, kad galėtų nusipirkti 
prastą siutą. Bet praktikoje 
jis ir to negali nusipirkti, 
nes iš gaunamos algos reikia 
jam ir pavalgyti, ir už butą 
užsimokėti, ir visokias duok
les apmokėti.

“Todėl žmonės vaikščioja 
apiplyšę, basi ir purvini. 
“Vienas eina rudine apsivil
kęs’, sako Naujokaitis, ‘ki
tas vasaroj laiku turi skran
dą (kailinius) užsitraukęs, 
trečias eina vienmarškinis. 
Vienas eina su vasarine ke
pure, kitas su žiemine, tre
čias su skrybėle, o ketvirtas 
vienplaukis. Vienas’ bus ba
tuotas, kitas su kamašais, 
trečias visai basom kojom. 
Arba eina žmogus kamašuo- 
tas, o jo kamašai bjauri, 
pirštai išlindę, purvini.’ ” 
Tolinus, norvvoodietis papasa

kojo apie spekuliantus, kurie 
slaptai pardavinėja visokias
prekes, imdami už jas trigubas 
kainas’. Bet spekuliantai turi
prekių, kuohiet valdžios krau
tuvės beveik nieko negalima 
gauti.

Bolševikų rublis Rusijos 
“juodoje rinkoje” (pas speku
liantus) yra vertas tik 10 iki 
13 amerikoniškų centų. Lietu
voje už sovietų rublį duoda tik 
pusantro lito, t. y. 15 ameri
koniškų centų. Taigi pasitvir
tina tas faktas, kad Rusijos 
valiuta pergyvena infliaciją.

Rusijos žmonės kalbą apie 

naują badą ir maną, kad neto
limoje ateityje jiems teksią 
vėl misti šuniena ir katiena.

Gyvenamų būti? trukumas 
esąs taip didelis, kad vienam 
šešių kambarėlių bute gyvena 
po tris šeimynas, kurios nau
dojasi viena virtuve.

Žmones visą laiką seka šni
pai. Girdi:

“Ant< kožno aukšto, pa
prastai, gyvena ir slaptas 
GPU. agentas (šnipas), ku
ris seka, ką gyventojai daro 
ir apie ką jie kąlbasi.

Ilija Repinas
Kepino kūdikystė. — Repinas 

Petrapilio Akademijoj. —Ke
lionė į Volgą. —“Burliokai”. 
— Paveikslas, kuris sukėlė 
daug triukšmo. — Po bolše
vikų perversmo. — Repinas 
buvo griežtai nusistatęs prieš 
mirties bausmę.

Repino kūdikyste nebuvo links
ma ir džiaugsminga. Gimė jis 
birželio 24 d. 1844 m. čugueve, 
Charkovo gubernijoj, labai ne
turtingoj šeimoj. Tėvas nuolat 
dirbo. Motina ne tik prižiūrė
jo namus ir vaikus, bet pri
versta buvo ir uždarbiauti. Ji 
tai siuvo, tai mokė vaikus. 
Mažas Hija buvo laisvas. Jis 
laiką galėjo leisti taip, kaip 
jam patiko. Bet gyvenimas bu
vo labai paprastas, beveik kai
miškas. Nieko įdomaus aplin
kui nebuvo. Diena iš dienos 
pasikartojo vis tie patys daly
kai. Tik kai Repinui sukako 
12 metų, tai. valandėlei nusi
šypsojo laimė. Jis pastojo į 
topografų mokyklą. Tačiau ne
užilgo mokyklą uždarė, ir Re
pinui vėl teko naujo užsiėmimo 
ieškoti. 1858 m? jis*stoja dirb
ti pas piešėją Rimakovą.

Prasideda darbas. Repinas su 
didžiausiu atsidėjimu pradeda 
piešti viską, kas tik po ran
kų pasipainioja. Piešia jis “ab- 
rozdus”, piešia žmonių paveiks
lus, piešia peizažus. Dirba su 
didžiausiu entuziazmu. Ir tuo 
pačiu jis pradeda svajoti, — 
svajoti apie meno mokyklą.

Cerkvės’ “storasta” gaunai di
delį užsakymą, kuris atneša 
jaunam dailininkui visą turtą.— 
penkias dešimtis rublių. Ir tie 
pinigai susyk nusprendė jo li
kimą: nieko nelaukdamas jau
nuolis važiuoja į Petrapilį mo
kytis piešimo.

Lapkričio 1 d. 1863 m. devy
niolikos metų Repinas jau pra
dėjo klabinti Akademijos du
ris. Tačiau tik sekamais me
tais jam pasisekė į mokyklą į- 
stoti. Akademiją’ jis’ baigė su 
didžiausiu pasisekimu, — gavo 
visas dovanas, kokias tik buvo 
galima gauti už pasižymėjimą. 
Net buvo pasiųstas į užsienį, 
kad ten susipažinti su meno 
turtais. <

Spnkųs buvo mokslo metai. 
Neturtingam Repinui dažnai te
ko tiesiog skursti. Bet už tat 
kiek naujų įspūdžių įgijo per 
tuos metus jautrus ir jaunas 
dailininkas! Jis įsigijo daug 
draugų ir pažįstamų. Jaunas ir 
ekspansyvus dailininkas savo 
talentu prądėjo atkreipti visų 
sostinės menininkų dėmesį. Ar
timi draugiškumo ryšiai užgi
mė tarp jo ir kai kurių Aka
demijos mokytojų. Ypač pamė
go jį Kramskis, Kuiridži, Vagi
li j evas (labai talentingas pei
zažistas, kuris mirė visai dar 
jaunas būdamas), čistiakovas, 
Savickis ir kiti. Repinas buvo 
nedidelio ūgio. Iš paviršiaus 
nieko patraukiančio pas jį nepa
sireiškė. Tačiau jau tuo laiku

“ ‘Teko ir man su tokiu 
agentu susidurti’, sako Nau
jokaitis. ‘Bet aš buvau jau 
iš kalno apie tai įspėtas ir 
man buvo pasakyta girti So
vietų tvarkų. Todėl aš ir gy
riau. Bet kada nusiskun- 
džiau, kad man nepatinka 
maistas, kad žmogus negali 

, sočiai pavalgyti, tai šnipas 
man pasakė: ‘Tokius ponus/ 
kų turi didelius pilvus, mes 
paprastai siunčiam į Sibi
rą.’ ”
Rusijos’ gyventojai, vadinasi, 

turi atsižadėt visų “svieto mar- 
nasčių” — švaraus rūbo, so
taus maisto, gero buto, idant 
turėtų iš ko gyventi komisarai, 
žvalgybininkai ir kiti Stalino 
diktatūros tarnai. Tai tau “ro
jus”!

jis’ parodė nepaprastą talentą, 
ir Akademijoj į jį žiurėjo kai
po i busimą garsenybę.

Tik tuo galima išaiškinti ir 
vieną įvykį, kuris atsitiko 1867 
m. Repinas nutarė apleisti 
Akademiją, tuo budu pareikš
damas savo protestą. Jis para
šė karštą prašymą, atvirai iš
dėstydamas tokio savo žingsnio 
motyvus. Prašymą asmeniškai 
nifnešė ir padavė Akademijos 
sekretoriui IseevuL Iseevas bu* 
vo labai jautrus ir kultūringas 
žmogus, kuris tikrai pažino ir 
mėgo meną. Jis perskaitė pra
šymą ir Repinui matant suplė
šė jį į smulkius sklypelius. Už
sidegė Repinas. Jo pirmi žo
džiai buvo gana šiurkštus., Tuo 
tarp Iseevas sušuko: “Kam ir 
Akademija reikalinga, jei Re
pinas iš jos išeis?” Repinas at
slūgo ir pasidavė Iseevo, įtakai. 
Po to tarp jųdviejų užsimezgė 
labai artimas draugingumas.

Nėra reikalo nei aiškinti, kad 
Akademijoj Repinas dirbo su 
didžiausiu pasišventimu. Jis 
viską bandė patirti, viską suži
noti. Ir tuo vis, dar negalėjo 
pasitenkinti: jis norėjo laisvės, 
troško arčiau su gamta susi
pažinti, patirti miškų ir laukų 
paslaptis. Tas troškimas buvo 
toks didelis, kad jis mieste ne
begalėjo nurimti. Vasarai atė
jus, jis kartu su savo vyres
niuoju broliu ir Vasiljievu iš
traukė į Volgą.

“Ir 1870 jn. aš pasiliuosavau, 
kad nuvažiuoti į Volgą — pa
žiūrėti burliokų,” rašo jis. 
“Kaimas’, klaikuma, o žigulevo 
kalnuose, rodosi, (tose vietose) 
žmogus dar nebuvo kojos įkė
lęs... Ir štai toj klaikumoj aš 
pirmu kartu sprendžiau svar
biausius meno principų klausi
mus: piešimo, kompozicijos, ko
lorito, perspektyvos, dažų su
derinimo ir t.t. Ir po vienos va
saros, praleistos su) gamta, po 
sugrįžimo į Petrapilį, aš paju
tau, kad mano darbuose pasi
reiškia tam tikra pilnuma ir 
gyvenimas: charakteriai, eks
presijos pradėjo ryškiau išsi
duoti ir gimdyti susidomėjimą. 
Pasireiškė tai ‘Burliokuose’.”

Reikia pasakyti, kad “Burlio
kai” buvo7 pirmas Repino dar
bas, kuris atkreipė menininkų 
dėmesį. Paveikslas sujtėlė ti
krą audrą. Prasidėjo karšti 
ginčai. Vieni paveikslą labai 
gyrė, o kiti peikė kiek įmany
dami. Bruni, Akademijos rek
torius, pareiškė, kad “Burlio
kai” esanti didžiausi meno pro
fanacija. Padariny j Repinas 
per trumpą laiką pašidąrė la
bai žymus ir visiems žinomas. 
Paveikslą nupirko didkunigai- 
kštis Vladimir Aleksandrovič.

Vėliau kiekvienas Repino pa
veikslas irgi sukeldavo susido
mėjimą. Bet gal daugiausiaį 
triukšmo sukėlė paveikslas 
“Joann Groznyj” (Jonas Bai
susis). Priverstas buvo įsai- 
maišyti net pats K. Pobiedo- 
noscevas, kuris uždraudė Tret- 
jakovui savo galerijoj tą pa
veikslą publikai rodyti.

Repinas pasižymėjo dideliu 

produktyviškumu. 1891 m. Me
no Akademijoj įvyko jo pa
veikslų paroda. Jo darbų ko
lekcija susidėjo iš 298 paveiks
lų. Tarp jų buvo 3 dideli pa
veikslai, 34 portretai, 22 ekski- 
zai, 31 etiudas ir t.t. Po to 
jis, žinoma, nupiešė labai daug 
kitų paveikslų, kurie yra iš
blaškyti po visą Rusiją.

Pastaruoju laiku Repinas, be 
abejonės, buvo žymiausias rusų 
dailininkas-piešėjas. Jis buvo 
žinomas ne tik rusams, bet ir 
visam pasauliui. Kai kilo bol
ševikiškas perversmas, Repinas 
pasišalino iš Rusijos ir apsigy
veno Suomijoj. Bolševikai 
siuntė kelias delegacijas, kurios 
dėjo visas pastangas prikalbin

■ '■E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus į į
i 'i

Velnio Eliksyras į

(Tęsinys) 
prievartos iš savo gimtos že
mės išaugę. —Kunigaikštienei 
netiko visi tie iš smiltinio ak
mens bejėgiai nutupdytieji die
vai ir deivės, najados ir dria
dės, kuriomis pirma parkas 
taip kibždėte kibždėjo.

Dėlto visos tos stovylos yra 
ištremtos, ir tamsta matai dar 
tik keletą antikos kopijų, ku
rias kunigaikštis dėl tam tikrų 
jam brangių atsiminimų norėjo 
parke palaikyti/ bet kunigaikš
tienė juos taip vykusiai mokėjo 
—švelniu nujautimu pagauda
ma kunigaikščio vidujinius pa
linkimus —pastatyti, kad jie į 
kiekvieną, kuriam ir šie paslap
tingi santykiai nėra žinomi, da
ro stebėtinai gero įspūdžio”.

Medardas taiko progą susipa- 
gias paslėpti savo praeitį.

gias pastebėti savo praeitį. ....
Jau buvo vėlybas vakaras 

Mes apleidome parką. Mano pa
lydovas priėmė mano pakvieti
mą drauge su manim pavalgyti 
svetainėj ir pagaliau persistatė 
esąs kunigaikščio paveikslų ga
leroj os inspektorius. Laike pietų, 
kai mudviejų santykiai dar arti
mesni pasidarė, išsireiškiau 
jam, kad turiu nuoširdaus noro 
arčiau susipažinti su kuni
gaikščio šeimina, ir jis už
tikrino, jog nieko nesą leng
vesnio, kaip tai pasiekti, nes 
kiekvienas išlavintas sąmojin
gas svečias dvaro sferose esąs 
laukiamas. Aš privaląs tik^apąį- 
lankyti pas dvaro maršalą ir jo 
paprašyti mane pristatyti kuni
gaikščiui. Šis diplomatinis bū
das pasiekti kunigaikštį man 
nelabai tepatiko, nes aš įsivaiz
dinau. vargu galėsiąs išsisukti 
dvaro maršalo įkyrių klausimų 
apie “iš kur?”, apie savo kilmę, 
karakterį ir t. p.; todėl nutariau 
palikti pačiam sampuoliui atlik
ti šį reikalą kurs tikėjausi su
ras trumpesnį kelią, ir ištikrujų 
neapsivyliau. Vieną rytą, kai 
žmonių visai dar nebuvo, man 
bevaikščiojant parke, susitikau 
kunigaikšti, apsivilkusi lengvu 
švarku. Pasveikinau jį taip lyg 
visai jo nepažinčiau, jis sustojo 
ir pradėjo kalbą klausdamas: ar 
aš čionai visai svetimas esąs?

—Atsakiau taip, pridurda
mas, kad esu prieš porą dienų 
atvažiavęs ir norėjau tik pra
važiuodamas sustoti; tačiau vie
tos gražumas ir ypatingai čio
nai viešpataujanti nuotaika ir 
ramybė, mane verčianti ilgiau 
užtrukti. Visai nepriklausmas, 
gyvendamas vien mokslu ir me
nu, aš esąs palinkęs čionai kiek 
galima ilgiau pasilikti, nes visos 
čionykštės apystovos mane ne
paprastai sužavėjusios ir pat
raukusios. Kunigaikščiui tai ro
dėsi patiko ir jis pasisiūlė man 
būti čičerone ir parodyti visus 
parko įrėdymus. Turėjau sau
gotis neišsiduoti, kad aš visa 
tai jau esu matęs, todėl leidau 
save vedžioti po visus grotus, 
bažnyčias, gotiškas koplytėles, 
paviljonus, ir kantriai klausiau
si išplėstų komentarų, kurių 
kunigaikštis •nešykštėjo teikti 
kiekvienam įrėdymui. Visur jis 
minėjo pavyzdžius, pagal kurių 
buvę statyta, kreipė mano do- 

ti Repiną, kad grįžtų į Rusiją. 
Bet veltui, Repinas griežtai at
sisakė nuo visokių malonių ir 
pareiškė, jog negrįš į Rusiją 
tol, kol ten siaus teroras ir bus 
be jokios atodairos’ žudomi 
žmonės. Prieš mirties bausmę 
jis buvo kuogriežčiausiai nusi
statęs. Savo laiku jis nupiešė 
paveikslą “Šv. Nikolojaus, ku
ris sulaiko bausmę”. Paveiks
las vaizduoja neįmanomą mir
ties bausmės žiaurumą.

šiomis’ dienomis laikraščiai i- 
dėjo trumputį pranešimą apie 
Ilija Repino mirtį. Mirė jis 
Suomijoj, sulaukęs gilios senat
vės. Jo asmenyj pasaulis ne
teko vieno žymiausių dailinin
kų.—K. A.

mėsį į tikslų pasiimtų uždavinių 
atlikimą, ir abelnai plačiai pa
sakojo apie ypatingą ten
denciją, kurios’ laikytasi šį 
parką steigiant, ir kuri turinti 
būti imama pamatau kiekvieną 
parką steigiant. Jis paklausė 
mano nuomonės; aš gyriau vie
tos jaukumą, derlią puikią vege
taciją, bet dėl visų tų trobesių 
nepašykštėjau išsireikšti taip- 
pat, kaip buvau išsireikškęs ga- 
lerejos inspektoriui.

Jis atydžiai manęs išklausė, 
kaikurius mano kritikos punk
tus rodėsi nelabai tesistengė nu
ginčyti, vienok tolimesnes dis
kusijas šia tema nutraukė išsi- 
reikšdamas, jog aš nors idėjos 
atžvilgiu ir turiu tiesos, tačiau 
man trūkstą žinių apie viso to 
įgyvendinimo praktiką. Kalba 
•nukrypo į dailę, aš parodžiau 
save geru tapybos žinovu ir 
praktišku garsų specialistu. Į- 
sidrąsinau kaikur nuginčyti jo 
nuomonę, kuri rodė jo gilų ir 
precizingą įsitikinimą, bet taip 
jau leido spėti, kad jo meno iš
silavinimas nors tiesa, toli vir
šijo kitus tokius, kurie bend
rai moka nuduoti, tačiau buvo 
perdaug paviršutinis, kad ga
lėtų jausti tą gelmę, iš kurios 
tikrajam menininkui trykšta 
puikiausis meno jautimas ir 
jame įžiebia dieyinąją kibirkštį 
siekti tikrenybės. Mano prieš
taravimai, mano pažiūros jam 
rodėsi tik diletantizmas, kurs 
paprastai nėra apšviestas tik
rosios, praktiškosios patirties. 
Jis mokino mane tikrųjų tapy- . 
bos ir muzikos tendencijų, pie
šinio, operos sąlygų. — Daug * 
sužinojau apie koloritą, drape
riją, piramidalineš grupes, apie 
rimtąją ir komiškąją muziką, 
apie scenas Primadonnai, apie 
chorus, apie efektą, apie švie
są — tamsą, iliuminaciją ir 
t. t.' Visa tai klausiausi, ne
pertraukdamas kunigaikščio, 
kuriam panašus pašnekesiai, 
rodėsi, labai patiko.

Pagaliau jis pats nutraukė 
savo kalbą skubiai paklausda
mas: ar loši Tamsta faro? — 
Atsakiau, kad ne. “Tai puikus 
lošimas”, kalbėjo jis toliau, 
“savo dideliu paprastumu jis 
yra tikras žaisma’s dvasiniai 
giliems vyrams. Čia visi lygiai 
išeina patys iš savęs, .arba ge
riau, stojasi į tokią padėtį, ku
rioj galima yra matyti visaš 
tas ypatingas pinkles ir su
mezgimus, kuriuos iš nemato
mų siūlų pina slaptingoji pajė
ga, arba kaip mes vadiname 
sampuolis. Išlošimas ir praloši
mas yra tos dvi meškeri, ant 
kurių sukasi toji paslaptingoji 
pajėga, kurią mes pastūmime 
ir kurią tada joje esamoji dva
sia varo pagal savo kaprizų.— 
šio lošimo Tamsta turi išmok
ti, aš busiu pats Tamstos mo
kytojas.” —

(Bus daugiau)

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

Garsinkitės ‘N-nose’
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CHICAGOS 
ŽINIOS

W r i ngley viešbutis 
darbiams

be-

kavinėj. Policistas paspėjo pa
šauti vieną savo užmušiką. Sla
ptas telefonas pranešė, kur su
žeistas banditas randasi, būtent 
2032 W. Erie st. Suimti dar 
keli buvę kartu su banditu, ku
rių tarpe vienas Alex 
(Dėdukas?).

Deduck

Iš remontuojamo Wrigley na
mo 509 N. Union st. dėl 1500 
bedarbių, dar tik 140 lovų į- 
rengta. Atidarymas įvyko va
kar. “Viešbutį” veda Salvation 
army. Ligi žiemai busiu paruo
šti visi 1500 lovų. Tuo tarpu 
bcpastogiai nakvos... lauke.

Pagavo verkiantį 
' ko plėšiką

ban-

Dar šeši užmušti 
mobiliais

auto-

Pereitą sekmadienį automo
biliai užmušė 6 žmones Chica
gos apylinkėse. Vienas, Emil 
Tschutte, Municipal court bai- 
lifas užmuštas eidamas skersai 
gatvės netikėtai: automobilis 
norėjo jį aplenkti, apvirto tie
siai ant jo ir prislėgė.

Vakar 5 banditai 
Zdpp automobilių 
2950 Lawrence avė., 
nautojus ir pradėjo laužti pini
gų spintą, bet tuo tarpu atsi
darė automatas ir išsišovė aša
rų bombos. Banditai pabėgo. 
Vėliau policistas pamatė vyriškį 
ašarojant su paraudusiomis aki
mis, negalintį automobiliu to
liau važiuoti. Suėmus paaiškė
jo, kad tai vienas iš banditų.

užpuolė C. 
agentūrą, 

surišo tar-

Valdžios planai bedar
bei tvarkyti

Rūpinas, kad vagis ne
užsikrėstų rauplėmis.

Northwestern universiteto stu
dentai šimtais skiepijasi prieš 
rauples (smallpox), nes vienas, 
Henry Bruder, futbolo kapito
nas susirgo. Bruderio automo
bilis buvo paliktas gatvėj, ir 
pereitą pirmadienį vagis jį pa
vogė. Evanston policija deda 
pastangas kuogreičiau vagį pa

buvę 
vagis 
išpla-

gauti, nes automobily 
rauplių germų, kuriomis 
gali užsikrėsti ir ligą 
tinti.

Gubernatoriaus Emmersono 
konferencija su Illinois fiftan- 
sicriais ir socialiais vadais pri
ėmė rezoliuciją, skubiai pradė
ti šiuos žinksnius: Pradėti sta
tybos darbus, kur 15,000 dar
bininkų gautų darbo; Chicago 
Association of Commerce rū
pinsis, kad darbai butų plečia
mi ir darbininkai nebe paleid
žiami ir algos nebemaži narnos; 
organizuotų darbininkų atstovai 
apsiėmė rūpintis bedarbiais. 
Darbo Federacijos atstovas Al- 
bert Fisher pareiškė, kad pa- 
gelba turi būti sutvarkyta ne 
vėliau kaip per 30 ar 60 die
nų, kitaip jį imanti baimė, kad 
komunistai pradės smarkiai pe- 
rėtls.

Šuns
mas

uodegos vizgini-
kainavo $3,500

Emil Zola Cimena 
Teatre

Policija vakar užpuolė vieną 
garažių, 1118-20 Germania pi., 
kur ant lubų rado degtinės 
viryklą, ir virykles kambary 
buvo šuo. Jokio žmogaus. Poli
cistas su šuniu nulipo žemėn, 
ir lauke stovėjo jau didelis bū
rys žmonių, šuo pradėjo smar
kiai loti ir pykti. Galiau pama
tęs vieną vyrą, pribėgo ir ėmė 
labai maloniai vizginti uodegą. 
Suėmus pasirodė, kad tai ir bu
vo virykles savininkas Joseph 
Galįani, kurį teismas padėjo po 
$3,500 bondsu.

Realistinis filmas, pagal Emil 
Zola veikalo “Nana” eina Ci- 
nema teatre, Chicago ir Michi
gan avenues, pradedant šia sa
vaite. Greta to duodama moks
liška filmą Einšteino Teorija 
Relativybės ir paroda iš japonų 
kūrybos. .

Tarp Chicagos 
Lietuviu',

Sugavo policisto 
mušiką

už-

Pereitą sekmadienį trys ban
ditai nušovė policistą - Will. 
Kumbler, 3171 Mihvaukee avė. Dabai* gi, kuomet visoj

z1 1 11 1 .................. .

REX RADIO SHOP
General Motors 

Radios
REIKALINGI PARDAVĖJAI 

dėl pardavinėjimo General Motors
Radios, alga ir commišinas.

t

Rudeninis Išpar 
davimas

Brunsvvick Radiola su Victrola 
. už ......................................
Brunswick Orthophonic su 

Radio už ..................
Lincoln Electric Radio už....
9 tūbų Electric Radio už ....
Gražus grojykliai Pianai po

Dženitorių vargai
/ ----------------

Nelabai seni laikai kai ma
tėsi spaudoj palyginant dženi
torių algas su profesorių algo
mis.
šaly tokia bedarbė, dženitorių 
algos, kurių siekia $200 į mė
nesį, jau yra priskaitomos mi
lijonierių luomui.

Bet pakalbėkime ne apie dže
nitorių algas, bet apie pačius 
dženitorius. Niekas nemato kiek 
valandų jie dirba. Ateinant žie
mai dženitoriai tampa prirakin
ti prie darbo nuo 5 vai. ryto 
ligi 10 vai. vakaro. Naktį taip 
jau dženitorius nemiega ramiai: 
tai telefonas, tai durių skam
butis jį nuolat kelia, tai švie
sos nedega, tai vanduo bėga, 
tai vėl vanduo nebėga, tai “sur- 
paipės” 'užsikimšo, tai kitas į 
flatą neįeina, ir trečią, ketvir
tą valandą naktį atsikėlęs ite- 
begulsi. Esi mimų gaspadorius. 
Tuo didžiuodamosi dženitorius 
atsiduoda su dusia ir kūnu, 
net savo šeimyną užmiršdamas 
lindi kur beismente, kur ir vel
nias vaikams vesti geresnę vie
tą pasirinktų.

žinau keletą tokių šeimynų,

$35.00

$49.00
$19.00
$45.00
$48.00

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

General Motors
Radios

3343 So. Halsted St
Tel. Boulevard 3986

kur dirba dženitoriais po 15 
metų, turto turi kad galėtų pui
kiausią ūkę nusipirkti ir leng
vai sau sveiką duoną užsidirb
ti. Vienok jie lindi beismen- 
tuose, įgauna ligas, šeimynos 
dažnai reumatizmo, kartais ir 
paralyžiaus kankinamos dėl 
drėgnų beismento orų. Dauge
lis galėtų jau nusisamdyti ge
resnį flatą ir perkelti šeimynas, 
bet šykštauja ir vargsta, o var
gas ir nesveikavimai kitus nu
varo į girtuokliavimą. Kas per
daug, tas perdaug. Dženitoriai 
galėti} savo gyvenimą paleng
vinti, jei kiek daugiau apsi
šviestų ir kulturingesnį gyve
nimą vestų. Sakalas.

•Justinas įsimylėjo 
juodakę

Rodos, kas čia tokio. Meilė 
yra liga, kuri visiems ir visur 
limpa. Kaikas myli šunį, kas 
katiną, kas arklį, karvę o kas 
ir monkę. Bet didžiausia dau
guma myli arba vyrus arba mo
teris r baltas, juodas, raudonas, 
geltonas, koks skirtumas.

Justinas įsimylėjo juoda. Tu
rėjo baltą, buvo net šventu 
vandeniu pakrapytas ir šliubinį 
sakramentą suvalgęs, bet nieko 
nemačijo, atsiskyrė, nuėjo dže- 
nitoriauti į juodųjų distriktą, 
čia 
nui 
kas

viskas juoda, tai ir Justi- 
patiko. Kas žiu ar iš to, 
išeis, vaisiai parodys.

Sakalas.

Bridgeportas
Sijnano Daukanto Draugija 

laikė savo mėnesinį susirinki
mą sekmadieny spalių 5 dieną 
Lietuvių Auditorijos svet. Ati
darius susirinkimą draugijos 
pirm, pranešė, jog mirė vienas 
narys—Dom. Sipaitis. Po pta- 
nešimo visi draugai atsistojimu 
vieną minutę liūdesio išreiškė 
mirusiam draugui.

Nutarimai iš pereito susirin
kimo priimta kaip skaityta. Po 
to sekė raportai apie sergan
čius narius. Apsvarsčius ii 
priėmus l'g’onių • raportus nu
tarta pašelpOs mokėti kuriem 
priklauso. Drap'ras Alek. Ma 
salskis, kuris > uvo sirgęs kele
tą mėnesių, pašelpos,
bet dovanojo -draugijai. Už tai 
draugai ištarė ačiū ir pasiža
dėjo atjausti, jo biznyje nepa
miršti. Tohaus komisija , pa
teikė raportą apie metinį kon
certą, kuris atsibus spalio 26 
d., 1930 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj. Komisija 
plačiai aiškino, jog darbuojasi, 
kad kon'certas butų sėkmingas’ 
kaip ir kiekvienais metais. Pro
gramas yra 
gas su labai 
m u taip kad 
mins ir visi
Tikėtų kainos nedidelės, be to 
yra^duodamos dovanos laimėji
mui, kurias sudovanojo drau
gijos nariai biznieriai, kaip — 
Iz. Petrauskas. A. Juneviče, J, 
Balčiūnas, J. Kizgenas; Kaz. 
Zuraitis, K. Valaitis, P. Mile
ris. Taip pat buvo svarstoma 
kaslink paminėjimo 
DLK. Vytauto 500 
ties. Kadangi toj 
noj yra rengiamas
vaikščiojimas Ashland 
rijoj, tai draugija nutari 
metiniame parengime priminti 
ir D. L. K. Vytauto, sukaktuves 
su tam tinkama prakalba ir 
dainelėmis. Tame vakare gar
bes nariams bus suteiktos do
vanos, aukso žiedai, kurie ne
ėmė pašalpos per 12 arba 24 
metus. Tokių narių randasi 
apie’ 25. Pagal nutarimą drau-

sudarytas turinin- 
linksmu perstaty
te iek vieną palinks- 
bus užganėdinti.

sukaktuvių 
metų mir- 
pačioj die- 
didelis ap- 

audi tu
šavo

VVISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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 irfetu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weut 26 StM kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

gijos metiniame parengime- 
koncerte .bus priimami nauji 
nariai be įstojimo . mokėsi ies 
tarpe 18 ir 40 metų, kurie at- 
cilankę užsiregistruos arba pri
pildys aplikacijas koncerto va
li are.

ne tiktai vien Simano Daukan
to, bet ir D. L. K. Vytauto 
500 metų mirties. Nepamirški
te Lietuvių Auditorijos spalio 
26 d., 6 vai. vaakre atsilankyti.

—P. K. sek.

Tai bus gera proga prisirar 
syti prie šios didelės Simąne 
Daukanto draugijos. Gali kiek
vienas lietuvis įstfti į draugi
ją, kuris įvertina draugijų nau
dingumą. Vienas draugijos 
narys tai yra J. Račiūnas ką- 
tiktai sugrįžęs’ iš Lietuvos pra
leidęs visą vasarą ant vakac jų 
Lietuvoje. Pirm T. Janulis pa 
prašė, kad pasakytų keletą Žj- 
džių, kokius įspūdžius iš Lietu
vos parsivežė. Draugas J. Ra
čiūnas sutiko ir pasakė labai 
daug naujienų apie Lietuvos 
žmones ir jų dabartinį gyveni
mą, kaip Lietuvoj amerikiečius 
priima ir gerbia, taip pat pata
rė ir kitiems atlankyti seną 
tėvynę Lietuvą. Ypatingai ku
rie mano apsivesti, tai gali pa
siskirti sau gerą draugę. Už
tai visi draugai ištarė ačiū už 
suteiktas žinias.

Pagalios Simailo Daukanto 
draugija kviečia atsilankyti į 
koncertą ne vien tiktai savo 
narius, bet ir kiekvieną lietuvį 
ir šiose sukaktuvėse priminti

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

9252
prie 
duoda 
electric

Phone 
Hemlock

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti, z
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS t'

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

2314

1439

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

z

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote 
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Akių Gydytojai 
wwww»*w**ww-wv********«*w^w*#*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ

- SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, 

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

kuris esti 
svaigimo,

-----O--------  
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliotais nuo 10 iki 12.
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Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

A

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

skirtų valandų. Room 8
Phone Canal 0523

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.

Telefonai 
Cicero 3724

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 .

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

............ — ----- ------  " -............

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

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Kenwood 5107

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Telefonas 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. Chicago, III.

Ofiso Telefonai Virjrlnia 0036 
Rez. Tel. Ven Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North 8ide 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 ‘Archer Avė. 
Valaridos: 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

Persikels j naują vietą po 
, numeriu

1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatves nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlipj 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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

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: 3 i02 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
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. kiekvienų 

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 Tek Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory

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

•331 
vak. 
D562

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. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Iki

Tel.

3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
Subatomis nuo 9. iki 9
52 E. 107th St.

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950—namų Pull. 6377

Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
------------------------- -— ....... ..................... —t

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

J. Lulevičitis
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, Il|.

Tel. Victory 1115

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTAŠH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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. 18th St., netoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shoro 2238 ar Randolph 6800

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

ir

St.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
—- o ■ -

J. F. RADZIUS
PIGIAU8IS LIETUVIS
GRABORIUS CfllCAGOJ

’ I . I a O* W <Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės. 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBOfcN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 

z -------- o-------- •

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS:
nuo 2 'iki 4‘ P>. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvvell St, 
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

ant trijų mėnesių sėdėti ein 
pas kitą dešimtį statinių dej 
tir.ės radę, paleidžia ir dar c 
garą užfundija, kad neužsigai 
tų už “pabaderiojimą”. Ką či 
supaisysi, kas yra lygybė. C4M

Ką mate ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Tavarščių parapijoj neberamu

Nesenai komunistai sakė, k; 
pinigai proletariatui visai neri 
kalingi, tai tik buržujų išmisl 
ir kapitalistų priemonė dar 
žmonėms vergti. Dabar pat; 

I dėl SLA. milijono dolerių gat 
vi nuėję prie “Naujienų” dur 
sau japonišką protestą (ha 
kiri) padaryti, pilvus pasileis 
Čia sako, reikia buržujus ka 
te karti, čia vėl nuėję pas bu 
žujus “pane, duok apgarsinin 
į musų dienraštį” maldauj 
Reiktų du syk didesnį “ko; 
keną” turėti, kad galėčiau si 
prasti, kodėl viskas aukštyn k< 
jomis verčiasi ir komunistan 
pinigų reikia!

Teko nugirsti, kad tavorš- 
čius jau iš tikrųjų ima nagan 
naminis karas. Jų rikiuotė pra
deda svyruoti. Bylą su SLA. 
pralaimėjus, daug jų pasekėjų 
jau metė “raudondvario” lyde
rių sugalvotą nesąmonių darbą 
prieš SLA. Daugelis SLA. kuo
pų jau persiorganizavo ir man 
vienas geras pilietis kalbėjo, 
kad yra ir SLA. 53 kuopoje 
narių, kurie nebegali toliau pa 
kęsti bolševikų diktatūros ir ža
da persiorganizuoti, kad neli
kus išbrauktais iš SLA. orga
nizacijos, kai “Vilnies” prava- 
dyriai verčia vis toliau vesti 
kovą su SLA. ir nemokėti mo
kesnių į Centrą.

Daigelis narių jau permatė, poterius kalba. Ir besuprask 
kad jie yra apgauti savo JY" jei Vytautas buvo negeras ii 
derių ir tik kasdien turi pini- pagonas keli metai atgal, kaij 
gus aukauti į bolševikų fondus, j|g tajp atsivertė dabar, kuome’ 
Bolševikų lyderiai iš tų fondų Vytautas yra jau 500 meta 
bylinėjasi po buržujų teismus, Į kaip numiręs? Aš vieną daly 
patys važinėjasi po Chicago, beišmanau, tai kad visur čif 
New Yorką, Detroitą ir kitus Uoierįs kvepia! Tik mes to ne- 
didmiesčius. Gi nariams, visuo- užuodžiam, tad ir nesupran- 
menei, darbininkams iš to ne Lanie 
tik naudos nėra, bet dar ko
misarai už sukolektuotus pini- 
gus ardo jų organizacijas, de- 
moralizuoja ir keikia juos p«- vi-di” gatavas atiduoti. Tik žiu
žius ii sėja nes(py ana. rėk, praslinko trumpas laikas, 

Ne vien eina kova SLA. na- jau pats kabinasi ir į ištiestą 
riuose, kad palikti tavorščius ranką kanda. Kas buvo karš- 
ir jų žadamą “darbininkų su- ta, atšalo, kur buvo draugyste- 
sivienijimą”, kurį komisarai neapykanta užvaldė, kur glostė, 
paskui žada suženyti su Pitts- — dabar peša. Teisybę pasa- 
burgo Aukščiausia Prieglauda, kius, tai labai natūralu. Kada 
pašalpine draugyste. buvom maži, motinos bučiuo-

Yra neramumų ir pačiuose davo, myluodavo, o atsisukę, 
“Vilnies” bei “Laisvės” štabuo- žiūrėk, jau ir uždėjo plaštaka 
se. Mat yra tokia padėtis: “send- per sėdynę! žinoma, ką gavai, 
vičių” iš Maskvos tiek nebe- nebeišimsi.
duoda kiek keli metai atgal; Tas pats ir suaugus. Dauge- 
raudonoji karvė pradeda už- lis nežinosi, kad jie tebeturi 
trukti, na o aukų ir jau kur anų laikų protą,z kai mamė pla
kas mažiau besusikolektuoja. | štaką į sėdynę dėjo. Tik dabar 
Skaitytojai neauga, ir iš, vaji- 
ninkų atsiliepimų matyt daug 
pesimistiškų balsų. Tik paskai
tykite paties Pruseikos kores
pondencijas iš kolonijų. Jos vi
sai liūdnos ir liesos. Tad kai- 
kurie tavorščių lyderiai jau 
rimtai yra tos minties, kad ei
tų tik vienas dienraštis, o kitą 
reikia paversti savaitraščiu. Tik 
negalima susitarti, ar “Vilnis” 
Chicagoj ar “Laisvė” Brookly- 
ne turi likti dienraščiu. Yni ki
ti, kurie eina ant žūt būt, kad 
leisti abudu dienraščius taip il
gai, kol tik eis.

Vienas tavorščius man sakė, 
kad dėl tų nesusipratimų eis 
laukan kaikurie “Vilnies” komi
sarai. Well, tai ateitis parodys. 
Vis tik žingeidu, kai musų rau
donieji kaimynai bekasdami 
duobes “Naujienoms” ir kitiems 
laikraščiams, patys jose žada 
amžinai pasilaidoti.

Reikia žinoti, kad “Vilnies” 
komisarai yra visas spaustuves 
pasigrobę iš Philadelphijos, nuo 
Lietuvių Socialistų Sąjungos ir 
pargabenę į Chicago, kur su
tvėrė gerinę spaustuvę, ir dar
bo žmonės vėl turėjo pirkti Še
rus, ant LSS. Išmokėtų mašinų. 
Matyt, svetima nauda neilgai 
teeina į sveikatą. Laimingos ke
lionės linkiu savo tavorščiams 
į laimingesnį pasaulį.

Pasaulio Vergas.

Nesenai kunigai nekrikšty 
davo vaikų, jei kas norėdavo 
duoti Vytauto vardą. Tai yri 
pagoniškas vardas, kunigai sa 
kydavo. Dabar ''bažnyčios su ce 
remonijomis Vytautą kaip šven 
tąjį apvaikštinėja ir j Vytau

[Pacific and Atlantic Photo]

Camdcn, N. J. — Dr. John 
'. Dorrance, 67 metų amžiaus, 
ampbell Soup kompanijos pre- 
identas, kuris šiomis dienomis 
asimirė nuo širdies ligos.

prie bolševikų, davė save sus
penduoti, dabar susirgęs krei
piasi į Centrą dėl pašalpos. Ma
nau kievienas narys gali žino
ti, kad suspenduotas narys ne
gali gauti pašalpos. Buvo viešai 
pranešta laikraščiuose ir atvi
rutėmis, kad nemokėkite mok- 
kestis buvusiai bolševikų valdy
bai, nes ji viešai pasakoja, kad Į$1£00.00j. 
surinktus narių mokestis nė
šius Centrą^.’ Bukite atsargus 
su bolševikais, jie išsilavino lie
žuvius, daro stambias išlaidas, 
bet mažai turi įplaukų, 
bolševikų buvusi valdyba 
siteisė su kuopa.

Bolševikų agentai po 
kolonijas vaikščioja 
parašus.
rius, kad norintieji pasilikti 
prie Susivienijimo nepasirašytų 
po bolševikų ukazu. Iš to na
rys nieko neatsieks, tik duos 
progą komunistams dar pasi- 
žvejoti aukų, o susivienijimui 
padarys iškaščius.

Dar 
neat-

kitas 
rinkdami 

Perspėta 55 kp. na- 
kad norintieji

PRANEŠIMAI
Naujienų S pulkas Serija 31 prasideda 

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

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

Mokant 
$400.00.

Mokant

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

per 3 ihetus, 6 mėn. mo-

Po truputį apie viską
Pasaulis yra ne kokios nors 

senos akėčios. Ūžia, bilda, tran
kosi.

Vieni gimsta, kiti miršta. 
Vieni apsiveda, kiti skiriasi. 
Vieni skiriasi nesivedę, kiti mir
šta negimę. »

Vieni sausi kaip kaulai, kiti 
šlapi kaip “spunčius” vandeny 
įmerktas. Iš vienų policija mun- 
šaino kvortą iš kelnių kišenes 
ištraukia, kitiems pilnų troką 
pristato. Vienas už bonką alaus

gausite

gausite

Klesa C 
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

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

"Birutė” Dainos ir Dramos Ąraugija 
laiko reguliares pamokas kas ketvergo 
vakarais lygiai 8 vai., Gage Parko Salėj. 
Visi choro dalyviai malonėkit laiku 
pribut. Pageidaujami ir nauji, mitinti 
dainą nariai prie “Birutės” choro.

— Valdyba,

Humbold Park Lithuanian Political 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įVyks 
ketvirtadieny, spalio 16 dieną, 1930 

i Almira Simmons svetainėj, 1640 North 
Hancock St., 7:30 vai. vak. Narius 
meldžiu dalyvauti, nes bus daug.svar
bių reikalų. Sckr. A. Walskis.

$500.00,

i ■ ....... -
žmogus myli žmogų, an 
nešioja, paskutinius “bi

jau plaštaka nebemačija, o rei
kia gero pagalio, nes galvos 
kad ir 
sėdynės

vaikiškos pasiliko, bet 
dideles užaugo.

Pustapėdis.

Roseland
Juozo Untanieno laidotuvės

Mes žeminus pasirašę tara
ne širdingą ačiū visiems auka
vusiems, nes tik su jūsų pagel- 
)a tapo tinkamai ir gana gra
liai palaidotas J. Untanienas, 
aip pat priklauso ačiū p. Var- 
lietams už patarnavimą su au- 
omobilium laike pagrabo, bet 
nes visi daugiausiai esame dė
dingi p. Eudeikiui, kuris ma- 
ydamas neturtą, prieinamai 
►alaidojo, būtent, už $80.00.

Buvo klausta pas svetimtau- 
į graborių, kuris sakėsi pigiau- 
ia ką galįs palaidoti už $146.50. 
Jėra abejonės, kad pas sve- 
imtautį tokio patarnavimo ne 
utume turėję kokį turėjome 
i p. Eudcikio. Tinkamesnio pa- 
arnavimo ir negali būti, kokį 
uteikė Eudcikio įstaiga. Dar 
orą žodžių apie pašarvojimą 
uno koplyčioje. Kaip žinoma, 
linėtas velionis buvo pašarvo- 
is p. Eudeikio koplyčioje, 4605 
o. Hermitagc Avė- šita koply- 
ia labai tinkama vieta dėl pa- 
rabų, čia vietos yra iki valios 
^lankiusiems, jokio susigrudi- 
io nėra, kaip kad būna stu- 
ose; o «ypač graudų ispudį pa- 
aro grojimas vargonų, kurių 
alsas tiesiog prii^na paskuti- 
į atsisveikinimą. Būrelis rose- 
pidiečių išreiškem pag'eidavi- 
ią, kad Eudeikis įsteigtų pa- 

šią koplyčią Roselande, gil
me atsakymą, kad Eudeikis 
kalni priėjus suteiktų koply- 

, svetimtaučio esančią Rose- 
ide; jau sako mes vieną kar- 

naudojamės minėta koply- 
. Ištikrųjų, daug patogiau 
mirėlį laikyti koplyčioje, ne
gyvenamuose namuosp.

Petras Pivorunas, 
Valentas Krasauskas.

Finansų sekretoriaus sunui 
padaryta operacija aklosios 
žarnos. Operacija buvo sėkmin
ga, ligonis sveiksta, manome 
neužilgo pradės darbuotis' tarp 
visuomenės. 1 /

Nariai pasidžiaugia susirin
kimų tvarka, kad greit, be jo
kių užsi varinėj imu, atliekami 
susirinkimai. Manome, bus ge
resnės pasekmės gauti narių. 
Ateinantis susirinkimas bus 
lapkričio 9 dieną, 2 vai. po pie
tų, West Pullman Park svetai
nėje. Visi nariai atsilankykite. 
J. Tamašauskas, sekretorius.

Jaunimas Budriko 
valandoj

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės. 

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
mokslinis gydymas, D r. Schyman at-ir 

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., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago.

šeštadienį 11 spalio Juozas 
Untanienas iš p. Eudeikio ko
plyčios, lydimas būrelio giminių 
ir draugų, palaidotas ant šv. 
Kazimiero kapinių. Juozas prieš 
mirtį ilgai buvo be darbo, už
tat ir mirė nieko neturėdamas. 
Nors dabar sunkus laikai dar
bininkams, bet vis gi atsirado 
žmonių, kurie atiduodami pa
skutinį patarnavimą Juozapui, 
sumetė po kelis dolerius, kad 
tinkamai palaidojus. Aukavo 
sekamos ypatos: po $10.00 V. 
Krasauskas, po $5001 A. Luk- 
šienas, A. Baužis ir Ant. Beli
nis; po $2.00 J. Krūminis, J. 
Toločka, P. Krasauskas, A. Kru- 
žinauskas, A. Specius, B. Pap- 
šis, J. Jasius, A. Raman, J. 
Begusparis, F. Malinawski ir 
M. Pivoriuniutė; po $1-00 M. 
Sekanas, J. Podžiunas, F. Lat- 
venas, V. Rukša, J. Jackis, R. 
Macejunas, A. Laurutėnas, A. 
žauneriunas, G. Kėkštas, Kaz. 
Saplis, J. La urutėnas, J. Kulis, 
G. Cibulskis, G. Turlo, aptie- 
korius Jonaitis, A. Sapitaviče, 
F. čiževičius, J. Daračius, O. 
Jasaitienė, J. Dvilis, J. Cicėnas, 
L. Cahill, V. Kriščiūnas, Kaz. 
Sekanas, J. šaputis, B.' Saplis, 
D. Sukovičius, And. Cliipas, 
Ant. Chipas, Fr. Podžiunas, Z. 
Saplis, P. Snarskis ir A. La- 
zinka; po 50 centų T. Pavilio
nienė, F. Belinis, Dehaan ir L. 
Girijotienė. Viso suaukota $82. 
Išmokėta: p. Eudeikio įstaigai 
$80.00, ant kapų ztfanininkui 
$1.00 ir $1.00 suvartojo rinkė- kreipiasi dėl pašalpos į Cent- 
jai padengimui dalies 
važinėjant gatvekariais 
kolektos įr t t

Pereito šeštadienio radio va
landoj dalyvavo dvi jaunos pa
nelės iš Birutės choro, Vera 
Stradomskaitė ir Vanda Mice- 
vičiutė. Gražiai suderintais bal
sais jos padainavo trejetą due
tų, labai pasekmingai. *

Vyrus s atstovavo Antanas 
Gedraitis, taipgi jaunas, čia au
gęs lietuvis. Jo aukštas, čys- 
tas tenoras, gerai išlavintas, pa
liko irgi gerą įspūdį.

Trečioji dalyvė, Stella Pęlis, 
11 metų amžiaus sulyg prane
šimo, nors visai jaunutė mer
gaite, bet pasirodė puikiai. Jos 
balsas jau gerai palavintas, ji 
supranta taktą i ir ritmą muzi
kos, ir parodė savo darbštumą.

Ręngėjai šių radio koncertų 
daro gerą darbą duodami mu
sų jaunimui progą pasirodyt. 
Jiems sukelia ūpą ir norą Javin
is toliaus.

Budriko orkestrą, po vado
vyste Miko Yozavito, gražiai 
pagrajino keletą gražių lietu
viškų gabalėlių. Publika turėtų 
3uti patenkinta, nes nekainUoja 
nei cento klausytis. 99.

SpedallatM rydyme chronlikų Ir Midi U- 
B. Jei kiti nesriJsjo jumis Itgydyti, atsflm- 

klt pas mane. Mano pilnas ilersamlaavl- 
maa atidengs *jusu tikrų liga ir jei a* apsi
imtu jua gydyti, sveikata jauta sugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino itegsamlnavimo—kas jums yragalutino itegsamlnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedi- 

lioj nuo m rito Iki 1 po pieta

20 Si.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus pet\

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namą. 
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.

■M

išlaidų 
reikale

Mr. Yąkas ir Mrs 
Stankūs išteisinti
Vakar, antradienį, spalio 14 
Calumet Park teisėjas, just- 

i of the peace Frank Synan- 
evicz svarstė p. Jono Yako, 
dumet Park Fire Dept. šefo 

Mrs. Stankus bylą, kuriai 
ivo duota jury trial. Prista- 
ns abiejų pusių įrodymus, po 
minučių svarstymo Mr. Ya- 

,s ir Mrs. Stankus išteisinti.

West Pullman
.L.A. 55 kuopos susirinkimas.

Spąjio 12 dieną West Pullman 
irk svetainėje įvyko SLA 55 
lopos susirinkimas. Narių at- 
ankė vidutinai. Atidarius su
rinkimą, peršaukta valdyba, 
aitytas protokolas iš pereito 
sirinkimo ir priimtas. Na- 
ai užsivėlinę mokesčiais, ma- 
ijo; tuo tarpu ėjo visokį ra- 
rtai. Stebėtinai atrodo, kad 
ivusi bolševikų valdyba, su- 
įkusi narių mokeščius dar te
laiko . prie savęs. Bet narys 

globoje kuomet suserga,

rj}. Toks Razmas, kuris buvo 
bolševikų globoje, nežinau ar 
dėl neapsižiūrėjimo jis - buvo

“Paulina” ir “Sher 
zo” ruošiami

Chicagos Lietuvių Simphoni- 
jos Orkestrą, K. Steponavičiui 
diriguojant, jau antras mėnuo 
kaip laiko repeticijas Gage Park, 
55th ir Westem avė. Laike pa
skutinių pamokų prisirašė net 
7 nauji nariai. Orkestrą dabar 
susidaro iš 40 žmonių.

Pirmas Orkestrus pasirody
mas bus lalpkričio 23 d. Bohe- 
mian American salėje. Orkes
trai pagelbės Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn, perstatydami 
naują operetę “Paulina”. Be to 
dar Orkestrą sugrieš keletą nau
ji muzikos kurinių,^vieną iš tų 
Stasio Šimkaus “Sherzo”, or- 
kestruota K. Steponavičiaus.

Girdėti, kad Chicagos Lietu
vių Choras jku turi arti 60 
žmonįų. Tai bus sienų drebėji
mo kai užtrauks solistai, cho
ras ir orkestrą jungtinėmis spė
komis. Orkestron dar butų ga- 
ima priimti keletą gerų smui

kininkų ir gerų klarnetistų. 
Norintieji pristoti į musų Sim
fonijos Orkestrą, kreipkitės į 
mokytoją p. Steponavičių.

Pirma Smuiką.

Garsinkitčs “N-nose”
* » —

CIASSIFIE D ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystis, stenografijos, ir kitu 
mokslo sakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame-, 
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OJLEKAS. Mokytojau
3106 S. Halsted SK

„ OTCAGO. O* .4

CLASSIFIED ADS. {
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė 
______ ^ Darbininkų reikia_________

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

> REIKALINGAS patyręs kriaučius 
kostumerskoj šapoj. 3608 S. Halsted 
St. Boulevard 3243.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261. Re*. Hemlock 1292' REIKALINGAS patyręs restaurante 

vyrėjas. Atsišaukite laišku: Naujienos,

Boulevard 6520 Res. Yard* 4401 
NORKUS & CO

Box 1239, 1739 S. Halsted St.

Perkraustpm rakandus, pianus ir vi-
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
REIKALINGAS kriaučius vyras ar 

moteris, patyręs prie taisymo senų 
drabužių. Darbas ant visados.

CHICAGO 809 W. 19 St.

Phone Republlc 4949 Help Wanted—Female
PETER GRIBAS 

MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Darbininkių Reikia
REIKALINGA moteris ar mergina

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplevvood Avė., 
CHICAGO, ILL.

prie namų darbo ir pagelbėti motinai.
Pasilikti ar eiti namo vakarais. Tel.
Keystone 5815.

_________________ a________________
LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 

Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3 c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av„ tel. Berkshire 1321

, , _ --------—. .... .

Furnished Rooms
FORNIŠIUOTAS kambarys, dėl vai

kino ar merginos. štymu apšildomas, 
atskiras įėjimas, šiltas ir šaltas vanduo 
kambaryje, išsirenduoja nebrangiai.

3155 So. Halsted St.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
Business Chances 

Pardavimui Bizniai
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187 PARDAVIMUI grosernė, biznis iš

dirbtas.
RADip

Jei jūsų radio nedirba gerai. šaukit 
A.-J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227

4407 So. Mozart St.

PARSIDUODA už $175.00, ver-
ta $2500.00, grosernė. Kas pirmas, 
tas laimės. 4108 Archer Avė.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.

PARDAVIMUI grosernė Brighton 
kParke, 4533 S. Richmond St., telefonas 
Lafayette 4647.

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.

PARDUOSIU bučernę ir grosernę su 
namu. Kas norit gero biznio, arba 
gero namo, pigiai nusipirkti, čia yra 
gera proga. 6001 So. Carpenter St.

Farms For Sale
Ūkiai PardavimuiSUKOLEKTUOJAM

PINIGUS FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki

Už užsivilkusias rendas, visokias bilas, 
notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynus, judgementus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi 
padarome visokias investigaci^s, patik
riname rcferences, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su

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

A. GRIGAS 8 CO. 
3114 So. Halsted St. 

Victory 4898

rendauninkais etc.

CHICAGO COLLECTION BUREAU,
PARDUOSIU arba mainysiu 160 

akerių su -budinkais, gera žemė, ežeras
6959 So. Halsted St. viduryj farmos. Kas norit geros farmos

Normai 4401 meldžiu atsišaukti pas savininką. 6001
So. Carpenter St. Englewood 2116.

Financial
Finansai-Paskolon Real Estate For Sale

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Namai-žemė Pardavimai___

Paul M. Smith & Co.
Neimam komiso nuo $50 iki $300 REAL ESTATE

J. NAMON & CO.
Po» valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farrnas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkrs ir kur yra at

' Tel. Grovehill 1038 kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Paskolos suteikiama I viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
Tel. Lafayette 0455

INTERNATIONAB 
INVESTMENT RETAS BARGENAS

CORPORATION
Kapitalas $500,000.90 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette'6788-6716

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 mene-

Skolinant Jums Pinigus sį ir nuošimčius. šie flatai pasirenduo- 
ja po $25 ir $30 kiekvienas. šie

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 

mokestimis.

namai yra reikalingi niekurių pataisy
mų. Labai tinka darbininkui įsigyti 
savo namą, ar kontraktoriui pasidaryti 
pinigų.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St.

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

A. H. PATEK,
Arti Marshfield Avė. 128 North Wells St.

PINIGAI Tel. Central 8610
Mes skolinant nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokitos

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na- ’ 
mas, 6 ir 6 kambarių, 2 šiltu vande
niu apšildomi plantai. Kaina $8,700.

tfUluOS

Finance Corporation Įmokėti $1,500. Kreipkitės 353 1 W. 
North Avė.

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S..Kedzie Avė.
PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 

cottage, dideli porčiai, arti Humboldt 
parko. Kaina $5,900. Lengvi išmokėji
mai. Kreipkitės 3531 W. North Avė.

Fumiture & Fixtures PARDAVIMUI namas su štoru, 7 
kambarių flatas viršuje, apačioje gro-Rakandai-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAU^ 
ELEKTRIKINĮ RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro

sernė ir bučernė. Parduosiu už paau
kojimą, arba mainysiu ant bungalovv, 2 
flatų ar lotų.

riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3. Wilton kaurai, lempos ir viska^ kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente.

2643 W. 63rd St. 
Tel. Hemlock 7548

Vartoji ne daugiau kaip 3 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu BARGENAS

3040 W. 62nd Street MARQUETTE MANOR
2 flatų muro namas, karštu vandeniu

Pianos šildomas; galima pirkti pigiau negu 
pastatyti.

TURIU parduoti savo $900.00 gro- 
jikli pianą su rolėmis, suoleliu už 
$45.00 cash. 6136 S. Halsted St.

A. N. MASULIS 
6641 S. Western Avė. 

Tel. Republic 5550

EXTRA, 
biedno žmogaus 4 ruimų namelis antPartners Wanted

\ Pusininkų Reikia bizniavos gatvės, parduosiu labai pi- 
giaf $2600.00, tas lotas tiek vertas, 
namą gausite už dyką.' Rendom išsi
mokėsite už por.} metų. Veikite
greit.

~ Victory 7270

REIKALINGAS partneris į rubsiuvių 
biznį. Turiu 4 shapas. negaliu vienas
apeiti. A. Yushas, 26 3 3,/6 W. 39 PI. 
jei, Lafayeuę 5767>


