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Kauno “Socialdemokratas” praneša:
Spalių 10 d. visam Klaipėdos Krašte Įvyko rinki

mai į seimelį.
Balsų gavo:

dabar: 1927 m:
Landvirtschaftspartei .......... 13,857 18,355
Volkspartei ............................. 13,538 17,755
Lietuvių blokas ..................... 8,551 7,059
Socialdemokratai ........................ 6,759 5,502
Komunistai ............................. 2,063 3,882
Verband dės Landwirtschaft 1,178 1,473
Wirtschaftspartei .................. 1,183 -----
Ypač smarkiai padidėjo socialdemokratų balsų 

skaičius Klaipėdos mieste. Iš viso Klaipėdos m. teisę 
balsuoti turėjo 17,767, iš jų balsavo 15,058, t. y. maž
ti a ug 86((.

Socialdemokratai 1927 m. mieste buvo gavę tįk 
1,340 balsų, o dabar gavo 3,049, tuo budu laimėjo 1,711 
naujų rinkikų.

[Atlantic and Pacific Photo 1

Baisios nelaimės vieta — Alsdorfo, Vokietijoje, Anna anglies kasyklos No. 2, kuriose spalių 
mėnesio 21 dienų Įvykus sprogimui buvo daugiau kaip 260 angliakasių užmušta ir daugelis’ 

i kitų skaudžiai sužeista

Klaipėdos Socialdemokra
tų laimėjimas Rinkimuose
Komunistai, kurių judėjimas “smarkiai au

ga” (atbulini pusėn), gavo daug ma
žiau balsų, ne kaip praeitais seimelio 
rinkimais

Darbininkų partija (komunistai) 1927 m. mieste 
turėjo 2,292 balsus, šiemet gi gavo tik 1,666.

Seimely atstovų turės: Landwirtschpr. 9, Volks- 
part. 9; lietuvių blokas 5; socialdemokratai 4; komu
nistai 1.

Pažymėtina, kad 1927 m. turėjo teisę balsuoti 70,- 
000 žmonių, o balsavo 54,000. Per šiuos rinkimus turėjo 
teisę balsuoti 60,000, o balsavo tik 47,000. -

Rinkikų skaičius dabar sumažėjęs todėl, kad pra
eitą kartą rinkiku skaitėsi nuo 21 m., o dabar nuo 24 
m. Amžiaus skirtumas galėjo šiek tiek turėti įtakos ir 
balsų pasiskirstymui.

Skaitmeningi kariš
kiu areštai Graikijoj
Suimtieji kaitinami dėl sąmok

slo atsteigti generolo Panga- 
loso diktatūrą

ATĖNAI, Graikija, spal. 31.
Be gen. Teodoro Pangalo- 

so, apie kurio suėmimą jau 
buvo pranešta, tapo policijos 
areštuoti dar kiti dvidešimt 
septyni karininkai, buvusio dik
tatoriaus šalininkai, kaltinami 
dėl sąmokslo nuversti dabarti
nę Graikijos valdžią ir gene
rolą Pangalosą padaryti vėl dik
tatorium.

Suėmimai buvo padaryti te
legrafo direktoriaus namuose ir, 
kaip sako, buvę suimta svar
bių inkriminuojamų dokumen
tų.

Suimtas gen. Pangalos gina
si, kad jis nieko nežinąs apie 
kokį nors sąmokslą. To nežiū
rint, jis buvo pargabentas iš 
Eleusiso į Atėnus ir uždary
tas kalėjime.

Respublikos prezidentas Ve
lt izelos šiuo tarpu yra Turki-

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

jos sostinėj Angoroj, kame va
kar buvo pasirašyta draugin
gumo ir prekybos sutartys tarp 
Graikijos ir Turkijos.

Pabaltijo teatro di
rektorių konfe

rencija
RYGA. — Spalių 11 ir 12 d. 

Rygoj įvyko trijų Pabaltijo val
stybių teatro direktorių kon
ferencija. Konferencijoj daly
vavo Lietuvos valstybės teatro 
direktorius Oleka-Žilinskas, Lat
vijos operos direktorius Pran- 
de, nacionalinio teatro — Ber- 
zinš ir estų teatro direktorius 

i Kazemet.
Kalbėtasi bendrais klausi

mais. Tarp kitko, nutarta . su
rengti teatro parodas, bendrus 
kongresus, kuriuose dalyvaus 
režisieriai, dekoratoriai ir kiti 
teatro veikėjai.

Konferencijoj pasikeista ži
niomis apie tarpusavio teatro 
padėtĮ ir kitais praktiškais 
klausimais. .

Lapkričio mėn. lietuvių ir 
latvių operos pasikeis solistų 
ansambliais. Ateinančių metų 
vasario mėn. Latvijos naciona
linis teatras atvažiuoja su 
dviem spektakliais į Kauną.

Kita Pabaltijo valstybių tea
tro direktorių konferencija 
įvyks Kaune.

Bendrai gražu; truputį šil
čiau po pietų; vidutiniai mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30° ir 38° F.

Šiandie saulė teka 6:22, lei
džiasi 4:46. Mėnuo leidžiasi 
1:53 ryto.

Dideli girių gaisrai Ka
lifornijoje

VENTURA, Cal., spal. 81.-1 
Simi klony, Venturos kauntės 
pietuose, siaučia dideli girių 
gaisrai, sunaikinę jau apie 30,- 
000 akrų plotą. Kovai su gais
rais pašaukta 2,000 darbininkų.

Nors, namie nedar
bas, bet Amerikas 
statosi laivus svetur

NEW YORKAS, spal. 31. — 
Nacionalinė Amerikos laivų sta
tytojų taryba skelbia, kad šiuo 
tarpu svetimuose kraštuose sta
toma šešiolika naujų Amerikos 
prekybos laivų naftai gabenti.

Laivai buvo užsakyti sveti
muose kraštuose dėl to, kad 
ten darbininkai daug pigesni.

Tuos laivus pastatyti Jung
tinėse Valstybėse butų parėję 
25 milijonus dolerių, ir dau
giau kaip 15,000 darbininkų 
butų turėję ištisus metus darbo.

Pabaltijo bibliogra
fų kongresas

RYGA. — Spalių 12 d. Ry
goj atsidarė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bibliofilų kongresas, 
kuriame dalyvavo apie 70 žmo
nių. Kongresą atidarė Latvijos 
bibliotekininkų draugijos pir
mininkas Zaune. Po jo kalbė
jo švietimo vicepirmininkas 
Jauzem. Kongrese taip pat da
lyvavo Lietuvos atstovo parei
gas einąs Montvila. Lietuvai 
kongrese atstovauja prof. Vacį. 
Biržiška, kuris įėjo į prezidiu
mą, maj. Ružancovas, kuris 
įėjo j sekretariatą, ponia Kai- 
riukštienė ir Ruzgas, kurie įėjo 
į redakcinę komisiją.

Pirmą kongreso dieną per
skaityta eilė referatų apie bi
bliotekininkų padėtį Pabaltijo 
valstybėse.

Laivyno Kryžius 
Byrdui

WASHINGTONAS, spal. 31. 
— Kontradmirohii Richardui 
E. Byrdui vakar tapo suteik
tas Laivyno Kryžius. Tai už 
jo didvyriškumą, parodytą per- 
skridimu per pietų ašigalį.

Komunistai daužo stu
dentų butų langus

VARŠUVA, spal. 31. — Iš 
Lvovo praneša, kad ten komu
nistų agentai provokatoriai iš
daužė dviejų universiteto stu
dentų butų langus.

Sugriuvę barakai užbė
rė 30 darbininku

VIENA, Austrija, spal. 31. 
— Praneša, kad Villache, Ko- 
rintijoj, sugriuvo naujai stato
mi policijos barakai ir kad griu
vėsiuose buvo palaidoti dau 
giau kaip 30 darbininkų. Da
roma pastangų juos atkasti, 
bet manoma, kad daugelis už
bertųjų yra nebegyvi.

Anglų boikotas so
vietuos naftos pro

duktams '

LONDONAS, spal. 31. — Li
verpulio, Mančesterio ir kitų 
Anglijos miestų savivaldybės, 
į kurias sovietų vyriausybė 
kreipėsi su pasiūlymais prista
tyti naftą ir benziną pigiau
siomis kainomis, pasiūlymus at
metė.

Ligšiol tų miestų savivaldy
bės naftą ir jos produktus pirk
davo iš bolševikų, dėl to da
bar sovietų vyriausybė labai su
sirūpinus tos rinkos netekimu.

Maskva bijo, kad Shell kom
panijos pradėta kampanija už 
rusų naftos boikotavimą gali 
turėti pasisekimo.

Prof. Ramzinas čekos 
suimtas kaip “ken

kėjas
MASKVA, spal. 31. — Kaip 

jau buvo pranešta, sovietų slap
toji policija neva susekus nau
ją “kenkėjų” sąmokslą. Be ki
tų, suimtas taipjau prof. Ram
zinas, kaip tos “sąmokslinin
kų” grupės vadas.

Prof. Ramzinas yra vienas 
žymiausių autoritetų sovietų 
Rusijoje elektros energijos nau
dojimo klausimais.

Atleistas iš tarnybos 
nusišovė

TELŠIAI. — Spalių mėn. 8 
d. nusišovė Sargunas, Telšių 
monopolio tarnautojas. Prieža
stis — buvęs atleistas iš tar
nybos dėl per didelio girtavi
mo. Revolverį pavogė iš poli
cininko čemodano.

20 milijonų žmonių 
Amerikoj pasmerk
ti badant šia žiema

WASHING,TONAS, spal. 31. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas William Green 
sako, kad, dėl nedarbo, padė
tis Jungtinėse Valstybėse pasi
darė labai rusti. Pasak Greeno, 
šią žiemą ne mažiau kaip dviem 
dešimtim milijonų asmenų teks 
kentėti didelį vargą.

Amerikos Darbo Federacija 
turi bendrai 800 tūkstančių na
rių. To skaičiaus 168 tūkstan
čiai narių yra bedarbiai, o 120 
tūkstančių dirba tik dalį laiko, 
žiemą, .sako Green, bus ne ma
žiau kaip 5 milijonai bedar
biu. L

Nejau ir Anglija pri
ims prohibicijos 

įstatymą?
LONDONAS, spal. 61. — At- 

stovų butas šiandie pirmuoju 
skaitymu priėmė įstatymo pro
jektą prohibicijai Anglijoje į- 
steigti.

Einant proponuojamu Įstaty
mu, kuris buvo prohibicininkų 
partijos pasiūlytas, butų užgin
ta paminti, importuoti ir par
davinėti alkoholiniai gėrimai.

Apsikrikštijo žydaitė
Spalių 4 d. Telšiuose apsi

krikštijo 17 m. žydaitė, šerai- 
lė, kilusi iš Varnių miesto. Kū
mais buvo vietos klebonas ir 
kunigų seminarijos šeimininkė. 
Ji įsimylėjo j vieną varniškį 
vaikiną ir dėl to pametė žydų 
tikėjimą. Spalių 5 d. buvo jų 
vestuvės. Krikšto dieną buvjo 
atvykę jos tėvai iš Varnių. Jie 
norėję savo dukterį papjauti, 
bet mėginimas nepavykęs—duk
teriai perdurti tik drabužiai. 
Vėliau duktė pasislėpė kunigų 
seminarijos rūmuose ir nebesi
rodė.

Telšių v. Rainių kaime pil. 
Joniko ūky kuliama mašina į- 
traukė jauną mergaitę Į ratą 
ir vietoj užmušė, sužalodama 
galvos kiaušą.

Sovietų finansų komi
saras Briucahnovas pa

šalintas iš vietos
MASKVA, spal. 31. — Vi- 

sai netikėtai “atsistatydino” fi
nansų komisaras Briuchano- 
vas.

G. L. Piatakovaš, sovietų 
valstybės banko prezidentas, 
taip pat iš los savo vietos tapo 
perkeltas i Chemijos trusto pir
mininkus, o jo vieton paskir
tas Kalmanovičius, ligšiol bu
vęs Javų trusto pirmininku.

DARBO PASAULYJE
ANGLIAKASIŲ STREIKAS 

DEL ALGŲ MAŽINIMO

NEW LEXINGTON, Ohio, 
spal. 31. — Manhattan Coal 
kompanijos Tropic, Ohio, kasy
klų darbininkai paskelbė strei
ką, protestuodami prieš algų 
apkarpymą. Darbą metė dau
giau kaip 20(1 angliakasių.
GELEŽINKELIS STATYDIN- 

SIS 1,500 VAGONŲ
PHILADELPHIA, Pa., spal. 

31. — Pennsylvanijos geležin
kelio administracija pranešė, 
kad per ateinančias dvi savai
tes geležinkelis pradės 1,500 va-, 
gonų statymo darbus.

Vagonams pastatyti bus iš
leista daugiau kaip 5 milijonai 
dolerių.
TEXAS UOSTŲ DARBININ

KŲ STREIKAS DEL ALGŲ
GALVESTON, Texas, spalių 

31. — Longshoremenų unija 
paskelbė visuotinį uostų darbi
ninkų streiką Galvestone, Hou- 
stone, Texas City ir Corpus 
Christi.

Streikas buvo paskelbtas ne
susitaikius su samdytojais dėl 
algų.

Bolševikai sušaudė 8 
banko valdininkus
BERLYNAS, spal. 31. — So

vietų žinių agentūra praneša, 
kad OGPU [slaptoji bolševikų 
policija] sušaudė dar aštuonis 
sovietų valdžios banko Charko
ve valdininkus.

Sušaudytieji, kaip praneši
mas sako, buvo apkaltinti spe
kuliavimu sidabro ir aukso pi
nigais.

Prohibicija?—New Yor- 
ke daugiau ne 40,000 

smuklių / ■ ■ _
NEW YORKAS, spal. 31- — 

Vyriausybė nė nebesistengia į- 
vykinti prohibiciją, nes nieko 
negali padaryti.. Del gerai su
organizuotos butlegerybės, gė
rimų New Yorke lengvai ga
li gauti, kiek tik nori.

New Yorko mieste šiandie 
yra daugiau ne 40 tūkstančių 
slaptų saliunų. Jei federaliniai 
prohibicijos agentai tą ar kitą 
smuklę uždaro, smuklė tuojau 
persikrausto į kitą gatvės kam
pą, ir biznis eina kaip ėjęs.

Žmonių reakcija prieš pro
hibiciją jau yra taip stipri, 
kad republikonų partija rado 
reikalo, lygiai kaip demokratų 
partija, primti savo platformon 
reikalavimą, 18tą (prohibicijos) 
amendmentą visai panaikinti.

Oklahomoj dega naftos 
versmes

OKLAHOMA CITY, Okia., 
spal. 31. — čia užsidegė naf
tos versmės, kurių milžiniškos 
liepsnos gresia pavojum mies
tui. Visi miesto gaisrininkai 
pašaukti kovoti su gaisru.

Anglijos karaliunas
— taikos apaštolas

Giria Tautų Sąjung’ą kaip stip
riausią pasaulio atsparą prieš 
karus

LONDONAS, spal. 31. — Va- 
lijos princas Edvardas, Angli
jos sosto įpėdinis, vakar pasa
kė Tautų Sąjungos Draugijos 
pokyly kalbą, kuria jis gyrė 
Tautų Sąjungą kaip didžiausią 
šiandie pasaulio jėgą karams 
sutrukdyti.

Princas kalbėjo per radio. Jo 
kalba buvo transliuota ir į 
Ameriką.

“Yra dar žmonių, kurie sa
kosi netikį, kad Tautų Sąjun
ga sugebėtų užbėgti už akių 
karui,” sakė Valijos princas. 
“Bet kokį kitą jie turi pasiū
lymą, kaip alternatyvą, taikai 
atsteigti ir pasaulio gerbūviui 
atstatyti ?

“Didžioji Britanija ir jos do
minijos išsprendė tarpusavio 
nusiginklavimo problemą ir ka
rą išmetę į sąšlavyną. Nejau 
nebūtų vilties, kad kiti trys ket- 
virtdaliai pasaulio, nežiūrint 
kalbų skirtumų, senų pykčių ir 
nepasitikėjimų, nežengs tuo pa
čiu taku?”

Rygos lietuvių teatro 
atidarymas

RYGA. — Spalių mėn. 12 
dieną Rygoj, matininkų drau
gijos salėj, buvo lietuvių tea
tro atidarymas. Teatrą atidarė 
kalba teatro draugijos valdy
bos nary- Vizbaras. Savo kal
boj jis pažymėjo, kad draugi
jos svarbiausias tikslas — to
bulinti Latvijos lietuvių teatro 
meną, kurio užuomazga jau bu
vo prieš karą. Po to, buvo 
sugroti Lietuvos ir Latvijos 
himnai. «

Sąryšy su Vytauto sukaktu
vėmis buvo pastatyta Maironio 
“Kęstučio mirtis”. Vaidinime 
dalyvavo lietuvių valstybės tea
tro artistas Kupstas, Latvijos 
lietuvių teatro vedėja p-lė Pa- 
liakauskaitė, p-lė Gudvinskaitė- 
Talskaitė, Purvinis ir kt. Vai
dintojai turėjo didelio pasise
kimo ir apdovanoti gėlėmis. 
Teatro atidarymo proga gau
ta daug sveikinimo telegramų. 
Tarp kitko, sveikino Rygos mie
sto galva Krievinš, Lietuvos 
teatro direktorius Oleka-Žilin
skas, latvių teatro direktorius 
Berzinš. Spektakly dalyvavo 
daug publikos, Lietuvos pasiun
tinybės ir konsulato persona
las, latvių spaudos šefas dr. 
Bilmanis, latvių lietuvių vieny
bės draugijos pirmininkas inž. 
Riteris.

Teatras statys po 1 — 2 
spektaklių kas mėnesį.

Plėšikai atėmė iš agen
to $25,000 briliantų

TOLEDO, Ohio, spal. 31. — 
Julės S. May, New Yorko 
Adams Watch kompanijos ke
liaująs agentas, pranešė vietos 
policijai, kad du banditai su
laikė kely jo automobilį ir at
ėmė iš jo valizaitę su laikro
dėliais ir briliantais, vertės 
tarp 25 ir 50 tūkstančių do
lerių.

LIETUVON
Siunčiame P i n i * u a 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Raugia! ...
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KORESPONDENCIJOS
Worcester, Mass

Vaikų mokyklėlė

prisidėjo laike šių laidotuvių.
—Zakarevičienė.

Toronto, Kanada
SLA. 57, 318 ir 358 kuopų 

vaikų mokyklėlė pradėjo veik
ti. Kiek man yra žinoma, jau 
neblogai sekasi. Vaikučių už
siregistravo 50. Manoma, kad 
šiais metais bus daugiau nei 
šimtas. Mokytojų yra trys. 
Kai mokinių skaičius padidės’, 
tai bus galima tikėtis geresnių 
pasekmių.

Koncertai
Lapkričio 9 d. įvyks R. Juš

kos ir Katauskaitės koncertas. 
Rengiamas jis yra Aušros Var
tų parapijos svetainėj. Mano
ma, kad koncertas bus pasek
mingas.

Lapkričio 16 d. manoma su
rengti koncertas J. Butėnui. 
Vieta—Lietuvių Ukesų Kliubo 
svetainė, 12 Vernon St. Dau
gelis musų kolonijos lietuvių 
yra pusėtinai pasiilgę Butėno 
dalbų.

Be to, Vanagaičiui su Olšaus
ku yra rengiama du koncertai. 
Pirmasis įvyks lapkričio 16 d. 
Lietuvių Ukėsų Kliube. Taigi ši 
sezoną worccsteriečiai turės 
progos girdėti gerų dainininkų. 
Reikia musų dainininkus pa
remti.

Mirimai
Per pereitą, savaitę mirė Ku- 

kauskienė, Mikutaitienė Ir Či- 
žauskų sūnūs, E. čižauskas. 
Tad kaip matote, musų koloni
joj giltinė pasidarė gana veikli.

Sužeidė
Vietos lietuviams gerai žino

mo biznieriaus D. Mažeikos 
žmona tapo sužeista. Ant jos 
užvažiavo kažkoks vaikėzas au
tomobiliu ir parbloškė. Tapo 
sutašytas kojos kaulas'. Linkė
tina E. Mažeikienei greit pa
sveikti.

Lankosi svečiai
šiomis dienomis musų kolo

niją aplankė chicagiečiai Vana
gaitis ir Olšauskas. Jie lanko
si koncerto reikalais. Kartu 
su jais atvyko ir A. A. Žukas, 
“Sandaros” centro sekretorius. 
Jis važinėja savo organizacijos 
reikalais. Gero pasisekimc 
jiems musų kolonijoj.
Komunistai galutinai smunka

Kiek teko patirti, tai komu
nistai jau galutinai baigia 
smukti. Jų įteka ŠLA. 57 kuo
poj tapo palaidota ant amžių. 
Bolševikų lyderiai net sarmati- 
iasi pasirodyti. Taigi komunis
tiška “kriepastis” griuvo 
“Laisvei” iš' tos kuopos centai 
daugiau nebeplauks. Jų gešef- 
tas yra “gone”.

—VVorcesferio Vaikas.

Kenosha, Wis.
Padėka

Aš, žemiau pasirašiusi, Sofi
ja Zakarevičienė širdingai dė
koju visiems dalyviams mano 
mylimo vyro Prano Zakarevi
čiaus laidotuvėse, kurios Įvyko 
spalių mėn. 25 d. Ypatingai 
dėkoju pp. J. Martinui už pa
tarnavimą ir pasakytą atsisvei
kinimo kalbą laike laidotuvių. 
Taipgi H. Labanauskui už pa
sakytą ant kapinių kalbą ir S 
LA. 212 k p. už suteiktą patar
navimą ir visiems, kurie šiokiu 
ar tokiu darbu bei patarnavimu

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninei.

Pastebėtinas 50 metų senumo želi, 
ir mokslinis gydymas. Dr. Schyman at
vežtas iŠ Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligonitfės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedaliomis iki 
2 vai. po pįet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Cbicago.

Atsakymas “Vilnies” No. 243 
Misijonieriui i jo šmeižtą

Nors jau sykį buvo atsakyta 
tuo klausimu, tačiau dabar pa
sistengsime apibudinti dalykus 
plačiau. Visų pirmiausiai Mi- 
sijonierius apibudindamas S- 
gos susirinkimą iš spalių 2 d., 
pašoko, kad “hekurie nariai 
(reiškia, sociali' ašis tai) mane 
tą susirinkimą padaryti nepa
prastu”, nes “šaukė jį tik per 
socialfašistų “Naujienas” ir ti
kėjosi, kad bus svarstomi Įsta
tai, kuriuos (jų ištikimoji) ko
misija pagamino. Kad S-gos 
susirinkimai yra šaukiami per 
“Naujienas”, tai visi žino, nes 
“Naujienos” yra S-gos organas, 
o kad “socialfašistai” nesiruo
šė prie įstatų svarstymo, paro
do pirmesnis S-gos nutarimas 
kur užprotokuluota ,“kad Įsta
tų svarstymo dieną paskirs ko
misija pasitarus su valdyba”. 
Jus gi valdybą vadinate “so- 
cialfašistine”,. tai kaip mes bū
tum negalėję žinoti, kad įsta
tai nebus svarstomi tą dieną?”

Toliau Misijonierius, rašyda
mas apie valdybos - raportus, 
S-gos pirmininko kalboj prista
to daugtaškių, pamėgdžiodamas 
aikčiojančią kalbą. Geistina, 
kad tokią kalbą turėtų Misijo- 
nerius, kurio, be “mikrofono” ar 
“radio priimtuvo” s'uprasti ne
galima.

Kalbama apie chorą, ktir vi
si faktai visaip iškreve’zoti. 
Štai choro istorija. Sužinojus, 
kad iš Montrealo atvažiavo šiek 
tiek sugebąs toj srity žmogus, 
buvo nueita poros valdybos na
rių ir sutarta padaryti bandy
mai, į kuriuos buvo sukviesti 
pirmesnieji choro dalyviai, jų 
tarpe, žinoma, ir tas t*baisusis” 
Jokubynas. O kur kalbama 
neva apie Jokubyno choro ve
dimą, tai Misijonierius iš savo 
pilvo išpūtė! Kaslink chorve
džio, tai minėtas chorvedį s, bū
damas IMontreale, buvo “pa
žangus” žmogus ir vedė jų or
kestrą, bet atvažiavęs Torontan 
su Misijonieriais nesusidėjo. 
Matyt, Įgrisę buvo Montrealo 
pyragai, ir išsyk atsirado karš
tas “brostvininkas”. Tai čia 
vienas- pavyzdys', kurių ir To
ronte netrūksta, nes Toronto 
“skiepas”— tai Įstaiga, iš kur 
be persėdimo važiuojama pas 
Misijonierius ir atgal.

Toliau už įnešimą paskirti 
pašaliniai organizacijai 5 d. ii 
politiniams tikslams (ne Lietu
vos kaliniams) kas eina prieš 
konstitucijų, išstojo ne tik Jo- 
kubynai, bet ir daugelis kitų 
narių. Kaip gi jus manote Mi
si jonieriai pasielgė su tuo as
meniu, t. y. pirm. Stankum, ku
ris tą sumanymą buvo Įnešęs 
—nagi išvadina fašistu, darbi
ninkų priešu; ir kaip vėliaus 
paaiškės ne viena ji, bet ir ki
tus tokius pat banditiškai sti- 
erganizuota “šaika” iš S-gos 
valdybos, kaltindami juos už 
tai, kad sykiu dirbo su teatra
le komisija ir tuonri peržengė 
savo teises ir Įžeidė Teatralės 
komisijos “onarą” —kas teat
rales komisijos nariams kibai 
patiko—mat, nenorėjo aiškintis, 
kad per vasara gerb. komisija, 
buvo užsiėmus su “pakeitimo 
stono” klausimu ir nebuvo lai
ko ateit j susirinkimą ir iš
duot iš 5 mėn. užsilikusi ra
portą. Be abejo, apkaltinta 
valdyba, nes komisiją kaltinti 
negalima , ba “savi” žmones. 
Bet, ant galo, taip sunkiai dir
busi ir negalėdama pranešti 
tokių teisių pasisavinimo komi
sija rezignavo. Pasinaudoda
mi visais tais šmeižtais “pa
žangieji”) kovotojai už darbi
ninkų teises štai ką išprovoka
vo. Artinantis S-gos visuoti
nam susirinkimui, kuriame bu
vo numatyta svarstyti įstatus

M
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“Who’s Who?”
Retas pavyzdys kalnų ožio, sugautas ir gyvas atgabentas į 
New Yorko zoologijos daržų. Ožiai tos veislės gyvena aukš
tuose kalnuose ir mėgsta gėrėtis kalnų vaizdais bei patys savo 

barzdomis

ir pirmesnieji valdybos apkal
tinimai ir užpuolimai, už ku
riuos valdyba pareiškė noro, 
kad toliau butų pareikštas jai 
pasitikėjimas. Ir štai tam pa
čiam “Vilnies” numery Misijo
nierius kviečia visus S-gos na
rius atsilankyti ir pareikšti 
valdybai nepasitikėjimą. Tuoj 
buvo išrinkti agentai, kurie 
landžiodami po “pulritįmius” ir 
kitokias Įstaigas naudodamiesi 
asignuotais iš “centro” pinigais 
surinko armiją “narių” primo
kėdami jiems už atsilankymą.

Na, ir visas sumanytas “pu
čas”, kurį sen^i planavo, nusi
sekė, kaip per sviestą, nes ne
buvo duota kaltinamiems net 
gerai prasižioti, štai kaip tū
las “Petras” (tikras Petras) 
“Vilnies” No. 249 iš spalių 22 d. 
ruošiasi prie perversmo. Sako: 
“Dabartiniu laiku kuo nevisi 
(reiškia socialfašistai) yra su
simetę i K.L.J. S-gą. Žinoma, 
ačiū musų pažangiųjų apsileidi
mui, bet nėra mažiausios abe
jones, kad iš tos paskutines po- 
zicijos bus išguiti ir turės neš
dintis ten, kur jų literatiškas 
šulas sėdi”.

Ar tai tokiu budu proletaria
to apšvieta yra skelbiama. Vie
toj- skleidus’ apšvieta tarp 
“tamsiųjų parapijonų”, jus 
niekšiškiausiu budu suardėt? 
vienintelę apšvietos organizaci
ją, kuri turėjo savo skaityklą 
ir knygyną. Jus padarėte, pur- 
viniausį - darbą, ko net juo- 
džiausieji fašistai nebūtą pada
rę. Kadangi visi tikrieji S- 
gos* noriai tuomi pasipiktino ir 
išėjo, palikdami “plikius” ne
baigus susirinkimą, kadangi jis 
nebuvo teisėtas.* Toliaus mesI Į

pareiškiame, kad visa Sąjunga 
ir turtas priklauso mums, jau- i 
nimui, kurie per triūsą tą pa.-* 
--------- •------------- j-----------------

siekėm, ir reikalaujame, kad 
viskas butų grąžinta tam, kam 
tai priklauso. Toliaus mes krei
piamės į Toronto visuomenę, 
kad tikroji Jaunimą S-ga va
dintųsi tai: “Kanados Lietuvių 
(jaunųjų) Jaunimo Sąjunga. 
Fanatikų (senių), kurie varto
ja pirmutinį Sąjungos vardą 
neremti, nes tai yra provoka
toriai. Jaunimui priklauso Jau
nimo S-ga, o ne “seniams” fa
natikams.

Kanados Lietuvių (Jaunųjų) 
Jaunimo Sąjungos

Valdyba.
„M.; - ... ....

Paieškojimas
Stasys Snieškus, gyv. 58 Os- 

sington Avė., Toronto, Canada, 
paieško savo tėvo Juozo ^nieš- 
kaus, gyvenančio Chicagoje, 
111. Iš Lietuvos kilęs —Panevė
žio apskričio. Prašau skubiai 
atsišaukti, neš yra svarbus 
reikalas.

Laiškas iš bolševikų 
rojaus

Vienas chicagietis gavo iš 
savo brolio laišką. Jo brolis 
gyvena Rusijoj 'ir dirba valdiš
koj aptiekoj. Prie to laiško 
chicagietis daro tokių pastabą:

Linksma yra, kai žmogus su
lauki iš tolimos šalies seniai 
laukiamą žinią. Ypač linksma 
yra gauti žinią iš savųjų. Su
laukiau ir aš žinios iš žemiško 
rojaus, kuris yra žinomas kaipo 
SSSR. Nebūčiau tiek nudžiu
gęs, jei bučiau radęs pinigų, 
kiek nudžiugau gavęs iš brolio 
laišką. „

Pirmiausiai metėsi j akis 
raudonas rašalas, .lis priminė 
terši ką tai raudonai įkaitintą 
arba kraują. Galvojau sau, ne-

jaugi mano brolis tapo prie 
sienos pastatytas! Drebančio
mis rankomis atidariau konver- 
tą ir skaitau:

Mielas broli, Pranai!
Slinku ir prisiminti, kiek me

tų tau nerašiau. Ir dabar ne
tilpti vilties', kad gausi šį ma
no laišką. Jeigu ta nelemta 
ęėnzura užuostų, kas čia yra 
parašyta, tai pelenų drachmas 
beliktų iš šio rašinio. Vienok 
sveikinu tamstą, broli, ir linkiu 
daug laimės laisvoj Amerikos 
šalyj. Visa šeimyna tebėra 
sveika. Dirbu valdžios aptie
koj, gaudamas 40 rublių į me
nesį. Gyventi, žinoma, tenka 
pusbadžiu. Kaip žinai, brol, 
prieš revoliuciją aš turėjau 
nuosavas dvi aptiekas ir ma-1 
niau, kad busu laimingas ir se
natvėj skursti nebereikės. Su- 
uŽė revoliucija. Vėliau Įvy
ko bolševikiškas perversmas. 
Bolševikai viską atėmė,I kas bu
vo mano ilgų metų darbu su- 
budavota. Trockio ir Lenino 
pasekėju aš nenorėjau būti, 
todėl šiandien ir skursti reikia. 
Bolševikas pas 
yra tas, kuris
menševikas,—nuo kurio ima.

Aš pasilikau su' tais, nuo ku
rių ima... Komisaru, geriau s'a- 
kan, “grabelsčiku” (plėšiku) aš 
nenorėjau būti, šiuo laiku yra 
blogiau, negu buvo po pervers- 

žodžio laisvė apkalta re- 
Kai

tai dairykis, kad kas per 
skylutę nesiklausytų, 

žodį prieš valdžią, tai ,ko 
ir su gyvastimi atsisvei-

Aš bijau, kad tas mano 
laiškas nepakliūtų į slaptosios 
policijos rankas. Turėdama ad
resą, ji galėtų lengvai mane su
sekti. 1 Tąsyk butų sudieu! 
(Seka parašas, kurio dėl kiek
vienam suprantamų priežasčių 
nededame).

Chicagietis dar rašo: Taigi 
matome, kokia tvarka dabar i 
yra Rusijoj. Saujalė komisarų 
išnaudoja milionus žmonių. Jei 
žmogus savo sunkiu darbu šį 
tą sutaupo, tai dykaduoniai ko
misarai iš jo atima. Tiesą bro
lis sako, kad Rusijos žmonės

mus šiandien 
viską ima, o

mo. 
tėžiais, spauda surakinta, 
kalbi, 
rakto 
Tarsi 
gera, 
kinsi.

Dabar nevalia slėpti metali
nių pinigų, o popierinių niekas 
henori imti. Jei turi vieną ki
tą metalinę monetą, tai ir bi
jok, kad slaptoji policija nesti- 
žindtų. Tuoj atims. Priegtam 
gali Ir dar blogiau užsibaigti, 
žodžiu sakant, dabar sunku gy
venti ' SSSR. Laukiame per
versmo arba kilpos ant kaklo. 
Tegul juos velniai su 
tatura! Turtingą šalį 
griuvėsiais, ,o žmones 
lavonais padarė.

Jeigu brolis esi bagotas do
leriais, tai prašyčiau (“chlieb 
da sol”—duona ir druska), bro
liškai atjausti. Šį kartą aš 
daug nei nerašau. Manau, iš 
laikraščių jus' daugiau žinote, 
negu mums valia butų rašyti. 
Savo adresą pasiunčiau Lietu
von ir prašiau tau perduoti.

ta dik- 
pa vertė 
gyvu i s

Didžiausi Bargenai
ant F rentinių Setų

LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Jus čia nupirksite nuo pačių išdirbėjo per pusę pigiau, negu jus 
galite nupirkti krautuvėj, dagi pigiau negu už obelio kainą, nes mes 
patys, savo dirbtuvėj, darome setus ir tiesiai jums parduodam. Mes pa
darome gražiai, tvirtai ir parduodam pigiai. Ateikite persitikrinti musų 
tavčru ir musų kainomis.

Kainos nuo $59 už 3 šmotus
Duodam ant lengvų išmokėjimų.

ARCHER FURNITURE
JOE KAZIKA1TIS—KAZ1K Savininke

4140 Archei- Avenue Tel. Lafuyette 9733
—i i' h i' ■ ■■ ..........  ii*

tapo paversti gyvais lavonais. 
Jei inteligentai žmonės' nusi
skundžia sunkiu gyvenimu, tai 
ką jau begalima pasakyti apie 
juodo darbo darbininkus! Jie 
yra tikri baudžiauninkai. Todėl 
pas daugelį, matyti, ir pradeda 
bręsti mintis apie perversmą. 
Jie sako: perversmas arba 
na (k stienke).

Taip rašo ne vien mano 
lis, bet ir tie, kurie buvo
važiavę i Rusiją molio minky
ti.
tik tie, kurie gauna iš Maskvos 
sandvičių. —F. B.

sie-

bro-
nu-

Garbina šiandien Rusiją

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

Jisa
Vaikai

us geriau prirengti pasisekimui gyvenime, jei 
j .5 juos įpratinsite į taupumą jiems dar jauniems 
esant. Tegu jie prisideda prie musų Christmas 
Club, kur jie bus raginami depozituoti keletą penk
tukų kas savaitę per 50 savaičių.

Metų metai praslinks ir koks jiems bus džiaugs
mas atgauti padėtus pinigus į musų banką.

Prisidek prie musų Klubo dabar.
/

Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Sedemka, Jagminas, Rimkevičius, Ža
belio, Micketvicz, Laurinavičia, Metiikis, Adomavičių ir p-lė Laucaitė 

maloniai jums patarnaus.

Peoples J\(ational 'Bank 
and *\7rust Company 

Chieago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu. 

Susivienijęs su National Republic Bancorporation.

Paskutinis Inspfijimasl
BUY

COMP

N0W
ATING
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Jus vis dar turite laiko įsivesti apšildymo plantą j savo namus, 
jeigu veiksite tuojaus.

Kad išleisti visą musų didelį staką boilerių ir radiatorių, mes pa
siūlome penkių karšto vandens radiatorių darbą S265J«
Jeigu jus norite įsivesti apšildymo plantą savo namuose, 
ir mes išaiškinsime jums kaip jus galite turėti patogų šiai žiemai namą nesutrukdant kitų jūsų kasdieninių 
reikalų. Jus galite padaryti mažą (mokėjimą, likusius gi išmokėti per 12 ar 24 menesius, 
kolinsime jums visiškai dykai visus reikalingus pačiam įsivesti apšildymo plantą įrankius, 
inžinierius išdirbs
Pabandykite mus 
musų kostumerių 
valandai po piet.

M. Levy & Co
21 13-33 So. State St.

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645
South West Skyrius: So. Chicago Skyrius

4101 Archer Avenue 9300 Commercial .
4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart ' Kampas 93-čios gt.

Tel. LAFAYETrE 0287 Tel. SAGlNAW 1817
Kalbame Lietuviškai

pašaukite mus telefonu, arba užeikite i musų ofisą 
J . 1

Mes taipgi pas- 
Musų apšildymo 

pienus, taip kad kiekvienas sugabesnis žmogus be jokio vargo gali atlikti darbą.
pirmiausia, pirm negu pirksite kur kitur. Jus rasite mus gera firma daryti biznį. Naudai 
musų vieta būna atdara šiame apšildymo sezone kas vakarą iki 8 vai. ir nedėliomis iki 1

1

Į
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BUTAS
Musu namuose tragedija at

sitiko. žmogžudyste. Vyras 
pavyduliaudamas savo jauną
ją faktine žmonelę ir jos ju
ridinę motutę.

Nesigilindamas perdaug i 
žmogužudystes psichologiją, 
viena tepasakysiu, — žmogžu
dyste atsitiko nedideliame, 
jaukiame bute — du kamba
riu ir virtuve. Pirmas aukštas. 
Išeinamoj. Vonia. 10 kvadra
tiniu sieksnių.

Žmonių susirinko daugybe, 
kiekvienam, žinoma, įdomu 
sužinoti —- kam dabar butas 
teks.

Nuvežė žmogžudį. Nužudy
tuosius nuvežė, kur reikia — 
minia nesisklaido. Prasidėjo 
šiokios tokios peštynės. Kaž 
kas baisiai gerklę paleido, kad 
esą negalima šitokio buto gi
minėms atiduoti. Verčiau bur
tai traukti — kam teks.

Dūlinti dabartiniai mechaniški 
spyruoklių laikrodžiai. Minėtas 
laikrodis, tačiau, nėra mecha-i 
n iškas. Jis daugiau panašus į 
senoviškus smėlio ar vandens 
laikrodžius, nes jame smėlį ar 
vandeni atstoja radiumas. Kaip 
žinia, radiumas nuolat skaido
si Į atomus, taip sakant tirps
ta, leisdamas vadinamus alfa 
spindulius, kurie yra savos rū
šies mažyčiai šoviniai. Šia ra
diumo ypatybe ir yra parem
ta minėto laikrodžio konstruk
cija. ' Laikrodi sudaro viena 
stiklinė tūtelė, iš kurios yra 
ištrauktas oras ir įdėta viena 
tūkstantinė dalis gramo radiu- 
mo. Tūtelėj dar yra mažas 
elektroskopas su auksiniais la
peliais. Alfa spinduliai, kurie 
yra ne kas kita, kaip tik heliu- 
mo atomai, teigiamai Įelektrin
ti, veikia elektroskopo lapelius, 
kurie, dėl to. prasiskečia. Skės- 
damiesi lapeliai pasiekia ploną 
vielą — ir elektroskopas at
slūgsta. Kadangi vienas gra-

[Pacific and Atlantic Photo]

Suma bus naudojama nariams, 
kurie nebegali būti apdraudžia
mi.

Yokumo voffikus jau 
sugavo

Vakar pagautas ir trečiasis 
iš bandos, kuri buvo pavogusi 
Galvos miestelio, 111. bankinin
ką, Mr. Yokum. Jo žmona ban
ditus apgavo ir vietoj reika
laujamos sumos $200,000 pa
siuntė pakinką, kuriame jokių 
pinigų nebuvo. Banditai nepa
žiūrėję bankininką paleido. Da
bar visi sugauti.

Thomas II. Gideon, Spring- 
fieldo (Mo.) burmistras, kuris, 
apkaltintas dėl ’ sąmokslo su 
butlegeriais, tapo nuteistas

Skyskraperiy plėšikai
Vakar du plėšikai išlaužė In

surance Exchange building, 175 
W. Jackson bulvare, ant 11 
aukšto, kur sumušę tarnauto
jus atėmė $2,328.00.

Ir staiga broleliai jus mano, 
pasidarė man graudu, skaudu. 
Net užsigavau.

Čia, gali sakyti, tokia nelai
mė, tokia tragedija, ir kraujas 
ir žmogžudystė, ir čia pat to
kia smulki, biauri komercija. 
E, manau, baltaveidžiai brole
liai jus mano.

Ilgai stovėjau prie vartų. 
Net biauru buvo man dalyvau
ti tose* derybose.

Juo labiau, kad praeitą sa
vaitę netikėtai užklupau puikų 
butelį. Juokinga juk butų 
karščiuotis ir keisti. Aš pa
tenkintas.

Iš rusų kalbos išvertė
(i. /.

ĮVAIRENYBĖS
Radiumo laikrodis

“Amerikos Fizikos Draugi
jai’’ neseniai buvo Įteiktas pa
tikrinti laikrodis, kus yra nuo
stabiausias ir brangiausias pa
sauly. Jo konstrukcija yra vi
sai kitokia, negu šiaip laikro
džių. Senovėj žmonės vartoje 
saulės, smėlio, vandens Irikro-

mas radiumo kas sekundė iš
leidžia 40 miliardų heliumo ato
mų# tai vienos tūkstantinės 
gramo dalies visiškai pakanka 
aikrodžiui varyti, t. y. elektro- 

skopui įelektrinti. Tarp dviejų 
elektroskopo Įelektrinimų pra
eina lygiai 20 sekundžių, vadi
nasi, per minutę Įvyksta trys 
Įelektrinimai ir atslūgimai, 'lai 
ir yra visas radiumo laikrodis. 
Jis tuo patogus, kad jo nerei
kia užsakinėti, nes radiumas 
išnyksta tik per daug- šimtų 
metų. Tuo bildu radiumo laik
rodis yra, žmogaus akimis žiū
rint, amžinas. “T.“

dvejiem metam baudžiamojo

Pagauti bankininko už- 
mušikai

Plymouth Ct., lapkričio 8 d., 
12:30 vai. dieną rengia lun- 
cheon su diskusijomis apie be
darbės reikalus. Tema bus “Ar 
Illinois turi imtis priemonių 
prieš bedarbę?”

Pirmininkaus B. M. Squires, 
guberhatoriaus bedarbiams' pa
skirtos komisijos pirmininkas.

Kalbėtojai: Paul H. Douglas 
iš Chicagos universiteto, direk
torius Swarthmorq Institute on 
Unemployment. Jo tema “Be
darbės ekonominės priežastys”.

Abraham Epštein iš New 
York, direktorius American 
Assoe. for Old Age Security. 
Jis kalbės' už bedarbės apdrau
dimą.

James A. Donnely, nuo Illi
nois iManufacturers Associa- 
tion, kalbės prieš bedarbės ap
draudimą.

Atėjusiems tik- prakalbų 
klausytis kaina 25 centai. Vie
ta galima užsisakyti telefonu 
Harrison 5392.

Chicago Civic Operai 
pfasidėjus '

Mary NĮcCormic, sugryžusi į 
Chicago Civic Operą pirmą 
kartą pasirodys šiam sezonui 
ateinantį šeštadienį, lapkričio 1 
d. pavakary, dainuodama Mas- 
senet’o operetiškoj novelėj 
"Manon”.

Pirmas populiariškomis kai
nomis perstatymas bus . šešta
dienį vakare Wagnerio opera 
“Tannhauser”, kurios pirmose 

S’olėse dalyvauja Cyrene Vau 
Gordon ir Alexander Kipnis. 
Bus baletas, dalyvaujant ge
riausioms šokikėms.

Sekmadien. matinee bus sta
toma Montemezzi’s “L’Amore 
dei Tre Re”, su Claudia Muzio 
pirmoj rolėj.

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

kalėjimo.

CHICAGOS■V

ŽINIOS

džius, k< 1 bi.»o išrasti ir pato

REUMATIZMAS
Jus galima išgydyti—ui lemą kainą 

Aštrus skausmai nugaroje ir pečiuose, 
sojose, nervuose ar sąnariuose, raumenų 
nešlungis ir sustirimas, skaudus, opus ir 
r sutinę sąnariai privirsią į lumbago, 
irthritis, vandeninę ligą, diabetes. albu- 
nen ir širdies ligą. Išgydymas Garantuo- 
as. Ateikite tuojaus dėl nemokamo pa- 

• itarimo, patarimo ir egzaminacijos spe- 
ialisto, jei butų reikalas, taipgi dėl žo- 
ių sempelių. Department for Rheumat- 
sm, S.M.S. Health Institute, 1869 N. 
Dainen Avė., Chicago. tel. Brunswick 
1680. Valandos: 10 iki 12, 1 iki 5, 6 
ki 8. nedėliomis iki 2 p. m.

RAUDONOJI GYSLA
Gydymas pasiunčiamas kiekvienam ken
tėtojui išbandymui. Jei patenkintas, pri- 
siijsk $1. Rašyk Šiandie.

I. KYHKCO.
1044 N. Damen A ve., • Chicago.

A. BITINO
Paminklu Išdirbyste

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
dais šv. Kazi
miero kapines
faiptri skyrius prie Tautišku kapiniu
1958 W. lllth St., Chicago. II) 

Tel. Beverlv 0005

< “ “*n
Kalėdoms, Naujiems

Metams 
Pasveikinimus

I SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

| Turime didelį, gražų pasirinkimą vi- 
j šokiausios 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 
pasiunčiamo paštu.

Naujienos i 
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. I
š___________ -Trr—— —

Pereitą savaitę nužudę South 
Chicago bankininką, Courtney 
Merill, du banditai žmogžudžiai 
pagauti Gary policijos.

Teisėjo Lyle paskaita 
apie gengsterius

f---------- ------ . .—

Kulta Kertelė

Turtai iš nieko!
žmogus yra linkęs manyti, 

kad tik iš didelių daiktų gali
ma susikrauti turtus. Tuo tar
pu yra visai atvirkščiai. Mažu 
tėliai, bet būtinai reikalingi 
daiktai davė ir tebeduoda jų iš
radėjams ir gamintojams di
džiausią pelną. Tie, kas gami
na adatas, sagutes yra seniai 
milijonieriai, žmogus, sugalvo
jęs dabar’ vartojamą prietaisai 
automatiškai alaus buteliui už
kimšti, yra susikrovęs dešimtis

Majoras susirgo apen-
dieičiu

Chicagos majoras Thompson 
] rengėsi i rinkimų kampanijos 
(prakalbas, kai besirengdamas 
pajuto sergąs. Tuojau nuga- 

i Lentas i ligoninę, kpr rasta, 
(kad turi aštrią apendicitis for
mą. Padaryta operacija, bet dar 

i be 48 vai. negalima x pasakyti, 
ikuo operacija pasibaigs.

Sugavo Capone iždinin
ką Nitti

Garsus gengsteris Nitti, vie
nas iš svarbiausių Al Gapone 
leitenantų ir jo 'turtų iždinin
kas bei ekstorcionierius, vakar 
sugautas 3201 S. Clinton avė., 
Bcnvyn. Pargabenias Į Cbica-

Bedarbė, j’os priežastys 
ir gydymo budai

Industrinės Demokratijos Ly
ga Chicagoj, City Club, 314

Judge Johh Lyle, pastarais 
laikais labai pagarsėjo savo 
rungtynėmis su Chicagos kri
minalistų gengėmis ir įvaręs 
baimės ne tik į genglandą, bet 
i pačius politikierius, turės vie
šą paskaitą “Kriminalas ir 
Kriminalistai”, Civic Art So- 
ciety bute, 1356 North Clark 
St., lygiai 3:00 popiet ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 2 d.(

Papuošk savo Seklyčios Kambarį 
su Dailiais Rakandais

už mažas išlaidas
Užsakyk Setą Pas

PEOPLES

i.Ų.ilijcnfį. Kiekvienoj šeimynoj 
[ šmetami skudurai yra brangi 
i medžiagą daugeliui fi brikų su 
dešimtimis tūkstančiu darbi- *

j ninku.
Bet yra daug tokių mažų 

daiktų, kurių sunaudoti lig šiol 
dar niekas neišmoko, o tuo tar
pu ^rinkti krūvon jie sudary
tų milžiniškas sumas, štai, ke
li pavyzdžiai. Kasmet Lietu-j 
voj rūkytojai meta žemėn ne
baigtus lig galo rūkyti papiro
sus. Sudėti krūvon tie papiro-j 
su galiukai duotų tabako ma- 
žiausiai už 100,000 litų. Tuos 
pinigus rūkytojai meta tiesiog 
žemėn. Dėžutės nuo degtukų 
sudaro kelis šimtus kietmetrių 
medžio. Piešelių galiukai' duo
tų daug gražių sienmedžių. O 
kiek supūva centnerių bulvių, 
vaisių soduose? Iš to matyt 
kad labai daug turtų dingsta 
niekieno nepastebiami ir ne
kontroliuojami.

Igo ir padėtas tarpe garsiausių 
i “visuomenės neprietelių’’.

1 Darbininkai apsideda 
(mokesniais dėl bedarbiu

Amalgamated Clothing Work- 
ers vienbalsiai priėmė nutarimą 
apsidėti mokesniais bedarbiams 
draugams darbininkams gelbė
ti. Chicagos skyrius turi tokių 
narių apie 1500, kurie pasiža
dėjo per šešis menesius mokė
ti kas savaitę po 50 centų, tai 
yra per visą laiką kiekvienas 
darbininkas sumokės po $8-00.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Nnv. 8
Dec. 19

Kalėdinės Ekskursijos
Oscar II .................. Nov. 22
Frederik VIII ........ Dec. 9

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų hrba;

Hellig Olav
Hellig Olav

VAŽIUOKIME Į LIE 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDA
'' Greitas susisiekimas via Kopenhagen
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir l'atogrmas — Malonus Patarnavimas
L a i, v ų Išplaukimai I *š N e w York:

SCANDINAV1AN-AMER1CAN LINE 
27WHITEHALL ST. 243 WASHINGTON ST. 130 N.LASALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

DOLERIAI YRA BRANGUS
Nelengva yra uždirbti dolerių. Užtat 

uždirbtus dolerius reikia mokėti atsargiai 
leisti, o likusius taupyti.

Metropolitan State Bankas yra saugus 
draugas dėlei tūkstančių taupių ir. darbš-^ 
cių lietuviu, kurie džiaugiasi ir naudojasi 
savo sutampytais pinigais.

sis bankas turi galimybes teikti gerinusį 
apsaugojimą delei savo depozitorių ir ki
tu kostumeriu. .

•Jus čia rasite visokį reikalingą bankinį 
patarnavimą.

Metropolitan
State Bank

(“Roll of Honor” Bank)
2201 West 22nd St., kampas Leavitt St.

\ x >

Valdžios ir Clearing House Priežiūroj.
Kapitalas ...... ................................ $200,000.00
Surplusas ir Nepadalytas Pelnas $300,000.00

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Fl Extra Pale Alaus
mVieORATlHG 

OOD roti CONVALttClMT’
EtFUESHlNGr 

GOOD FOR THC H0M» f

Sil Dr.B.McNictiolas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

FREDERICK BROS.
Roulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

JIE NUOSAVOJE SEKLYČIOMS 
SETŲ DIRBTUVĖJE PADARYS 

DAILIAI IR NEBRANGIAI
Šj dailų 2-jų šmotų Mohair CJ fiD
Setų padarysime ant užsa- ▼ ag 11 • '*** 
kymo ant LENGVŲ ME- O O 
NEŠINTŲ Išmokėjimų už V

Čia parodyta seto subudavojimas ir medega yra augštos rųšies; rėmai kie
to medžio dailiai išpjaustyti it1 švelniai nubaigti. Visas Webbcd konstruk
cijos. su geriausiais springsais ir iškimšimo medega, apdengtas su gražios 
spalvos Mohair, turintis liuosas apverčiamas paduškaites išpildytas su 
Nochman patentuotais springsais. — Tas setas yra vertas beveik du sykiu 
tiek, bet PEOPLES FURNITURE CO. būdami išdirbėjai ir didžiausi 
Lietuviai Krautuvninkai tik gali teikti šią nepalyginamą Vertybę, 2 šmo
tus, Sofa ir daili kėdė už .....................................................   $80.00

3-jų šmotų Jacųuard dengti seklyčiom setai, verti virš ČIA
$100.00 dabar parsiduoda po .............................................

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

/

linksma gyventi. At- 
įsigyti radio yra ge- 
Peoples Krautuvėse. 

Čia rasite pasirinkimą visų Stan
dard išdirbysčių radios už daug že- f 
mesnę kainą kaip kitur. Pavyz
džiui, šis dailus naujos mados 
screen-grid Philco Radio pilnai j- 
rengtas kaip paveikslas, su tūbom 

ir viskuo, kaina $88-00
Lengvus Išmokėjimai, Nerokuojame Extra Mokesčių

Be radio nėra
siminkite kad
rialisia vieta

Klausykitės Lietuvių Programų 
per radio, kuriuos Peoples Furiu- 
ture Kompanija duoda kiekvieno 
Pirmadienio vakare nuo 7 iki 8 v. 
iš >WHFC radio stoties, 1420 kilo-

Krautuves atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL »
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicaffo
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pastų:

Metams __________________ • $8.Q0
Pusei metu _____  4.Q0
Trims menesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam _______  I.q0
Vienam mėnesiui______v_____ .75

Chicagoj per iSneiiotojusi
Viena kopija , .. — 3c
Savaitei----  --------------- 18c
Mėnesiui___________________75c

šis Liberijos pavyzdys rodo, kad laisvės suprati
mas atsiranda pas žmones tik su kultūros kilimu. Ne
kultūringi žmonės, kad ir įgiję laisvę, nemoka jos pa
gerbti. Štai delko šalyse, kuriose per ilgą laiką viešpa
tavo despotizmas, nuvertus vienus despotus, dažnai už

Gntered as Second Class Mattel 
March 7th, 1914. at thfl Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1789 Sq. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj. 
paltu:

Metams_________ _____ — $7.00
Pusei metų _____  8.60
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams __________  1.25
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  $8.00
Pusei metu _________  4.01
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Mopey 

Orderiu kartu su užsakymu.

sirioglina žmonėms ant sprando kiti despotai, išėję iš 
pačių pavergtųjų tarpo. * V

kratai gavo po vieną naują at
stovą.

Vokiečių nacionalistai dar vis 
turės Klaipėdos kraštę seime
lyje absoliučią daugumą (18 iš

“VIENYBĖS” UOGIKA”
\

GRIOVIMO MEISTERIAI

Maskvos “Pravda” paskelbė, kad visame pasaulyje 
šiandie esą, 4,000,000 organizuotų komunistų, iš kurių 
3,500,000 priklausą .Rusijos komunistų partijai. Taigi 
visame pasaulyje, išskiriant Rusiją (kurioje komunis
tai. yra privilegijuotas luomas — taip, kaip kunigai ka
talikiškose šalyse), tėra tik 500,000 komunistų partijų 
narių. Šitos visos partijos, vadinasi, yra tik Rusijos 
bolševizmo uodega.

Tame “Pravdos” pranešime nurodyta, kad Ameri
koje dabar yra 8,385 komunistų partijos nariai. Tie 
aštuoni su viršum tūkstančiai susideda iš anglų, žydų, 
latviu, italų, rusų, lenkų, vokiečių, suomių ir t. t.. To
dėl aišku, kad atskirose tautinėse partijos “sekcijose” 
šiandie tėra tik po šimtą kitą narių.

O prieš keletą metų viena tik suomių komunistų 
sąjunga Amerikoje turėjo apie 10,000 narių.

Kai Amerikos komunistai 1919 m. skaldė Socialis
tų Partiją, tai šioje buvo daugiau kaip šimtas tūkstan
čių narių. Lietuvių Socialistų Sąjungoje buvo virš 
6,000 narių. Komunistai gyrėsi, kad su jais nuėjusios 
devynios dešimtos dalys Socialistų Partijos. Tai kur gi 
dabar tie žmonės dingo?

Prieš kokį penketą metų Maskvos sendvičių kram- 
tytojai dar skelbėsi turį 50,000 narių savo partijoje. 
Šiandie yra bepalikę iš jų tik 8,385. “Progresuodama” 
šitokiu pat budu toliau, komunistų partija dar už pen
keto metų vargiai beturės 800 narių.

Tai toki komunistiško “veikimo’.’ vaisiai. Per vie- 
nuoliką metų savo gyvavimo Amerikoje jie praganė 
viską, ką buvo laimėję, pasinaudodami tuo revoliuciniu 
upu, kuris buvo susidaręs darbininkų masėse po didžio
jo karo. Visą savo energiją jie per tą laiką vartojo so
cialistų plūdimui ir socialistinių organizacijų ardymui. 
Daug demoralizacijos jie tuo budu pasėjo miniose, pa
dėjo visur kur sustiprėti atžagareiviams, o šiandie jie 
patys yra bankrotai. '

Galima laukti, kad atkaklesnieji fanatikai iš nusi
gyvenusios komunistų partijos, kai paskutiniai pasekė
jai juos apleis, tai prisidės prie fašistų arba prisirašys 
prie parapijų.

Kai “Vienybę” redagavo Vy
tautas širvydukas, tai jisai 
džiaugėsi, kad buvusieji komu
nistai dedasi prie tautininkų, o 
ne prie socialistų. Jam tuomet 
“Naujienos” nurodė, kad tai ne 
visai tiesa, nes yra pakanka
mai atsitikimų, kur žmonės, 
ątsimetusieji ' nuo komunistų, 
stoja į socialistų organizacijas; 
būtent, tie žmonės taip elgia
si, kurie dalyvauja darbininkų 
judėjime.

Dabar “Vienybė” jau gieda 
iš kito galo. Paėmusi vieno 
komfašistų organo priekaištą 
Jankauskui, kad jisai nuėjęs 
“nuo mus iki socialfašistų”, ji 
sušunka: ,

“Kaip socialistai artimi bol
ševikams!”
Tai yra tuščias plepalas, ku-

riuo gali save “tiešyti” tiktai 
toki negalvoj antys rašytojai, 
kaip “Vien.” redaktoriai. Jeigu 
Jankauskas ir butų “nuėjęs” 
pas socialistus (ko dar ligi šiol 
nėra), tai ką gi tas reikštų? 
Beveik visi musų “bedieviai” 
yra kada nors buvę tikintieji 
katalikai. Katalikų “nuėjimas” 
pas “bedievius” reiškia, sulig 
to Brooklyno laikraščio “logi
ka”, kad “bedieviai” yra arti
mi tikintiems katalikams!

‘GALUTINI KLAIPĖDOS SEI
MELIO RINKIMŲ REZUL

TATAI

29). Bet* seimelio sąstatas jau 
yra pasikeitęs lietuvių ir so
cialdemokratų naudai.

KADA KRIKŠČIONYS VALDĖ 
LIETUVĄ

Bolševikus vaišino, o Lietu
vos draugus kišo į kalėjimą! 
Lietuvos vai. liaudininkų dien
raštis rašo:

“L. A.” atsakydamas j “Ry
to” prikišimus, kad tautinin
kai laikosi eseseriškos orien
tacijos klausia:

“Kas 1925 m. parsikvietė 
p. člčeriną Kaunan ?”

Tiesa. čičerinas atvyko 
Kaunan kyikščionims valdant, 
kai užsienių reikalų ministe- 
riu buvo kun. Reinys.

Anuo metu krikščionys de

mokratai iš kailio nėrėsi, kad 
patiktų SSSR komisarui. į

čičerinui atvykus Kaunan, 
buvo dėta visų pastangų už
tikrinti jam “ramumą”. Tuo 
tikslu į kalėjimą buvo užda
ryti keli rusų emigrąntai. či
čerinui išvažiavus jie buvo 
paleisti. Be rusų kalėjime bu
vo izoliuotas pripuolamai tuo
met buvęs Kaune žymus uk
rainiečių veikėjas šapo valas. 
Tas, pasak p- Purickio “mu
sų brolis” susipažino su Lie
tuvos kalėjimu.

Krikščionims viešpataujant 
negeriau buvo pasielgta ir su 
kitu “musų broliu” — gudų 
veikėju Mamonka.

Lenkų gaudomas Mamon
ka pabėgo Lietuvon. Čia jis 
buvo suimtas išvežtas už de- 
marklin. ir paleistas lenkų pu
sėje. Nenorėdamas būti len
kų sušaudytas Mamonka grį
žo Kaunan. Tačiau čia jį pa
sodino kalėjimam

Protestuodamas prieš tokį 
negarbingą pastogės teisės 
laužymą Mamonka paskelbė 
badavimą. Jis badavo 14 die
nų!

Ir tik “L. Ž.” iškėlus aikš
tėn krikščionių agentų darbus 
pusgyvis Mamonka buvo pa
leistas.

Geri frantai buvo tie krikš
čionys. , L ♦

-------- ————--------------------------  
davo rinktis prie bažnyčios. Mo
terys ir merginos atvažiuodavo 
dviejų arklių vežimais ir tuoj 
eidavo j moterims paskirtą 
bažnyčioj vietą. Vyrai eidavo 
į kitą bažnyčios pusę, o tarp 
moterų ir vyrų lyg pertvarą su
darydavo vyresnieji sektos na
riai.

Pirmiausiai prasidėdavo kal
bos. Kalbėdavo senesnieji na
riai. Tai tęsdavosi apie pus
antros valandos. Po tosvienąs 
vyresniųjų duodavo ženklą neš
ti suolus. Moterys tuoj savo 
suolus sunešdavo prie sienos ir 
ten juos sustatydavo. Taip pat 
pasielgdavo ir vyrai. Tuo/bu
du bažnyčios viduryj pasidary
davo daug tuščios vietos.

Vėl pasigirsdavo komanda. 
Moterys pradėdavo stoti į ei
les: vyresniosios priešakyj, o 
jaunesnes užpakalyj. Paskuti
nėmis sustodavo jaunosios mer
gaitės kokių septynių ar kiek 
daugiau metų. Vyrai ir tą put 
padarydavo. Tąsyk .pasigirsda
vo choras. Tiek vyrai, tiek mo
terys pradėdavo savotišką mar
šą. Jie kratydavo rankomis ir 
galvomis, kad išlaikyti taktą. ]r 
tas originališkas maršavimas 
užsitęsdavo pusėtinai ilgai.

Tai tokios maždaug būdavo 
kreslių religiškos ceremonijos. 
Pravartu bus taip pat pridurti, 
kad jie savo įsitikinimais buvo

? s
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pacifistai. • Vadinasi, priešina 
karui. Laike civilinio kar 
daugelis kreslių tyrėjo tarnai 
ti kariuomenėj. Kai sužino j 
karo sekretorius Stanton, ka 
kresliai yra per prievartą dra 
tuojami, tai jis išleido įsakj 
mą paliuosuoti tuos kreslių 
kurie to reikalaus.

Nors kresliai apleido Anglij 
vyriausiai dėliai to, kad j| 
ten buvo persekiojami, bet 
Amerikoj jie nebuvo gloston^ 
Pogromai ant jų buvo gai 
dažnai rengiami. Pavyzdžių 
1810 m. kareiviai, skaitlingi 
minios lydimi, įsibriovė Į Uniq 
kaimą ir rengėsi tikras skerd; 
nes padaryti. įtūžusi ir sufl 
natizuota minia šiaip taip tam 
nuraminta. Kresliams tačiJ 
liko išakyta per mėnesį laill 
išsikraustyti iš kaimo. Bet v į 
liau minios įtūžimas praėjo, 
kresliai pasiliko gyventi.

Baigiant galima dar tiek pi,į 
durti, jog vėlesniais laikai 
tarp kreslių atsirado daug visi 
kių šarlatanų, kurie stojo i 
/sektą, turėdami galvoj tik vį 
ną tikslą: kaip galima daugia 
pasinaudoti. Jie prie kiekvij 
nos progos stengėsi pasisavini 
savo “brolių” turtą. Tie žug 
kai, sakoma, irgi labai daA 
prisidėjo prie to, kad kreslt 
sekta šiandien baigia nykti.

—K. A. Į

i

Kreslių sekta žymėjo dideliu sumanumu ir 
iškalbingumu. Nesunku tad

\\ E. T. A. Hoffman Nerte J. Pronskus

į Velnio Eliksyras
Kreslių sektos nykimas. —Le- 

bianone tik vienas kresly^ be- 
užsiliko. — Motina Ann Lee. 
Kreslių atsikraustymas į 
Ameriką. — Tikėjimas viso
kiais “apreiškimais”. —Kres
lių religinės ceremonijos. — 
Pogromai.

BUVę VERGAI PARDAVINĖJA VERGUS

Liberia yra negrų valstybe, kurią 1820 m. įsteigė 
buvę Amerikos vergai.

Iš vergijos pasiliuosavusieji žmonės, rodos, turėtų 
būti didžiausi vergijos priešai. Bet taip nėra. Liberia 
šiandie užsiima vergų pardavinėjimu, kaip surado tarp
tautinė komisija, kurią paskyrė Tautų Sąjunga, gavusi 
skundų prieš tą negrų valstybę. J tyrinėjimo komisiją 
tarp kitų įeina Jungtinių Valstijų negras, Dr. Charles 
S. Johnson, profesorius Fisk universitete; taip pat įei
na pu vieną atstovą nuo Tautų Sąjungos ir nuo Liberi
jos valdžios.

Komisija saVo raporte sako, kad Liberijos valdžia 
pardavinėjo vergus Ispanijos karaliui Alfonsui (kata
likiškam monarchui!), kuris juos vartoja darbui jam 
priklausančioje Fernando Po saloje. Ji, be to, pardavi
nėjo vergus fi-ancuzams plantatoriams cocoa gaminti 
franeuzų valdomoje saloje ties Dahomey krantu ir pri
statinėjo juos Amerikos Firestone kompanijai, gami
nančiai kaučuką (roberį). Amerikos kompanija ne 
pirkdavo vergus, bet gaudavo iš Liberijos valdžios dar
bininkus, kuriuos Liberijos valdžia jėga paima iš jų 
gyvenamų vietų ir paskui priverčia dirbti.

Tyrinėjimas parodė, kad valdančioji Liberijos kla
sė, kilusi iš buvusių Amerikos vergų, g.au4° laukinių 
padermių žmones savo krašte ir paverčia juos savo ver
gais arba parduoda į svetimas šalis. Dažnai, vergų me
džiojimui, yra sugaunamos laukinių padermių moters, 
ir kai vyrai ateina jas gelbėti, tai jie patenka j nelais
vę.

Tautų Sąjungos paskirtoji komisija rekomenduoja 
pašalinti iš vietų tuos Liberijos valdininkus, kurie nu
sikalto vergų gaudymu arba pardavinėjimu, ir pakeis
ti juos europiečiais bei amerikiečiais. Ji, be to, patarja 
sustabdyti kelių tiesimo darbus, kuriems yra vartojami 
vergai, ir remti negrų emigraciją iš Amerikos, kad la
biau pasklistų apšvieta L/^rijoje.

Klaipėdiškio “Lietuvos Kelei
vio” padTKJtomfe-“žiniomis, rin
kimuose į Klaipėdos krašto sei
melį balsavo viso 49,637 pilie
čiai, ii- jų balsai pasidalino 
taip:

Už komunistus 2,062 balsai 
(1927 m. buvo 3^882); už so
cialdemokratus 6,780 b. (1927 
m. — 5,502); už lietuvių “gas- 
padoriškos autonomijos” bloką 
6,856 b. (5,439); už liet, visuo
menės sąjungos bloką 1,861 b. 
(1,556); už vokišką landšafts- 
partijos bloką 15,821 18,355); 
už vokiečių volspartiją 13,709 
(17,755); už laukininkų susi
vienijimą 1,237 (1,561); už 
virtšaftspartiją 1,211 (—)•

Palyginant su rezultatais rin
kimų, įvykusių prieš trejus me
tus, laimėjo lietuvių sąrašai ir 
socialdemokratai, o prakišo vo
kiečių sąrašai ir komunistai. 
Lietuvių balsų skaičius pakilo 
1,820, socialdemokratų pakilę 
1,278. Komunistai prakišo* be
veik pusę, savo balsų, q vnkie
čiu partijos prakišo apie šeštą 
dalį balsų.

Vienam atstovui pravesti šį 
kartą reikėjo 1,712 balsų. Tie 
sąrašai, kurie nesurinko šįko 
skaičiaus baisų, negavo nė vie
no atstovo. Tuo budu kai kurių 
mažųjų grupių balsai visai nu
ėjo niekaip. Del to nukentėjo 
kai kurios lietuviu grupės. Jei
gu jos nebūtų ėjusios skyrium, 
tai lietuvių butų patekę į sei
melį vienu arba dviem atsto
vais daugiau.

Naujojo seimelio sąstatas yra 
toks:

Landvirtšaftspartiju 10 atsto
vų (turėjo 10), volkspartija 8 
(turėjo 10), gaspadoriškas blo
kas 4 (turėjo 3), visuomenės 
sąjunga 1 ,(l) — viso lietuvių 
5 (buvo 4). Socialdemokratai 
4 (buvo 3), komunistai 2 (2).

Ačiū balsų susiskaldymui 
tarp daugelio partijų, vokiška 
landvirtšaftspartija ir komunis
tų partija gavo vadinamais “li
kučiais” po vieną atstovą dau
giau, negu jom priklausė ir tuo 
budu jos išlaikė savo pirmesni 
atstovų skaįcių. Volkspartija 
(vokiečių) neteko 2 atstovų,-o 
lietuvių blolvas ir socnddcm.0-

Amerikoj jau baigia nykti 
viena keisčiausių religinių sek
tų, kuri savo laiku vaidino ga
na svafbią rolę. Tai kreslių 
(shakers) sekta. Praeityj kres
liai priskaitė tūkstančius na
rių. Jie buvo turtingi ir įta
kingi. Šiandien jų beužsiliko 
kokie 500. Praeis dar vienas 
kitas desėtkas metų, — ir apie 
kreslius tik atmintis bepasiliks.

Prieš kiek laiko buvo pa
skelbta, kad Lebanon, Ohio, 
randasi tik vienas kreslys. Tuo 
tarp senovėj tai buvo jų tvir
tove. Į Ohio valstiją, jie atsi
kraustė apie 1799 m., kada tarp 
kreslių įvyko didelis bruzdėji
mas. Jie rengė savotiškas mi
sijas, į kurias sutraukdavo tū
kstančius žmonių.

“Motinos Ann Lee” vardas 
šiandien beveik nieko nereiškia. 
Bet kitaip buvo prieš šimtą 
metų. Tada jos vardas visur 
buvo minimas. Apie ją visokių 
keistų ir nepaprastų daįykų bu
vo skelbiama.

Kreslių sektą baigia nykti 
tode], k&d ji atgyveno savo die
nas ir nebegali prisitaikyti prie 
moderniško pasaųjio. Sakysi
me, kresliams buvo draudžia
ma apsivesti. Vyrai ir mote
rys turėjo gyvęųti skyrium. Vi
sti turtas turėjo būtį bendras. 
Reiškia, kiekvienas naujai j- 
stojąntjs narys tyrėjo savo 
turtą atiduoti say> rųšies ko
munai. Tokie dąlykai šiandien 
nėra popaliarųs.

Kresliai atsirado dar Angli
joj. Grupe kvakerių (Qųakers) 
1747 m. sudarė savo skyrių, 
kuriam vadovavo James' ir Jane 
Wardleig|h. Jie laike pamaldų 
tiek susi jaudindavo, jog pra
dėdavo • purtyti galvas, kratyti 
kojas ir rankas. Juokais jie 
buvo pavadinti krėkliais (Shak- 
ėjs).

Pradžioj kresįiai neturėjo jo
kios įtakos, ir su jais niekas 
nesiskaitydavo. Ot, buvo jie 
sau juokų objektu, tai ir 
viskas. Tačiau keliolikai metų 
praėjus', iš jų tarpo išsiskyrė 
“motina Ann Lee”. Ji buvo 
virėjo ir kalvio žmona. Pasi

jai bvot įsigauti į vrišunes, — 
ji tapo pripažinta kreslių va
du.

Apie tą laiką Anglijoj atsi
naujino religiniai persekioji
mai, kurie palietė ir kreslius. 
Ann Lee su septyniais savo ar
timiausiais bendradarbiais nu
tarė persikraustyti į Ameriką. 
Taip ir padare. Atvyko ji į 
N.c.w. Yorko valstiją ir apsigy
venę Watervliet. Tai buvo 1774 
m.

Dešimčiai metų praėjus ji

(Tęsinys)
Teisėjas pažvelgė j mane, 

lengva šypsena nuskrido per 
jo veidą, paskui jis nusisuko 
į protokolo vedėją ir kažką 
jam tyliai padiktavo. Aiškiai 
nugirdau žodžius: “matomai 
sumizgęs”, norėjau plačiau į- 
sileisti pasakoti dėl savo blo
gos lenkiškos ištarmes, bet tei
sėjas paklausė:

“Ar nebuvai tamsta, kada 
nors B-je?

Niekados!

Jei Tamsta nesi tasai vi 
nuolis, Tamstai nesunku b| 
tai įrodyti, tuo labiau, kadai 
gi tasai vienuolis turi ant kai 
lo ypatingą ženklą, — kini 
Tamsta, jei Tamstos įrodyni 
tikri, neturėsi — ši proga y] 
labai Tamstai palanki išsitl 
sinti. Apnuogink Tamsia J 
vo kaklą.

Tai nėra reikalinga, at» 
Kimi, susikaupęs, ypafinj 
lemtis matyti norėjo mane p 
daryti tikrai panašų tam k4

mirė. Bet per tą laiką ji spė
jo patraukti pusėtinai pasekč-
jų. Savo pasekėjams ji tvir
tino, jog joj įsikūnijęs Kristus 
ir antru kartu atėjęs ant že
mes .skelbti “Dievo žodį.” Ji 
kalbėjo apie visokius dangiškus 
apsireiškimus ir reveliacijas. 
Pasiremiant vienu tokiu “apsi
reiškimu”, ji įtraukė į savo re
ligijos kanonus patvarkymą, 
kad vyrai privalo skyrium nuo 
moterų gyventi.

Kresliai nepaprastai daug 
svarbos dėjo rcveliacijoms. Net 
savo biznio reikalus jie pagal 
“ąpsireiškimus” tvarkydavo. 
Prieš daug’ metų Ohio valstijoj 
atsitiko toks dalykas. Vienas 
kreslys pradėjo • skejbtj, jog 
jam tapo “apreikšta”, kad Le
banon kaimas susilauks viso
kių nelaimių, o Dayton bus pa
laimintas. Du misionieriai tą 
“apreiškimą” pradėjo skelbti 
Lcbanono ir Dąytono gyvchto- 
jams.

Kresliai jau tuo laiku buvo 
pasižymėję savo pranašavimais. 
Prietaringi žmones tikėjo, jog 
tie pranašavimai išsipildo. To
dėl ir šiame atvejyj farmeriai 
pradėjo kraustytis į Daytoną, 
kur jie tikėjosi susilaukti vi
sokių gerybių. Na, o su Le
banon atsįtiko' kaip tik priešin
gai,—iš ten gyventojai ėmė 
kraustytis j kitus miestus. Kai 
kurie dabar mano, jog kreslių 
pranašavimus žymioj dalyj 
prisidėjo prie to, kad Dayton 
išaugo į didelį ir gražų mies
tą, o Lebanon pasiliko menku--
ti ir nežymus’.

. Savo religines ceremonijas 
kresliai visdomet apvaikščioda
vo šokiais, šokiai buvo vienas 
svarbiausių būdų pamąldumui 
išreikšti. Vienas
tas ceremonijas • aprašo maž
daug sekamai: Aš turėjau pro
gos ne kartą matyti kreslių re
ligines apeigas Ohio valstijoj, 
Union kaime. Sekmadieniais

“Kelias iš^
čionai galėjo

Karaliaučiaus į Imamajam, man visai ncji 
tačiait* tamsta! žįslaniani vienuoliui Medų

pro tą vietą vesti?”
Aš pasukau kitu lleliu.
“Ar nepažinai Tamsta vieno 

vienuolio iš Kapucinų vienuo
lyno B-je?”

Ne!
Teisėjas paskambino ir įė

jusiam teisino sargui patylo
mis kažką įsakė. Greitai po to 
atsidarė durys, ir koks išgąs
tis ir siaubas nukrėtė mane, 
pamačius, įeinantį levą Ciri- 
lių. Teisėjas paklausė:

“Ar tamstų pažįsti šį žmo
gų?”

“Ne!... Aš jo niekuomet ne
su matęs:”

Cirijius įbedė į inane savo 
paslyrusias akis, priėjo visai 
arti, sudaužė rąnkas ir garsiai 
sušuko, o ašaros upeliais iš jo 
akių paplūdo: “Medardai, 
brojųu Medardai!... Del Kris
taus malonės, kaip aš tave at
radau, nusidėjimuose nugrim
zdusį. Brolau Medardai, grįžk 
į save, prisipažink, padaryk 
atgailą!... Dievo mielaširdin- 
gujnus yra be galo!” —

Teisėjui Ciriliaus kalba ro
dosi nepatiko, jis pertraukė jį 
kJąiLsdainas: Ar pripažįsti
Tamsta, kad šis žmogus yra 
vienuolis Medardas iš Kapu
cinų vienuolyno B-je?

“Rad man Kristus taip išga
nymą suteiktų,” atsake Ciri- 
Jjus, “kitai]) negaliu ir many
ti, kad šis žnmgus, nors ir dė
vi pasaulinius rubus, yra ta
sai Medardas, kurs Kapucinų 
vienuolyne B-je inano akyse

| dui, nes aš tikrai turiu ral 
piloną kryžiaus ženkliuką k;l 
rėj kaklo pusėj. —

Tikrai tai]) buvo, tuokal 
kai abtise prispausdama saj 
dein/antinį kryželį buvo maĮ 
kaklą sužeidusi, pasiliko kif 
žiškas raudonas rėtis, kuiį 
laikas nepajėgė užgydyti.

Medardas pripažintas zmapz 
dzin ir įmestas į uruą drai 

kosi alleraeijoj. Čia jam ’ 
ateina idėja kaip 

išsisukti.

“Apnuogink Tamsta saj 
kaklą,” pakartojo teisėjas. 
Paklausiau jo. Cirilius surik 
O, Motina švenčiausia, U 
yra, štai tas raudonas kry? 
lis!... Medardas... Ak, broli 
Medardai, ar tu jau visai išį 
žadėjai savo sielos išgali 
mo?”

Verkdamas ir pusiau a])J 
pęs jis susileido į kėdę. “1 
Tamsta atsakysi į šio garbi 
go dvasiškio tvirtininiusl 
paklausė teisėjas.

Tame akies mirksny ina 
lyg koks žaibas pervėrė; vis 
abejonės, jau gręsusios ma 
nugalėti, išnyko, ak, lai bu 
pats nelabasis man pašnibžc 
jęs: “Ką gali ])adaryti tie ii 
silpėliai tau, kurs esi galiu 
proto ir dvasios?... Ar neben 
ri, kad Aurelija butų tavo

Beveik siusdamas su pasif 
ciojiinu tariau: “štai tas vi 
nuolis, ką apalpęs guli kėdt 
yra silpnaprotis, apkvaišęs s

dar riovicius buvo ir priėmė 
įšventipimą. Beje, Medardas 
turi kairėj kaklo pusėj raudo
ną kryžiaus ženklelį, ir jei šis 
žmogus...”

“Tapįsla matai”, pertrauke 
teisėjas vienuolį kreipdamasi 
į mane, ‘Kad. Tamstą laiko 
kapucinu Medardu iš vienuo
lyno B-jc, ir kad būtent tas
Medurdus yra kaltinamas dėl se”. Kaina 45 centai.

apie 9:30 vai. ryto jie pradč- sullkill nusižengimų.

uis, Kurs pats nežino ką oaį 
kvailai įsivaizduodamas, ki 
aš esu koks lai iš jo vienuol

stebėtojas
as galbūt esu kiek nors ]: 
viršutinai panašus.” —

(Bus daugiau)

ATejO “Kultūros” N
8. Galima gauti ‘ Naujicn

(Bus daugiai)
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Iš dženitorių veikimo

Rekordams Dirbti
63 gt. prie Kedzie Avė

ELECTROLAI

Kaina

Chicago.

Uliavosim

Orkestrą

Jonas Butėnas
PolkaV-14038

Žųronas

Armonikas

V-14028 Polka

80638

UŽ BAKSĄ

Marijos Lietuvių Choras

Marijos Lietuvių Choras

Lietuvi 
landos

Dienos metu apvogė 
Romovės Krautuvę

Radio Va 
ausytojams

Trys ginkluoti banditai suvarę 
savininką ir jo žmoną į nuo- 
šalinę ir užrišę burnas apvo
gė registerį ir išnešė drabu-

Vietoj Packard Sedano vagis 
paliko “įkaitais” vogtą Fordą

Nepasisekė apiplėšti 
lietuvių krautuvę

Styguotų Orkestrą
Yotko Orkestrą

Vitkovo Orkestrą

VYNUOGIŲ SEZONAS GREIT BAIGSIS 
PIRKITE SULČIŲ VYNUOGES DABAR 
27 IR ASHLAND VARDUOSE

kad 
mė- 
mė-

kur yagi$ apvagi® ąr šiaip 
laimingame įvykyj 
praneštų į “Knygynas. Lietuva J. Vensjovos Packard Sėdau 

Jaisnio < No. H181295.

Ieva Gasparaitienė 
sunkiai susirgo

— Polka 
Polka

Vagys prisimetę “prohibišenais 
tapo pasitikti šautuvu

V/OOF VJObF

Pavogė Venslovo 
automobilį

ugnies, pametimo 
Juk tankiai atsitinka kad per ncapsižiurč- 

ir sugrįžus ne-

ne- 
tuojaus

Joniškiečių L. K. Kliubo iž
dininko žmonai praėjusį antra
dienį ligoninėj buvo padaryta 
ausies operacija, bet ketvirta
dieny prisidėjo kita liga — pa
gavo plaučių uždegimą (pneu- 
monia). Ligonė yra visai silpna. 
Malonėkite Joniškiečiai ir jos 
pažystami ją aplankyti. P-nia 
Gasparaitienė randasi savo na
muose 4637 S. Washtenaw avė.

— R. š.

Juozas Račiūnas sa 
vo biznio niekur 

nekelia

ir apsaugokite juos nuo hold up’ų 
vagystės
j imą padėkime paliksite juos teatre
berasitc. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap 
sisąugoti. •

Padarykite tai tuo jaus asikreipdamos į

nariui surasti kitą dąrbą.
Ęe to’ Kliubo nariui įnirus 

Kliubas iš kasos sutelkia gar
bės vainiką, duoda : ,bud 
ir grabhešilis.' J Kliubą stdj&iit 
niekas neklausia jūsų amžiaus, 
tad geriausia proga naudotis, 
kurie dar nepriklauso.

Kliubas laiko susirinkimus 
kas pirmą pirmadienį 8 vai. 
vak. kiekvieno mėnesio, pas p. 
Eren, 6227 Ellis avė.

Kliubietis*

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

BROUN - KlN
To n m con k ooT n ’

žiu -''pranešti, o^ kurie y toliausi 
tai telefonu Vičtory 1266.

Žinios į laikraštį butų grei
čiaus gaunamos, tada laikraš
čiuose bus daugiau žinių ir 
skaitytojams bus žinios nau
jesnės. “Knygyne Lietuva” vi
sada yra žmogus, kuris priims 
nuo jūsų žinias ar reikale nu
važiuos į nelaimės vietą repor
teris. .

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Moters!
Apdrauskite 

Savo Kailinius

LLU į H veftY SORR.Y BOYS BU r A--------
THOMAS HA 5 3ĘEJK VERY IHPERTH'tf.N’T 
ANP HH* CĄN’T QO OUT TODAY— HE MAY 
G:O ODT* ronORRDVI BŪT T H AT PKFČNPS 
ENTtRELY ON :—nf

PIRKITE SAU
Sultingąsias Vynuoges

DABAR
27 ir Ashland Avė. gatv.

Delei prisibijojimo šalnų, Californijos 
augintojai siunčia visą savo derlių DABAR.

Atgabenimas yra didelis.
Kajnos žemos. -
Geriausia kokybė ir cukrus.

uz mažą 
Atlyginimą

Padaužų Grupė

Kaimo

Tik i e tas 25c

Iškilminyo Paliaus 
riež puiki lietu-

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Tautiška Draugystė 
Lietuvos Dukterų 

Rengia

Naujas Victor
RADIO

•t I T‘4rrovi Mt 
ŽAIZHI

\epnleiHkltt- utalk flirtu 
iyiiyk.it kiekviena jstplo 
<>a laižau ui |fuĮ)rWnm 
u Muo stipriu nenupdm 
/o antlNeptiku Zenite Ilk 
'•ai ucmuAa perus Tain^ 
na gelbsti užgyti

ir kiti lietu- 
nuo panašių 
čižinauską vi-

Spalio 25 d. John Venslovas 
parvažiavo namo dienos laiku 
apie 4 vai. ir savo Packard 
Sedan pastatė ties namais, 3305 
So. Halsted St. Ant trumpo 
laiko p. Venslovas užėjo į stu- 
bą. Išėjęs ant gatvės rado nebe 
Packard Sedan, bet palikta Ford 
Coupe.

J. Venslovas davė žinoti po
licijai. Policija Apžiūrėjusi For
dą surado, kad paliktasis ka
ras yra vogtas ir jau policija

Halloween Šokius 
Lapkr. (Nov.) 1,1930 

Vilnies Svetainėj, 
3116 So. Halsted St.

Lith. Orcb- ir Padaužos

....... Žųronas ir Grupa

VinckcvičiuS'Ntmickę

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
Jis yra. Saugus
Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

Night and Mprnlng to 
them Clean, Clear and Healthy

WHte for Vite «Ęye Carp” 
or Beauty” Book 

Maria* C^, D«pt. 1L Sm 9 K Ok*» SL,CW«t»

Phone Virginia 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
t55fi išo. R op), w eJ) Ht..

CHICAGO. ILK

Gersim, Broliai, 
Žydų Bėdos*..., 
Diemantas Polka 
Gėlynas Polka *. 
Užmiršai Tėvų Kap

Vestuvės
Pasikalbėjimo Pęlka Chic. Vestlių Ork. ir J 
Linksmi draugai — Polka 
Gero ūpo 
Laimė — 
Džiaugsmingas — Polka 
Anykščių Merginos ....... 
Smagi Kumutė ............
Motule Mano 
Pirmyn j Kovį !
Ant tėvelio dvaro 
Sugrižimas.................... j

Reginos 
Aukso Žuvytė Polka Victor 
Užgavėnios 
Linominis ...... .................... ’..

Salio Salonėlis 
Ant, Kalnelio Po Kalneliu

Pereitą penktadieni apie 3 
vai. popiet du vyrai, nešini ko
kį tai popieriuką įėjo į Geo. 
Cižinausko grosernę, 1458 W. 
15th st. ir pareiškę, kad jie tu
rį “search vvarrant” ir atėję 
jėškoti svaiginančių gėralų. 
Banditai tai pasakę tuojau puo
lė į krautuvės užpakalinius kam
barius, bet tuo pačiu momen
tu savininkas jiems pastojo ke

lią su šautuvu rąnkpge, pąlįepje 
vagius iškelti rankas ir pasa
kė savo moterei tuojau pašauk
ti policiją. Bet čižinauskienei 
nespėjus ir ligi telefono pri
eiti, “prohibišenai” puolė pro 
duris ir pabėgo.

Pasisaugokite 
viai biznieriai 
paukščių, nes p 
sai panašiu budu pirmiau jau 
buvo apiplėšę ant $400.00.

Kor.

Mėnuo atgal, rugsėjo 30 d. 
buvo rašyta “Naujienose”, kac 
grįžęs iš Lietuvos p. Juozas 
Račiūnas, kurs turi cigarų krau
tuvę prie Lietuvių Auditorijos, 
nežinia ar užims tą patį biznį 
ar atidarys kur kitjir.

P. Račiūnas prašo pranešti 
visiems jo kostiumeriams, kad 
jis nemano niekur kitur savp 
biznio kelti ir pasilieka toje pa
čioje vietoje, kur buvęs, tai yra 
prie Lietuvių Auditorijos.

Taip pat prašo papildyti, 
Lietuvoj jis išbuvęs ne du 
nesiūs, bet ištisus keturis 
nesiūs.

P. Račiūnas buvo išvažiavęs 
į Lietuvą su žmona gegužės 
22 d. p^r “Naujienų” laivų 
agentūrą, laivu “Oscar II”, ir 
Lietuvoje visą laiką patyrė la
bai daug širdingumo.

Rep. P. V.

KALĖDOS I
Savo Senoj Tėvynėj k

Aplankykit savo gimines ir drau- G 
gus per apeinančias Kajedų šven- u 
tęs. Keliaukit populiariais HOL- 
LAND laivais.

VOLENDAM ........ Gruodžio 9 tR 
ROTTERDAM .... Gruodžio 13 $

Šie išplaukimai bus asmeniškai S 
vadovaujami šios linijos atstovų S

Informacijų kreipkitės pas 
bet kurį agentą ar į

HOLLAND-AlįJERlCA LINE
40 N. Dcarborn St., Chicago

Kviečiame senus
Kiekvienas busite užganėdinti 
ir linksmai pasišoksite iki vė
lumos prie geros lietuviškos 
muzikos.

įžanga 35c.
Kviečia

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia

Susivienijimo Liet. Amerikoje 129 Kuopa
Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 2 d., 1930

GEO. M. CHERNAUCKO SVETAINĖJE, 
1900 South Union Avcnue.

Pradžia 7 valandą vakare.

Visus kviečiame atsilankyti ant šio 
ir kariu su mumis pasilinksminti, nes 
vjška orkestrą po vadovyste krank Kuzmarskio.

Visus kniečia KOMITETAS

18 KOLONIJOS
IŠKILMINGAS BALIUS

Rengia 20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas

šeštadienį, Lapkričio-Nov. 1 d., 1930 m.
G. Chernausko Svet., 1900 So. Union Avė. 
Pradžia 6:30 vai. vakare Įžanga 35c

Bus puiki muzika. Atsilankę vųi busite užganėdinti. Įstojimas į 
kliub.) veltui. Kviečia visus KOMITET AS.

Spalio 25 d. dienos metu apie 
1:30 pp. į Ramova krautuvę 
įėjo trys plėšikai ’ir krautuvi
ninką su jojo motere suvarė 
į užpakalinį kambarį. Moterei 
pradėjus rėkti vienas iš plė
šikų užrišo jai burną.

Iš registerio vagys išėmė 
$75.00 ir krautuvėj paėmė dra
panų iš viso už $300.00. Vagis 
daiktus išsinešė ir pabėgo au
tomobiliu.

Butų gerai, kad musų bro
liai lietuviai nelaimei įvykus,

Pasidirbkite sau rekordus namie pridčdanni microfonu. 
Visiškai naujas išradimas, Jus, vaikai, tėvai, draugai 
etc. gali kalbėli, dainuoti ar muzikuoti ir tuojąus galitę 
tai girdėti ant rekordo.s ,

Ar ką išgirsite per radio, tuoj aus tiesiui galima UŽ- 
rekorduoti. Rekordai yra nesuinušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.

THYS INSTRUMENTAI VIENAME
Garsiausis VICTOR Electr^la ir vėl pagerintas. Taipgi 

turi ir naują tono kontrolę. Juonį galima reguliuoti 
aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.
Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
Oezaiuinimat ir siuvimai 
d rėšiu moka didelę alyr*. 
l Ub galite išmokti lio gė- 
rai apsimokančio užtsiė- 

Pį/įM® mimo i trumpa laika Di- 
uAi 'lomos išduodamos. Ka- 'įUK lykite dėl nemokamos 

-tnvgelčs.flįk MASTER COLLEGE 
XJo?» F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State SU k. Lake St. 19 fl.

10 jnch; Listo Kainos 75c

V-14040

Dženitorių Kliubas jau du 
metai kaip gyvuoja. Gyvumo 
didelio neparodė. Nežinia, kie
no kaltė, Kliubo valdybos pe, 
veiklumas ar pačių dženitorių 
nerangumas, arba nėra tikslo 
dženitoriams turėti savo Kliu- 
bą ir organizaciją, kuri rūpin
tųsi jų reikalais.

Kliubas rengia draugišką va
karienę lapkričio 8 d. Unįver- 
sal Clubhouse, 814 W. 33 st 
Vakarienė rengiama su tikslu 
supažindinti tuos dženitorius, 
kurie abejoja, ką gera Kliubas 
gali duoti, nuveikti ar pagel
bėti dženitoriams.

Vakarienei pakviestas Uni- 
vcrsal State Bank prezidentas, 
ponas Elias. Kurie norite da
lyvauti, išgirsti ir suprasti nau
dą musų pačių reikalams, ne
praleiskite tos progos.

Kurie dalyvaus vakarienėj, 
tie turės progos dykai įstoti 
į kliubą, tik kainuos užsimo
kėti už vakarienę. Po vakarie
nės bus šokiai prie lietuviš
kos muzikos. Norinti dalyvau
ti, užsiregistruokite Universal 
Clubhouse, arba prie bile kurio 
kliubo pąrio, nes kliubo purius 
daugelis pažįsta. Kliubo tikslas 
yra sutraukti visus dženitorius 
į daiktą ir bendrai vienas kitam 
gelbėti, kaip tai ligoj, mirties 
atsitikime, neapleist vienas ki
to ųetekus darbo, padėti savo

JU ST KIDS—Tomorrow Is Far Away!

Budriko Korporacijos radio 
valanda, iš stoties W.C.F.L., nuo 
ateinančio sekmadienio, lapkr. 
2 d-, bus duodama nuo 1 iki 
2 vai. po pietų, viena valanda 
anksčiau negu buvo duodama.

Sekmadienio programe daly
vauja ir Budriko Radio Orkes
trą, po vadovyste Miko Joza- 
vito.

šeštadienio vakare nuo 6 iki 
7 vai. iš tos pat stoties —W.C. 
F.L.,. bus duodama Lietuviška 
valanda Budriko Korp. Progra
mą išpildys Vaidylų Vyrų Cho-

LIETUVIŲ DAINAS PER ORĄ
KAS NEDĖLDIENĮ NUO 1 IKI 2 VAL. PO PIETŲ f 

iš stoties WCFL 970 kyl. duodamas 
JOS. F. BUDRIK KRAUTUVES

rus po vadovyste Saųrio, solis
tai iš to Chore, ir baritonu 
Stasys Rimkus.

Nepąmirškit atsisukti savo 
radio ant šių valandų, ir pa
siklausę prisiųsti savo balsus 
dainininkų konteste.

Vienas štabo.

MUSCATSZINFANDELSALICANTESCARIGNANSMALAGAS 
(nepaprastai puikios)

iyiiyk.it


NAUJIENOS, Chieago, TD. Šeštadienis, lapkr. 1, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

.......

Pasikalbėjimas su P. 
Kvietkausku grįžu

siu iš Lietuvos
P. Kvietkauskas gyveno Lie

tuvoje apie metus laiko ir nu
grįžo Į Ameriką apie menesis 
laiko atgal.

Iš amato ar profesijos p. 
Kvietkauskas daug dirbęs ry
tuose, Philadelphia, Pa., vieš
bučiuose ir N. J. valstijoj mo
kytojavęs kiek laiko, mokinda
mas lietuvių vaikus.

Spalio 28 d. nuėjau Į bolše
vikų raudonas misijas’ dar bu
vo tuščia svetainė, tai ir rū
kau sau už penkis centus Ha
vanos geriausj cigarą, šalę ma
nęs bestovintis žmogus prakal
bėjo j mane: ‘‘Labai žmonės iš
valius renkasi į prakalbas”.

“Taip, renkasi išvalios,
mažai bus, jau 8:20, o žmonių

svetainėje dar tik keli tuzinai” 
sakau.

“Ar vis taip Chicagoje žmo
nės aptmgę lankytis į parengi
mus?” klausia nepažįstamas. 
“Rytuose, kur aš gyvenau, žmo-j 
nes kaip i kurias prakalbas ar 
į parengimus rinkdavosi skait-

1 lingiau, o kaip į kurias taip 
pat, kaip į šias prakalbas, žiū
rint kokia srovė rengia”.

“Ar tamsta esi tiktai iš ry
tų atvažiavęs į Chicagą?”

“Taip, iš Pa. valstijos, iš 
kietųjų anglių apylinkės Ta- 
maqua”.

“O kaip anglių kasyklos dir
ba, ar gerai?”

“Kiek geriaus, ale da pilną 
laiką nedirba. Vienos dirba po
2 ir 3 dienas, yra tokių ką dir
ba 4 ir 5 dienas i savaitę, yra 
tokių.’ką dar suvis nedirba”.

“Ar ilgai teko gyventi‘tams
tai anglių kasyklose?”

“Neilgai, nesenai grįžau iš 
Lietuvos, tai tiktai svečiavau
si pas gimines ir draugus. Ke
lios dienos atgalios atvažiavau 
į Chicagą pas švogerį ir sese
rį pasisvečiuoti, tai esu neap- 

Chicagos lietu-gal sipažinęs su 
viais”.

“O kaip Lietuvoje žmonės 
gyvena, geriaus ar bloginus 
kaip mes palikome 20 metų, at
gal ?”

“Yra visokių, kaip pirmiaus, 
taip ir šiandien. Ūkininkai, 
kurie turi galvoje protą ir tą 
protą sunadoja dėl ūkės, tie 
gyvena gerai, o kurie gavę ke
lis litus už gyvulį ar javus 
pardavę eina gerti valstybinės 
ar šiaip apsileidę ūkininkavime, 
tie skolose paskendę kaip ir 
pirmiaus”.

“Su s darbininkais ir nege- 
riaus. Dirbdamas pas ūkinin
ką vasaros metu gauna 4 litus 
į dieną; ar daugiau, kiti dirba 
prie kelių, nes Lietuvoje šie
met taiso daug kelkį plentų ar 
naujų daro, gauna 6 litus, at
ėjus šventadieniui prageria 
viską, o valstybinė yra brangi: 
maža bonka 2 litai 10 centų, o 
alaus bonkutė 1 litas. Daugelis 
Lietuvoje jaunimo, ūkininkų ir 
darbininkų yra paskendę gir
tuokliavime ir gyvena vargi n- 
glaus”. v

“O kiek uždirba tarnai ir 
tarnaitės, kurie dirba visą me
tą. pas ūkininką?”

“Tie uždirba ir neblogai, ge
riaus negu musų laikais. Tar-

vatkos h* kunigai ęaukč, kad 
“bedieviai” neteisingai kunigė
lį apkaltino, o šiaip žmonės ir 
valdžia aiškiai mate, kad yra 
pralotas Olšauskas kaltininkas 
ir daugelis išreiškė, kad gavęs 
perlengvą bausmę už žmogžu
dystę.—Pasaulio Vergas.

Oak Forest
Roselando Draugijų pietus 

prieglaudos seneliams

ALDERMANAS
Joseph B. McDonough

Demokratų Kandidatas Į Pavieto 
Iždininkus

Aldernianas 13-to Wardo( pirmiau buvusio 5-to Wardo) 
per pereitus 14 metų, buvo pirmininkas Transportacijos 
Komiteto per pereitus 4 metus ir per jo vadovybę sėkmin
gai prieita prie susitarimo gatvekarių klausiniu, kas duos 
visam miestui geresnę transportaciją ir gal prives prie 
senai pageidaujamu požeminių keliu . Kaipo pirmininkas 
žaismavieėių Komiteto jis išdirbo dabartinę miesto žais- 
maviečių sistemą .

Jis yra sėkmingas biznierius, yra Vice-Prezidentas S & L 
Motor Sales Company ir Vice-Prezidentas Chieago Stan
dard Realty Company, kurios ofisuose 551 W. 37tb St., 
jis turi nuolatinę buveinę.

Aldernianas Joseph B. McDonough yra gimęs Chicagoje, 
prie 37 gatvės, arti Wallace, Bridgeporte, širdy seniausios 
lietuvių kolonijos Chicagoje, kur jis visą savo gyvenimą 
praleido tarp lietuvių. Jis yra vedęs ir turi 4 vaikus. Lai
ke 14 metų ėjimo Aldermano pareigų, jis visuomet rūpi
nosi tais, kurie jo pagalbos buvo reikalingi ir delei gero 
jo padaryto žmonėms ir apielinkei, komitetas, be prašymo 
ir savo paties lėšomis, mato reikalingu atsišaukti į Chica- 
gos ir Cook pavieto lietuvius ir kviesti juos balsuoti už 
Joseph B. McDonough i Pavieto Iždininkus (County 
Treasurer) ant Demokratų tikieto ateinantį utarniųką, 
lapkričio 4 dieną.

BIZNIERIŲ KOMITETAS.

Neužmirškite Balsuoti Utarninke, 
Lapkričio 4 dieną, 1930
TEISĖJAS

William E. Helander
Republikonų Kandidatas į Pavieto Teisėjus

(COUNTY JUDGE)
Buvo pagelbininkas Judge of Probate Court per 2 metus 

ir per pastaruosius 8 metus buvo Judge of Municipal Court 
of Chieago (municipalio Teismo Teisėjas). Visą tą laiką 
ištarnavo su labai geru rekordu.

Jis buvo sužeistas ir gasuotas pasauliniame kare ir vėliau 
tarnavo kaipo Corps Air Service Žvalgybos oficierius.

Teisėjas \Villiani E. Helander yra gimęs Chicagoje, yra 
vedęs ir turi 2 vaikus.

Teisėjas \Villiam E. Helander yra labai draugiškas lie
tuviams ir jojo įtaka Frank Mast (Mastauskas) tapo pas
kirtas State’s Attorney pagelbininku ir pastatytas kandi
datu į Municipalio, Teismo Teisėjus pereituose primary 
basavimuose. Jis yra gerai pažystamas daugeliui Chica
gos ir Cook pavieto lietuvių.

Lietuvių Biznierių Komitetas atsišaukia į Chicagos ir 
Cook pavieto lietuvius, kviesdamas juos balsuoti už Wil- 
liam E. Helander į Pavieto Teisėjus (County Judge) ant 
Republikonų tikieto ateinantį utarninką, lapkričio 4 d. 1930 

KOMITETAS:
John Kuchinskas ✓
John Zolp
Frank Mast (Mastauskas) 
Charles Bagdziunas Borden 
Joseph Radomski 
Al ex Oargis 
William Duoba.

nas gauna nuo 400 litų iki 500 
litų, o tarnaitės 300 iki 350 li
tų į metus, valgymą ir drapa
nas”.

“Kaip yra kainos javų, ar 
gyvulių šįmet Lietuvoje?”

“Gyvuliai yra brangus’. Kar
vė nepergeriausia 400 litų, o 
geresnė yra brangesnė, arkliai 
taip pat: 500 litų nekokis ark
lys, paršiukas’ 6 savaičių — 50 
litų.

“O javai pigus, duonos šįmet 
Lietuvoj bus visiems pertek
lius. Vasarojus buvęs kiek blo
gesnis dėl lietaus į laiką nebu
vimo, bet žieminiai javai, ru
giai, kviečiai yra gerai visur 
užaugę.”

“Kaip žmones’ žiuri Lietuvoje 
į Smetonos valdžią?”

“Kaimiečiai nieko nesirūpina 
politika. Valdžia ūkininkams 
moka pataikauti. Yra tokis 
valdžios atsišaukimas į ūkinin
kus, kurie gyvena arti geležin
kelio per 4 kilometrus, kad tie 
ūkininkai augintų cukrinius 
runkelius ir kuris ūkininkas 
vieną hektarą užsodins runke
liais, o iš tų visų ūkininkų ku
ris gražiausi ir geriausi bus’ iš- 
augyta, tie gaus dovaną 400 
litų.”

“Ką šiandien žmonės mano 
apie praloto Olšausko bylą?”

“Didžiuma jų žiuri kaip į pa
pildžiusį žmogžudystę ir kalti
ninką. Tiek buvo įrodymų, kad 
visiems buvo aišku, kas yra 
nužudęs tą moterį. Kelios da-

Pasidarbavimu p. J. Gedmino 
ir kitu Roselando ir West Pull- 
ma.no lietuviškų draugijų ko
mitetų buvo surengti iškilmin
gai puikus lietuviški pietus vi
siems prieglaudoj esantiems lie
tuviams. Laike pietų buvo -gra
žus programas iš lietuviškų dai
nų ir muzikos.

Pirmas dainavo p. Požarskis. 
Manau, kad dauguma lietuvių 
žino jo gražų stiprų balsą. Jis 
turėjo vėl atkartotinai dainuo
ti. Piano skambino p-lė Pečiu- 
kaitė. Toji žvaigždelė tikrai vi
sus nudžiugino savo gražiu bal
su. Dar paskambino piano p-lė 
Sofija Gedminaitė, visai dar 
jaunutė panelė, bet gabi pia
nistė. Buvo nulydėta garsiais 
aplodismentais.

Gražią prakalbą pasakė p. 
Petkus, senas Roselando gyven
tojas. Kalbėjo atjausdamas se
nelių vargus šioje prieglaudo
je. Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
kurių vardų nesužinojau. Visi 
reiškė nuoširdaus prijautimo.

Toliau Komitetas padalino do
vanų seneliams. Visi gavo po 
$1.50. Gaspadinės padalino 
obuolių ir cukraus. Visi gavo
me apsčiai, o kas norėjo, ga
lėjo ir dar daugiau imti.
Dar buvo dovanų iš kitų Rose

lando geraširdžių biznierių, ku
rie patys apdalino seneliams 
po 10 centų, po pypkę, taba
ko po pakinką ir degtukų. Be 
to gavome cigarų, ei garėtų ir 
daugybę kitokių dovanų, taip 
kad apleidant svetainę visi tu
rėjo pilnas rankas ir kišenes 
prisikrovę.

Per pirmininko p. Gedimi no, 
ir visų Draugijų Komitetų pa
stangas mums ta diena pasi
liks neužmirština. Tą pačią die
ną buvo ir D. L. K. Vytauto 
apvaikščiojimas Chieago j, tad 
komitetas nebegalėjo gauti 
Roselando parapijos choro, ku
rį klebonas paėmęs į apvaikš- 
čiojimą.

Vardu visų senelių tariu šir
dingą ačiū pirm. p. Gedminui, 
vyriausiai šeimininkei Mrs. F. 
Pučkorienei ir visiems draugi
jų komitetams, dainininkams, 
aukotojams ir aukų rinkėjams, 
ir visiems kalbėtojams, už iš
reikštą broliškumą, suteiktą 
džiaugsmo valandą ir visas do
vanas.

Ačiū!
Jonas Rusteika, 

Oak Forest, Institute Ward 52.

Babravičiaus eks
kursija jau Klai

pėdoje

stą ir išlipo į krantą spalio 29 
d. rytmetį.

Kablegrama išreiškia keleivių 
pasitenkinimą ir už gerą laivo 
patarnavimą ir greitą bei sma
gią kelionę.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridffeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi- 
ligus Lietuvon, paduoti “classi- 
f’.ed” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — . 
nusipirk typewriterj.

Gauta iš Klaipėdos kablegra- 
ma, kad Babravičiaus ekskur
sija, kuri išplaukė Scandinavian 
Ąmerican Line laivu S. S. “Fre- 
derik VIII” iš New Yorko spa
lio 18 d-, pasiekė Klaipėdos uo

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

$WEATERIt| 
DIRBTUVE

Pirkite sau sweaterius tiesiai 
iš dirbtuvės.

Mes Juos Išdirbame.

Continental Knitting Mills
4161 ARCHER AVENUE 

Tel. LAFAYETTE 63 58

Visokio didumo! Visokių spal
vų! Visokių stylių! Gatavi pa
daryti, ar padaromi už užsa
kymo.

Taipgi pilnas pasirinkimas 
• žieminių megstinių daiktų pa

darytų kaip jus norite.
MUsų kainos yra žemiausios, 

^Kokybė yi geriausia.

BALSUOTOJAMS
Board of Election CommissionerS (Rinkimų Komisionierių Tarybos) surinktos žinios iš peržiūrėjimo balotų laike rinkimų 

kontestų ir Rinkimų Teisėjų ir Klerkų (Judges and Clerks of Election) raportų Tarybai parodo, kad kiekvienuose rinki
muose būna didelis skaičius balsuotojų, kurie, negali būti priskaityti, kadangi' balsuotojai delei klaidos, neapsižiūrėjimo ar 
nepaisymo, nepažymėjo savo balotus taip, kaip to reikalauja įstatymai. Sekamas pareiškimas parodantis kaip reikia žymėti 
balotus, tapo Tarybos prirengtas dėl paskelbimo laikraščiuose ir kituose, abelnos cirkuliacijos leidiniuose, patitikint, kad ja
me paduodamas’ žinios gali būti naudingos balsuotojams ir gali sumažinti klaidas balsavimuose, kurios kitaip gali būti pa 
darytos ir paskesniuose balsavimuose.

KAIP ŽYMĖT I-BALOTUS
Abelna taisyklė* aiškinant įvairius pažymėjimus ,kurie yra dedami ant boloto yra, kad balsuotojo noras turi būti su

prastas’ iš baloto, ant kurio tie pažymėjimai įrašyti. Balsuotojas tečiaus turi išreikšti savo norą sulig įstatymų. Kaip 
nė aiškus išrūdytų balsuotojo noras, bet jei jis nėra išreikštas sulig įstatymais, .balotas negali būti skaitomas.

Sulig patvarkymais, balsuotojai turi parodyti savo norą linkui kandidatų ar balsuojamų propozicijų (pasiūlymų) seka
mai : .

(1) Padedant kryželį partijos skrytulėlyje prieš jo pasirinktų kandidatų sąrašą, arba
(2) Padedant kryželį keturkampyje prieš vardą jo pasirinkto pavienio kandidato ar pavienių kandidatų; arba
(3) Padedant kryželį paskirtoj tam tikslui vietoj ant bile kurio propozicijų baloto.

Kryželis yra persikirtimas (sukryžiavimas) dviejų linijų. Jeigu linijos nesikryžiuoja (nepersikerta) pačiame skrytu
lėlyje ar keturkampyje kandidatų balote arba paskirtoj tam tikslui vietoj propozicijų balote, tokis balotas negali būti skai
tomas. Kryželis gali būti mažas, arba jis gali būti tiek didelis, kad užpildyti visą skrytulėlį ar keturkampį kandidatų balo
te arba užpildytų tam tikslui paskirtą vietą propozicijų balote. Kryželio linijos gali pereiti skrytulėlio ar keturkampio 
linijas tokiame kandidatų balote, arba linijas tam tikslui paskirtos vietos propozicijos balote. •

Delei prasto regėjimo, ar kitokių priežasčių, tankiai pasitaiko, kad kryželio linijos nesusikryžiuoja pačiame skrytulėlyje 
ar keturkampyje kandidatų balote ar paskirtoj tam tikslui vietoj propozicijų balote. Tokiame atsitikime, jei balsuotojas 
bandė pažymėti kryželį tiktai partijos skrytulėlyje. viršuje jo pasirinko kandidatų sąrašo, balsas pražudomas už visus kan
didatus tame balote. Jeigu balsuotojas bandė pažymėti kryželį keturkampyje prieš vardą jo pasirinkto kandidato, jo bal
sas lieką pražudytas už, tą kandidatą. Jeigu balsuotojas bandė tokiu kryželiu pažymėti tam tikslui paskirtoj vietoj propozi
cijos’ balote, jo balsas lieka pražudytas už tą propoziciją. *

Kol kryželio linijos susikryžiuoja kur nors skrytulėlyje ar keturkampyje kandidatų balote ar tam tikslui paskirtoje vie
toje propozicijų balote, arba jeigu kryželio susikryžiavimas yra ant bile kurios skrytulėlio ar keturkampio apskliaubimo 
linijų, tokis balotas turi skaitytis už tokiu kryželiu pažymėtą kandidatą ar propoziciją. Jeigu kryželio linijos susikryžiuoja 
už skrytulėlio ar keturkampio rybų kandidatų balote ar už rybų tam tikslui paskirtos vietos propozicijų balote, tokis bal
sas negali skaitytis už tokiu kryželiu pažymėtą kandidatą ar propoziciją. Taip yra nors balsuotojo noras aiškiai butų ma
tomas ir net jei dalys kryželio linijų įeitų į skrytulėlį ar keturkampį kandidatų balote ar tam tikslui paskirtą viętą pro
pozicijų balote. Kokie nors kitokie pažymėjimai, išėmus kryželį, negali būti pripažinti kaipo legališki baloto pažymėjimai. 
Balotai pažymėti kokiais nors kitais ženklais, išėmus kryželį, negali būti skaitomi.

Retkarčiais balsuotojas bando pažymėti savo balotą čekiavimo ženkleliu. Kadangi įstatymai reikalauja, kad balsuotojai 
žymėtų savo balotus kryželiais, o ne kokiuo nors kitu ženklu, balotai pažymėti tokiais čekiavimo ženkleliais negali būti 
skaitomi. Kiti balsuotojai turi įprotį rašyti žodį “Yes” ar žodį “No” Skrytulėlyje ar keturkampyje kandidatų balote ar pa
skirtoj pažymėjimui baloto vietoj propozicijų balote, žodis “Yes” ar žodis “No” nėra legalis būdas išreikšti balsuotojo norą 
ir yra skaitomas taip kaip visai skirtingas ženklas. Balotai pažymėti žodžiu “Yes” ar žodžiu “No” negali būti skaitomi.

Kryželis skritulyje, prieš partijos tikietą ir nesant jokių kitų ženklų ant baloto, parodo balsuotojo norą balsuoti už vi
sus kandidatus po tokiu pažymėtu skrytulėliu ir taip turi būti skaitomas.

Kryželis ketvirtainyje parodo balsuotojo norą balsuoti už tą kandidatą, prieš kurio vardą tas keturkampis ir kryželis 
randasi.

Yra pamatinė taisyklė, kad kryželis skrytulėlyje viršuj partijos kolumnos visuomet turi pasiduoti ir nusileisti kryže
liui keturkampyje prieš vardą pavienio kandidato kurios nors kitos partijos kolumnoj, pasiremiant ta gerai pamatuota te
orija, kad kryželis keturkampyje prieš pavienio kandidato vardą yra labiau tiesioginis išreiškimas balsuotojo noro, negu 
kryželis skrytulėlyje viršuj partijos kandidatų sąrašo.

Jeigu balsuotojas pažymi kryželį skrytulėlyje viršuje bile kurios partijos kolumnos ir tada pažymi kryželį keturkam
pyje prieš kandidato vardą kitoj .kolumnoj, balsas turi būti skaitomas už tą kandidatą, prieš kurio vardą keturkampis ir 
kryželis randasi, bet kryželis skrytulėlyje turi legalę prasmę, kad buvo balsuota už kandidatus į visus kitusf ofisus po pa
žymėtu skrytulėliu. , * i
JOHN S. RUSCH, Chief Clerk. FRED V. MAGUIRE ) Board of Election Commissionerc

FRANCIS X. BUSCH, Attorney. Miestų Cbica8°- Chieago Heights ir
t i nTiAi7T Mrs. MABEL G. REINECKEEDMUND K. JARECKI ) Berwyn, Town of Cicero ir Villages
County Judge HARRY A. LIPSKY ) Summit ir Evergreen Park.

CHICAGO C AB COMPANY CANAL 3600
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Šeštadienis, lapkr. 1, 1930

Pagalba Bedarbiams
“NAUJIENŲ” BEDARBIAMS ŠELPTI FONDAS

Užvakar, ketvirtadienio vakare tapo įsteigtas prie

jog musų turtingieji laukia fon
do įsteigimo į kurį jie nori, 
kad jų aukos butų plaukia
mos.

Linkiu naujam fondui daug 
pasisekimo.

Jūsų, Eglės šaka.

tiniai čempionatai ir kiti tur- 
namentai. Kad tinkamai ir sma
giai užbaigus golfo sezoną ir 
yra rengiamas vakaras bei ban- 
kietas. Į šitas iškilmes renkasi 
visi golfininkai, sportininkai ir 
jų draugai bei sporto mėgėjai. 
Čia bus sveikinami čempionai

“Naujienų” Bedarbiams Šelpti Fondas. Asmenys, kurie 
aplankė bedarbių šeimynas ir patyrė padėtį vietoje, ra
do vargo ir skurdo nepalyginamai daugiau, ne kaip 
yra galima per laikraštį pasakyti. Yra tokių, kuriems 
reikalinga pagalba ne tik drabužiais, maistu, prieglau
da, bet ir pinigais, kaip tai norintiems nuvažiuoti dar
bo ieškoti, reikalingiems vaistų nusipirkti, kuro ir ki
tokių smulkių reikalų, be kurių negalima toliau apsi-

DARBO IR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

141. Darbininkas, vedęs, tu
ri 4 vaikus, 15, 12, 9 ir 4 me
tų. Vyresnioji mergaitė lanko 
high schook Trūksta visako. 
Duoda šeimynai rūbų.

142. Darbininkas, vedęs, tu
ri 4 vaikus, nuo 11 ligi 2 mė

sių metų, įteikta jiems trofi- 
jos ir prizai ir visi draugin
gai, linksmai pavėšėsime už
baigdami vasaros sporto sezoną 
su visais maloniais įspūdžiais.

Bankieto programas: svečių 
priėmimas; čempionų sveikini
mas; muzika; dainos; šokiai; 
golfo lošimas; lankymas 19-tos

skylės; vakarienė; midus, kal
bos. Trofijų ir prizų įteikimo 
ceremonija ir iki pasimatymo 
čempionų bankiete kitą syk.

Dalyviai turnamentuose visi 
turi tikietus ir daug kitų, bet 
kurie dar neturite, galėsite įsi
gyti laike vakarienės. Kviečia
me atsilankyti visus golfinin- 
kus, sportininkus ir sporto my
lėtojus.

' — Golfo Komitetas.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

eiti.
“Naujienų” pagalba ligi šiol buvo tarpininkauti 

darbo surasti, drabužių ir avalynių parūpinti, prieglau
dos gauti. Gaunant pasiūlymų ir patarimų iš tų asme
nų, kurie ir kurios patyrė vargo padėtį vietoje, kad 
tuojau butų įsteigtas piniginės pagalbos fondas, perei
tą ketvirtadienio vakarą toks Fondas prie “Naujienų^ 
tapo įsteigtas. s

Yra'daug gerų žmonių, kurie nori pagelbėti saviš
kiams vargdieniams, bet neturi nė atliekamų drabužių, 
nė atliekamo kambario, nė darbo bedarbiui suteikti, bet 
nori kuo nors prisidėti, tad mielai prisidėtų pinigais. 
Tokie asmenys ir prašomi atsiųsti ar atvežti savo pini
ginę pagalbą į “Naujienų” 'Bedarbiams Šelpti Fondą. 
Visos aukos bus kasdieną skelbiamos “Naujienose”. Iš 
Fondo lėšų bus aprūpinami tokie reikalai, kaip tai li
gonių, vaistų, karferų, kuro pirkimo ir ,tt.

Vakar dieną, tai yra pirmąją dieną po Fondo įstei
gimo, šeši žmonės tuojau paaukavo $6. Kas 'daugiau?

Per šias dienas apsilankė į “Naujienas“ 26 žmonės, 
reikalingi pagalbos rūbais. Jiems išdalinta rūbai ir ava
lynės. Dar daug yra reikalinga apdarų ir avalynių vai
kams: vaikams ir mergaitėms nuo 6 ligi 15 rtietų, suk
nelių, apsiaustų, skrybėlių, avalynių, apatinių rūbų ir 
tt. Kas esate pasižadėję pagalbą suteikti, prašomi ne- 
sivėlinti. Vargas nelaukia. Tad lai nelaukia ir pagalba!

tų. Dirbo prie RR. ir popieri
nėj. Metai be darbo. Skubiai 
reikia darbo.

143. Darbininkas, nevedęs, 
metai be darbo. Nori gauti dar
bininku.

144. Darbininkas, 40 m., ne
vedęs, be darbo 2 metai. Nori 
dženitoriu ar kitkuo.

145. Darbininkas, 40 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, nuo 18 ligi 
9 metų. Be darbo 8 mėnesiai. 
Dirbs bile darbą.

146. Darbininkas, 32 m., be 
darbo metai. Dirbo can faetory. 
Bile darbo.

147. Darbininkas, metalo po- 
lišiuotojas, gyvena Grand Rap- 
ids. Nori bile darbo.

148. Darbininkas, 35 m., naš
lys, turi vaikus, 13 ir 1O me
tų, lanko mokyklų. Dirbo prie 

konservu. Gali bile darbų, tin
ka dirbti ir naktimis.

149. Darbininkė, vyras ser
ga, turi 3 vaikus, ’12, 10 ir 8 
metų. Reikalinga visokios pa
galbos. Suteikta drabužių.

150. Darbininkas, nevedęs, 38 
metų. Dirbo stockyarduose. No
ri bile darbo.

151. Darbininkas, 47 m., ve-

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3819 - Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS’ GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse • kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busit; užganėdinti.

Tel. RooseveĮt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
■,. J. x f !

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.

Tel. Cicero 5927

I
Pereitą šeštadienį užsibaigė 

Amerikos moterų golfo čempio
natas, Los Angeles, Cal. “Na
tional Women’s Golf Champ- 
ionship”. Miss Glenna Collett 
išlošė penktą kartų. Miss Vir- 
ginia Vau Wie sekanti. Fina- 
lis lošimas 36 skylių išėjo 6—5.

' — Menas.

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Aklu Gydytojai

Ofiso Telefonas Virginla 0030 
Bes. Tel. Ven Buren 0858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:8Q iki 0:30 vakaro

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIAUSTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, atitaiso kreivas akis, nui- 
m a kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
coliregyatf. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da- 
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 aki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146

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

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Ratai Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisai: 3102 <So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Tel. Yards 1829

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halftted St. 
Rezidencija z 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po pitt 
Phone Lafagette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room llli 

Telefonas Centrai 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. BouUvard 13 10
'V'al. x no o 6 aki K vai. kiekvieną 

vakar), išskyrus ketvergę.

Nedėlioj nuo 9 Iki 12 ryto

Mr. J. Smith apsilankęs paaukavo gerą odinį ap
siaustą (leather coat), kurs tuojau buvo atiduotas ap
silankiusiam suvargusiam bedarbiui, atėjusiam darbo 
ieškoti ir neturėjusiam kuo apsivilkti.

DARBO IR INFORMACIJŲ IR PAGALBOS 
VALANDOS

Kadangi darbas vis Jabiau didėja ir negalima visą 
laiką tam reikalui pašvęsti, nuo šiol visais darbo ir pa
galbos ieškojimo ir darbo bei pašalpos pasiūlymo rei
kalais prašoma kreiptis kas dien tam tikromis valan
domis, kas rytą nuo 9 ligi 11 vai., adresu 1739 South 
llalsted St.

dęs, turi 4 vaikus, 14, 12, 10 
ir 9 m., be darbo 3 mėn. Moka 
karpenteriauti. Būtinai reika
linga darbo.

152- Darbininkas, 49 m., naš
lys, turi 15 m. vaiką. Be dar
bo 4 mėn. Būtinai reikalinga 
bile darbo.

Kiti bus paskelbti pirma
dieni.

• >' I l . < M I • • *■> > ' • • ‘ >

Lietuvių golfininkų iškilmin
gas metinis bankietas įvyksta 
šiandien Lietuvių xAuditorijoj. 
Iškilmės prasidės 8 vai. vakaro

SKUBUS REIKALAS DAU
GIAU SUSIRŪPINTI BEDAR

BIŲ ŠEIMYNOMIS

žiema dideliais žinksniais pa
reina. Bedarbių šeimynų padė
tis dar nepalyginamai labiau 
pasunkės. “Naujienose” dar tik 
gera savaitė kaip pradėta ne
mokamai dėti darbo ir pagal
bos jėškančių ir darbo arba pa
galbos siūlančių laiškai. Jėškan
čių skaičius jau pusantro šimto 
perviršijo, o su pasiulymak 
skaičius yra nepalyginamai ma
žesnis.

Tiesa, ne visi iš jėškančiųjų 
yra tikrai sunkioje padėtyje. 
Kiti naudojasi nemokama pro
ga darbo pajėškoti, kiti vėl ta 
pačia proga — pigiai darbinin
ką ar darbininkę gauti. Tačiau 
šalę to viso kiekvienas gali ma
tyt kad didžiuma jėškančių yra 
labai rimtoj padėty ir tikros 
nelaimės prispausti, kuriems 
skubi pagalba yra taip reika
linga, kaip ligoniui vaistai. 
Taip jau pasiūlymų tarpe yra 
nemaža tikrai geros širdies žmo
nių, kurie ne proga pasinaudo
ti uoli, bet gatavi yra pasida
linti paskutiniu drabužiu ar 
duonos kąsniu su savo nelai
mingais viengenčiais.

“Naujienos" pasiryžo gelbėti 
ir tarpininkauti tik tiems, ku
rie tikrai yra reikalingi sku
bios pagalbos darbo ar pašal
pos pavidale ir tiems, kurie no
ri saviškius gelbėti, bet ne sau 
biznį padaryti.

Atsišaukiant dar sykį į gera*Į 
širdžius žmones vyrus ir mo
teris, šiuo prašoma ir akstinu* 
ini, labiau su justi su pagalbos 
t li kimu. Drabužiai, kuriuos ge-1 
i i žmonės sunešė ir tie keli do-l 
leriai, kuriuos geros širdys pa
aukavo, jau išdalinti labiausiai 
ir tikrai reikalingoms •šehny-

i noms. Skubiai reikalinga dau
giau, ir kuodaugiausia drabu
žių. Matote iš paskelbimų, kiek 
kūdikių negali mokyklon eiti, 
kiek šeimynos maitintojų nega
li per duris išeiti darbo jėško- 

! ti, nes neturi kuo apsivilkti, 
,apsiauti. Taip pat kiek namų 
lyra šaltų ir kūdikių sušalusių, 
neturint kuo pečiaus pakurti.

Taip jau prie Pagalbos Sto
ties steigiamas nuolatinis Fon
das, iš kurio bus gelbstimos 
šeimynos ilgoje ir kitokiuose

; būtiniausiuose reikaluose.

AR NEBŪTŲ GALIMA ĮSTEI
GTI “BEDARBIAMS ŠELPI

MO FONDĄ?“
Kad užmokėti vendas, nu- 

I pirkti kuro, drabužių, juk rei
kia pinigų. Dabartiniu laiku to
kio skyriaus “Naujienos“ netu
ri. Pavieniai negali užlaikyti 
vargstančias šeimynas, reikia 
organizuotos grupės, kuri rink- 

i tų pinigus, maistą ir mėgintų 
įgauti naujų rūbų ir avalynių.

Yra šeimynų ir pavienių, ku
rie neturi ko valgyti dėl įvai
rių priežasčių, bet tą visą mes 
šiandien turime pamiršti ir ru- 
pinties tais, kurie vargsta ne 
nuo girtuoklystės. Dar mažuma 
lietuvių tėra atsišaukę, dar ma
žuma tegelbsti. Todėl aš tikiu

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

B U T K U S
.> ,jJ • • • > l • T .

Uądertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Canal 3161 Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 8881 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0563 

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

ir baigsis 3 vai. ryto.
Sų spalių mėnesiu baigiasi 

visi vasariniai sportai. Užsi
daro ir golfas iki sekančio pa
vasario. Bet per ištisą vasarą 
golfininkuose buvo daug įdo
mių įvykių — kaip tai, tau-

Pigiausias Lietuvis
Graborius

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Chicagoj

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1646 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

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 valandas vakare

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dentistas . <
. Persikėlė j naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St -
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo
Peoples Banką " . 

Arti Ashland Avė.
—........ . ... .......—  -—

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

. Nedėlioj . pagal sutartį

Phone Boulevard 8483’

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

, ,, M ■>.* . > ~ "-<O—- ~

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

________ t

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

* kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų PulI. 637? 

Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborn St.

Ketvcrgais ofisai uždaryti.

Phone
Hemiock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrk 
treatment ir mag- 
netic b ta n keti ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari

mai dovanai.
Thoronoid naujas elektra gydymas chro
niškų ligų namuose. Demonstravimo 
neatmenias dykai. Pasiklausykite ii 
Radio Stoties W.G.G.B. kiekvieną utar- 

ninką* 12:30 vai. dieną pranešimų.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St.
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare '

K

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijamą 
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 metų ir išgydi 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki I v. 
4200 West 26 SU kampus Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

WISSfG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

įvairus Gydytojai
f

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukce Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZAfATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Rando]ph 6800

John Kuchinskas
♦ » t , *

Lietuvis Advokatas
222] West 22nd St.

Arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A.A.SLAKIS '
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICĄGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3 3 95

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo 6-9 •
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiniągat i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose
. Purk 797

• 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 M.

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

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

Tel. Brunswick <983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS ' DŽIOVOS ' 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-^1 f
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
---- o----

Residcnce Phone Ravensvvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

270(1 Devon Avė.. Rbgers Park 3320
Valandos:

10-12 A. M.. 2-5 ir 7-9 P. M.
Ncdeljoms sulig sutarties.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telepbone Plaža 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilniette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1 712-0241 
Valandos: Pancdeliais ir Kcivcrg?is 
3 iii 8 vah vak., Uurninkais ir

Pėtnyčioniis 1 iki 4 v. v.

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22hd St. 
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 25 52 

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

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tri. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvvrll St. 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių \

Žydų rabino pa
• mokslas

Išganingas kiekvienam geiam 
katalikui pasiklausyti. —Chi
cago žengia j katastrofą, pra
našauja Dr. Ix>uis Mann.

-Į-------------- _--- --------- ,---------
pareiga moterų lygiai kaip v y- 
nj. ‘

Lapkričio 4 d. balsavimuose 
paaiškės, ar Illinois moterys ir 
vyrai nori, kad moterys butų 
lygių teisių, ir ar Illinois val
stija prisidės prie 21 kitų val
stijų, Alaskos ir Britiškos Ko
lumbijos. Visa eilė žymių vyrų 
išsireiškė, kad moterys turi 
gauti teisę būti teisėjais lygiai 
su vyrais. /

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

CHICAGO
Tel. Boulevard OGU arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

šeštadieniu, lapkr. 1, 1930NAUJIENOS, Chicago, ĮĮĮ.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per
r urnished RuonisFinancial

Finansai-Paskolos

PINIGAI

Pavieto teisėjas »Ed 
mund K. Jarecki

.   *«w*<*a^ >■ >«—" i- ----- - 
srovė? Ji ėjo stačiai į krimi
nalistų indaujas, iš kurių su
pūdė musų politikierius, teisė
jus, musų policiją, in tokiu bil
du ta prakeikimo jungą užmo
vė ant musų visų kaklų.

“Šventvagyste yra ir kalbėti 
apie tą moralj supuvimą tokiais 
žodžiais kaip doleriai ir centai. 
Tačiau žiūrėkite į faktus. Kri
minalas kainuoji Suvienytoms 
Valstijoms kas metai po $12,• 
000,000,000 (12 bilijonų dole
rių). Tai tris kartus pervirši
ja visos šalies skolas ir dvyli-

Clncagoj, 4600 South Park ?. ]aivynuj Kriminalas
way, randasi šio nuėsto ne tik chi j kainuoja 
žvdu visuomenes, bet ir dauge- , . .x> .. rAn• ” . ,. . , , daugiau negu išlaidos 500,000lio amerikiečiu gyvai lankoma .. . . „ . ..., x x o. . m . vaikų mokymui. Pamąstykite, vieta, būtent Sinai Temple ir . . . x . . . . .’ TT. . . minutei, prašau, apie kriminaloDr. Emil Hirsh vardo kultūros . ,X1 , ZT> . .m . v. v. ekonomiškus iškasėtus! (B. d.) centras, lo centro sios žiemos 
lekcijos buvo nesenai “Naujie
nose” paskelbtos.

To centro ir Sinai Temple 
dean yra rabbi (rabinas) Loįris 
L. Mann, žinomas psichologas, 
buvęs palyginamosios’ etikos 
profesorius Yale universitete, 
dabar orientališkų kalbų profe
sorius Chicagos universitete ir 
turįs žymų vardą ne tik Chi- 
cagoj, bet visoj šayj ir tarp
tautiniai. Prezidentas Hoove- 
ris jį pakvietė į White House 
committee on child welfare: 
gubernatorius Emmerson pa
kvietė į bedarbių pagalbos ko
mitetų ir šiaip dešimtyse kitų 
socialių įstaigų jis’ turi atsako
mi ngas vietas.

Iš Politikos Lauko
Frank G. Zelezinski

Stavage — Colinty

Sullivan — Sani- 
Trustee.

Už kongresmaną iš 4-to Dis 
trik to.

Carlos Ames — už Sherifą.
Hovvard P.

Treasurer.
Patrick F. 

tary District
Otto F. Reich — County pre

zidentą.
Bernard Kelly — Bailiff Mu- 

nicipal Court.
Gerbiami lietuviai republiko- 

nai, neužmirškite balsuoti už 
šiuos žmones’. Jie yra padarę

Chicago valdoma kriminalistų I daug gero dėl lietuvių kaip 
sindikato | mieste, taip ir valstijoj. Jie yra

visi republikonai. Balsavimo 
diena lapkričio 4, 1930.

Su pagarba,

Amelia Sears į apskrities 
komisionierius

Ve ką rabinas Manu kalba: 
“čionai Chicagoj dalykai pa

kol kada Siors pagerės, dar tu
rės labai pablogėti. Mes jau tu-. _ . ... w ,j* . . . , . Oampaign Komitetas 13 Wardorejome gana daug baisių atsi
tikimų. Mes buvome niekina- 

apgaudinėjami, apspiaudo- 
pirštais badomi. Mes buvo-
išbombarduojami, apiplėšia-1 Greit už keH dienų> butent 
Bet mes dar tures.me pa- lapkričio 4 d įvyI<sta rinkimai 

daugelio valdininkų, didesnių ir 
mažesnių. Piliečiai turi daugiau 
negu kada nors susirūpinti, kad 
nors sykį doresnius žmones iš
sirinkus- Dažnai vieno antro 

[balsas gali pagelbėti geram kan
didatui nugalėti blogą kandida
tą, todėl rinkimuose didžiausias 
nusikaltimas, kada pilietis ar pi
lietė, su pilnomis teisėmis, pa-' 
silicka namie ir sako “Už ma
ne kiti atliks”!

Tarpe kitų bus renkami 15 
naujų komisionierių Cook coun
ty. Nuo tų komisionierių pri
klauso, ar $7,000,000, skiriami 
įvairiems labdarybės ir socia
lus pagalbos reikalams, yra są
žiningai ir teisingai sunaudo
jami, arba yra šunybės daro
mos.

Viena į tokius komisionie
rius kandidatuoja Miss Amelia 
Sears, kurią remia susidaręs 
nepriklausomas komitetas iš la
bai žinomų Chicagos visuome
nės veikėjų, kaip tai Miss Jane 
Addams, Miss Mary MacDo- 
well, Clarence Darrow ir kelios 
dešimts kitų asmenų.

Minėti žmonės atsiliepia apie 
Miss Amelia labai širdingai, 
kaip vieną labiausiai sąžiningą 
ir nuoširdžią neturtingųjų žmo
nių draudę. Čion norisi pacituo
ti Miss Jane Addams, kuri sa
ko: “Aš nežinau nė vieno Cook 
apskrity, kas turėtų geresnio 
patyrimo apie vargo, neturto, 
ligų ir bedarbės paliestus žmo
nes, kaip yra mano draugė, 
Amelia Sears. Aš visa širdžia 
tikiu, kad mes turėtume dide
lę naudą, turėdami Amelia Sears 
apskrities komisionierių”.

Miss Mary MacDowell- sako: 
“Balsuokite už Amelia Sears. 
Niekas Chicagoj geriau nepažį
sta neturtingųjų, senųjų, ligo
nių ir prispaustųjų vargus. Imi
grantai iš Europos priklauso 
daug nuo jos draugiškumo. Iš- 
reiškite Amelijai Sears pasiti
kėjimą savo balsais”.

katastrofos ar ne, 
nuo to, iš kokios

mi, 
mi, 
m e 
mi.
matyti ką blogesnio.

“Mes randamos ant kelio j 
katastrofą. Ar mes pasieksime 
galutinos 
priklausys
medžiagos mes patys esame pa
daryti. Ta medžiaga kol kas 
atrodo labai nekokia, žodžiu, 
ta medžiaga kol kas nepadarė 
jokio įspūdžio j musų nedorus 
valdovus ir musų kriminalistų 
sindikatus. Mes juos įsigijome 
patys gulėdami.

“Gerieji žmonės” viso pikto
kaltininkai

Kieno yra kaltė?
“Kieno kaltė yra dėl kiek

vienos blogos padėties žmonių 
Kaltė guli tiesiai ant 

arba 
Tie 
Tie 

atve-

sistemos, kuri daro 
ir musų šaliai ne

mes pradėjome at- 
biz-

terpe' 
pečių tų “gerųjų žmonių’ 
tų “geriausių žmonių”, 
neatlieka savo pareigos, 
buvo ir yra geriausiame
jy, bevaliai, bešališki, tušti ir 
nepatriotiški. Daugelis iš jų 
neapsistojo ant negatyvių nusi
kaltimų. Jie patys darė pozi
tyvius nusikaltimus. Jie pri
iminėjo malones ir dovanas iš 
tos nedoros 
mums gėdą 
laimę.

“Kuomet
sibusti iš to kriminališko 
nio? Kuomet musų sąžinės1 su
judo? Kuomet musų meilė 
prie padorumo, savo gražaus 
miesto ar prie savo idealingojo 
krašto buvo atsibudusi? 
Musų “geriausieji piliečiai 
domės nekreipė 
palinės (miesto 
pią padėtį, kol 
niai nepajuto 
spaudimą. Jie 
Bill” (majoro).
giniavo, nieko neveikė. Jie lošė 
golfą degančios Romos pašvais
tėje.

Ne! 
net 

į musų minici- 
valdžios) šiur- 
jų pačių kiše- 
tos padėties 

juokėsi iš “Big 
Jie patys tm-

Kiek kriminalas mums kainuoja

“Ir kas atsitiko prie devy
nioliktos skylės? i Kas pasidarė 
musų “geriausiųjų žmonių” liz
duose ir namuose išilgai 
krašto? Pašidarė, kad, 
mes jau visi dabar žinome, 
sų “geriausieji žmonės”
pinigus į butlegerių bačkas. O 
kur ėjo ta milžiniškoji pelno

viso 
kaip 
mu- 
pylė

Ar moterys nori būti jury 
teisėjais?

Į tą klausimą moterys atsa
ko paklausimu: Ar vyrai nori 
būti jury teisėjais? Ne tame 
klausimas, ar moterys nori ar 
nenori, bet tame, kad tai yra

Pavieto teisėjas Edmund K. Jarecki 
yra vienas iš kandidatų, kuris užsipel
no paramos visų nepriklausomų balsuo
tojų. Jei ką jus girdite kalbant prieš 
teisėją Jareckį. tai žinokite, kad tai yra 
skundas negalėjusio pasipelnyti. Rinki
mų sukčiai yra jam priešingi, taipjau ir 
politikieriai. kurie neįstengė pasigriebti 
savo kontrolėn rinkimų komisionierių 
tarybą. Chicago turi švariausius rinki
mus, kokius galima turėti prie dabarti
nių sąlygų. Įstatymai pripažysta par
tijų sistemą ir rinkimų komisijai tenka 
skirti apie 15.000 žmonių. Pastebėtina, 
kad iš tokio didelio skaičiaus rinkimų. 
teisėjų ir klerkų tik keli pasirodė ne
tinkantys. Laikraščiai užgyrė teisėjo 
Jareckio kovą prieš suktybes balsavi
muose ir pasiųstieji į kalėjimą vyrai ii 
moterys paliudys, kad teisėjas Jarecki 
yra tokis žmogus, su kuriuo šposų ne
krėsi ir į kurį nepadarysi jokio spau 
dimo.

Vynuoges reikia pirkti 
dabar

Jay H. Tvvitchell, pirmininkas Chica- 
gos komisijos California Grape Control 
Board. pataria Californijos vynuoges 
pirkti dabar, tuojaus, nes galima gauti 
pačią geriausią kokybę, kuomet kainos 
gi yra nepaprastai žemos. Šiemet vy
nuogės Californi»joj prinoksta daug ank
ščiau negu kitais metais, ir dabar vy
nuogių atgabenimas yra pilname įsisiū
bavime. Vėliau vynuogėms galima pa
kenkti nepalankus oras ir šalnos, kas ga
li pakenkti vynuogių kokybei, taip kad 
nepasiskubinę, laukdami paprasto vynuo
gių laiko, galės gauti tik prastesnes vy
nuoges.

PRANEŠIMAI
PAMOKA

Apie antrą Kristaus atėjimą ir kokią 
reikšmę turi pasirodymas naujos 

planetos Pluto? 
NEDĖLIOJ. LAPKRIČIO 2 d. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
DR. HALEY SVETAINĖJ. 

Kampas Campbell ir 3 8th St., 
Brighton Parke 

įžangos nėra.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, lapkričio 2 d., 1930 m., 12 
val.i dieną, Lietuvių Auditorijos svet.. 
3133 So. Halsted St.

Visi nariai būtinai malonėkite pri
būti, nes yra svarbių reikalų svarstymui 
ypatingai kurie pasirašė ant aplikacijų 
naujų narių perstatymui. Taipgi yra 
kviečiami pribūti kurie pripildė aplka- 
ejas spalio 26 d., tai liks galutinai pri
imti į draugiją. P. Kiltis, nut. rast.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubas rengia balių sekmadieny, 
lapkričio 1 d., G. Chernausko svetainėj. 
1900 So. Union Avė. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Bus puiki muzika, įstojimas į kliu- 
bą veltui. Kviečią visus Komitetas.

Bridgeport. Draugystė Šv. Petronėlės 
laikys mėnesinį susirinkimą nedėlioję, 
lapkričio 2 d., Šv. Jurgio parapijos sve 
rainėje. Susirinkimas prasidės 2 vai. po 
piet. Draugės malonėkite dalyvauti — 
turim daug svarbių reikalų aptarti.

Kviečia pirm. Ona Taujunienė.

AUTOMOBILIŲ ORAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų 
kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas infornttcijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
• 1401 W. Jackson Blvd.

Monroe 3 700

Mme E. Roman R. R.
Fizinė Therapija 

Saulės, Elektros 
Medikuotos Maudynės. — < Fizines

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St.. Room 1513 

Tel. Central 0729

Mokslinis masažas, 
ir

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis, ar vakarais. Del 
maciją šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison .Street.

infor-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitSs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijou. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Wasnin>rton Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

Grramatikos, idntaksčs. aritmetikos, 
knvirvedystis, stenografijos ir kitų 
mokslo šaky. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaigiama 
□radini mokslų i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums nadšsime 
Isigryti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai paderinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokvtola, 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. nL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Vfalevojarn. Poni eruo Jam Ir
I Dekorubjam

3147 S. Halsted St.
Victorv 7261 Ręst Hemlock 129

ir

A

išradi-PATENT Al, copyrights - 
mai visokios rųšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yard* 440:
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, Dianus ir 
Mokius ‘biznius, taiiuri ii miesto i 
miestą. Teisingas patamavima*

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
)ykai apskaitliavimas. Mes atliekame 

geriausį darbą mieste. Kedzie 84 63.

LUMBER1S 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash, 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais,/ Vakarais iki 6. nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5 201 \V. 
Grand Avę., Berkshire 1321.

SUTAUPINK1T 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.

SUKOLEKTUOJAM
PINIGUS

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neiinam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixture»
Rakandal-įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau , kaip 3 tnėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu

3040 W. 62nd Street
------- O------

APLEISDAMI miestą turime tuojaus 
parduoti pilnus 5 kambarių rakandus. 
Parduosime labai pigiai. 2144 Alke PI. 
Tel. Armitage 51’98.

-------- 0--------

NORIU pirkti gerą anglių šildomą 
pečių — gal kas turi Victrolo modelį 
arba kitą — kad tik gerai šildytų. Taip
gi reikalingas dėl krautuvės cash register 
ir slicing machine. Praneškite 5139 So. 
Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

PARSIDUODA geras seifas nebran
giai, tinka dėl Jevvelry ir kitokių ver- 
tėnybių. Atsišaukite subatoj arba, ne- 
dėlięj nuo 10 iki 2 po pietų. Klausk 
K .Anton ,3 303 S. Morgan St. Chicago

Automobiles
PACKARD SEDANAS z

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Packard sedaną. Varto
jau tiktai nedėliomis ir šventėmis: ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas, 4 ra
tų brėkiai. Karas yra kaip naujas. Pir
mas $400 paims jį. Atsišaukite nedė- 
lioj, 2231 North Kedzie Avė., Ist flat.

GYVENIMO PROGA
CADILLAC vėliausio modelio De 

Luxe sedanas. Aš esu priverstas pa
aukoti. kad sukelti pinigų. Karas visai 
mažai vartotas ir yra visiškai kaip nau
jas. Ir dar tebeturi Cadillac garantiją. 
Jus negalite įsivaizduoti kaip gražus ka
ras yra mano Cadillac iki jus jo nepa
matysite. Tai yra gražiausias karas 
Chicagoje, turi 6 originalius balloon 
tairus, kaip naujus ir ■ kiekvieną galimą 
įrengimą. Karas man kainavo $4,000 
tik trumpą laiką atgal. Aš paaukosiu 
jį tik už $450, turi būti pinigais. Jei
gu jus norite geriausio karo Amerikoje 
ir praktiškai naujo, būtinai pamatykite 
tnano Cadillacą. Aš busiu namie visą 
dieną nedėlioj. 2238 North Sawyer Avė., 
Apt. 1.

BUICK MASTER 6 vėliausio mo
delio Sedan. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis/ tūkstančius mylių. 
Karas yra geriausiame stovyje ir sunku 
jį atskirti nuo naujo. Negaliu pati 
karo draivinti ir paaukosiu jį tiktai už 
$225. 2538 N. California Avė.. 1 fl.

WILLYS-KNIGHT Sedan. Priver
tas parduoti jį nes netekau darbo ir 
man reikia pinigų. Vartojau tik kelis 
tūkstančius mylių ir sunku atskirti jį 
nuo naujo. Jeigu jus pamatysite mano 
karą, esu tikras, kad jus jį pirksite, nes 
jis yra labai geras . Aš noriu tik $250. 
3 83 7 North, Spaulding Avė., 2nd' flat.

BUICK 4 pasažierių Coupe, vėlaus 
1926, geriausiame stovyje. $250. 3608 
W. 66 PI. Hemlock 1014.

Personal
Asmenų ležko

PAIEŠKAU savo tėvo William Gal- 
kus, paeina iš Joniškio parapijos, Rū
diškio kaimo, Šiaulių apskr. Septyni 
metai atgal išvažiavo į Alton, Wis. ir 
nebežinau kur dingo. Jeigu kas žino 
prašau pranešti — busiu dėkingas.

CHARLES GALKUS, 
5 649 S. Abcrdeen St., 

Chicago, III. j

KAMBARYS ant rendos vaikinams 
arba merginoms, pusė bloko nuo dviejų 
streeakarlainių, prie mažos šeimynos. 
6953 So. Artesian Avė., 2nd floor. 

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

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai. Vandeniu šildomas, 2 lubos. 
7011 S. Artesian. 

—O--------

KAMBARYS ant rendos, vaikinui, 
arba merginom .apšildomas. 7029 So. 
Artesian Avė., Hemlock 6564. ---------- Q------- ;--

IŠRENDUOJU apšildomą kambarį 
dėl švaraus vaikino ar merginos, ar ve- 
dusiems, su valgiu ar be. 405 3 So. 
Artesian Avė., Ist Fl.

RENDAI šviesus, apšildomas kamba
rys prie mažos šeimynos, 
rai arba pavieniui. 4024 
vvood Avė. Tel. Lafayette

vedusiai po-
So. Maple-

4189. k

visais vėliau- 
vienam, dviem 

f

KAMBARYS rendai su 
siais parankumais, 
kinam ar vedusiai porai.

6334 So. Sacramento Avė.

vai-

RENDON kambarys vienam arba že- 
notai porai su valgiu ar be valgio. 
5939 So. Rockvvell St., 2 lubos.

RENDON apšildomas kambarys dėl 
vienos ypatos. 6111 So. Albany Avė. 
Prospect 10434.

RENDON kambarys su valgiu ar be 
valgio, karštu vandeniu apšildomas. 
6530 S. Maplewood Avė. Telefonas 
Hemlock 4406. -

KAMBARYS apšildomas vienam ar
ba vedusiai porai, tarp 3 stritkarių lini
jų. 6122 So. Rockwell St. Hemlock 
4081.

RENDON švarus kambarys prie ma
žos šeimynos, be valgio. 3 231 Emerald 
Avė. 2nd fl. fronf.

' RENDON šviesus kambarys prie ma
žos šeimynos, vyras arba mergina. 4014 
Brighton PI., 2 fl.

RENDON šviesus, gražus, apšildo
mas kambarys, vienam ar dviem vaiki
nam. 7006 So. Campbell Avė. 2 lubos.

PASIRENDUOJA apšildomas kamba
rys merginai arba dviem, kambarys apšil
domas. Prie mažos šeimynos.

34 34 So. Lowe Avė.

KAMBARYS rendai vaikinam ar 
merginoms, šiltu vandeniu apšildomas, 
2ros lubos. 5240 So. Troy St. Tel. 
Hemlock 7128.

PAS1RĘNDUOJA kambarys vaikinui 
su valgiu arba be valgio. Su visais 
patogumais. 3155 So. Halsted St.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, gas, 

elektriką, maudynė. Pigi renda.
4211 So. Campbell Avė.

ANT RENDOS
Kam jums vargti ir ieškoti, 

kad galite gauti geriausį pasi
rinkimą rendų pas

S. L. FABIAN &
809 W. 35th St.

Pavyzdžiui: 4 grąžys 
fl., $18.00.

5 gražus kamb., 2 fl.

CO

kamb.

$20.00.

6 kamb. moderniški su gara
žu $30.00.

RENDON NAUJI 
FĖATAI

Naujuose namuose.
Renda labai pigi.
Kreipkitės pas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gresoriukas, labai pi
giai iš priežasties išvažiuoju kitan mie
stan. 6529 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė, viskame per
dėm moderniška. Daro $1,500 biznio 
į savaitę. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant Real Estate.

5445 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
visokių tautų apgyventa. Pardavimo

^priežastis — turiu du biznius.
2611 W. 44 St.

PARDAVIMUI mokyklos reikme
nų sankrova, arti didelės mokyklos; pi
gi renda. 3538 S. Winchester Avė.

PARSIDUODA groseris visai pigiai, 
savininkas negali iš lovos išlipti. Kas 
pirmas nupirks, ati bus užganėdintas. 
44 29 So. Honore St.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, no- 
tions krautuvė. Greitam pardavimui, 
pigiai. 615 W. 18 St.

PARDAVIMUI sankrova cigaretų. 
smulkmenų, saldainių, mokyklos reik
menų. soda fountain. žurnalų. šaukite 
Irving 0595.

PARDUOSIU arba ■ mainysiu Imos 
klesos grosenę. 3247 S. Morgan St. 
Chicago, III. i

PARDAVIMUI grosernė, biznis iš
dirbtas. i Yra 5 ruimai gyvenimui. 
3 735 So. Emerald Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

A. GRIGAS « CO.
3114 So. Halsted St.

Viėtory 4898

Exchange—Mainai
KOTELIS ANT MAINO 

MILWAUKEE PRIEMIESTY
70 mylių nuo Chicagos. 16 kambarių, 
soft drink parlor ir restauranas, pilnai 
įrengtas su rakandais. Mainysiu ant
Chicagos prapertes.

Kreipkitės
J. MARTIN,

4 50 — 8th Avė., 
Kenosha, Wis.

MAINYSIU 5 kambarių bungalow su 
1 karo garažų Berwyne ant bučernės ir 
grosernės ar restauranto. Nereikia cash. 
Atsišaukite adresu 4336 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2871.

MAINYSIU rezidencijinį lotą ant au- 
tomoBiliaus ar grosernės. Lotas ran
dasi prie 48th Avė. ir Archer Avė. 
Morgičių nėra. Agentams komišenas. 
717 W. 21 PI., 1 lubos.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

4 FLATAI UŽ $10,000
2—5 ir 2—6 ant 2-jų lotų, 

cementuotas beismentas, skal
byklos, vanos ir elektra kiek
viename flate, visi šviesus 
kamb. Randasi Sheldon Heights, 
Roselande, keli blokai nuo di
džiausios High School. Įmokėti 
$2,500, likusius $50.00 į mėn.

S. L. FABIAN & CO.•
809 W. 35th St.

•no pilna* ttefiamiaavl
Specialistas rodyme chronlDnj Ir aanjų li

rų. Jei kiti nerafejo jumis iirydytl, atailan- 
kjrklt pa* mane. Mano pilna* tteriamiaavl- 
ma* atidengs jūsų tikrą ilga Ir jei aft apel- 
imdu ju* gydyti, sveikata jum* sugryl. BU- 
klt pas tlkr* apedallsU. kuri* sekiau* jūsų 
kur ir kas jum* kkauda. bet pat* pasakys 
oo

Už užsivilkusias rendas, visokias bitas, 
notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynus, judgementus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi 
padarome visokias invcstigacijas. patik
riname referentes, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais etc.

SUAUGĘS ir patyręs jaunikaitis ieško 
draugės apsivedimui. Amžius nedaro 
jokio skirtumo — tiktai protas. Atsi
liepkit asmeniškai arba laišku. Anthony 
Joseph, 785 1 S. Loomis St., Apt. 312.

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

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, visi improvementai ir 2 karų ga
ražas. Priimsiu mainui lotą. 5642 S. 
\Vhipple St. Tel. Republic 8768.

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St. 

Normai 4401

Financial
Finansai-Paskolos

IEŠKAU. Esu neseniai grįžusi iš 
Lietuvos, turiu daug naujienų iš brolių 
ir seserų dėl pp. Rimeikių, kurie paeina 
iš Varlaukio kaimo, Batakių valsčiaus, 
Raseinių apskričio. Girdėjau kad prieš 
karą broliai Rimeikiai gyveno Chica- 
goje. 
ba

PASIRENDUOJA storas su saliuno 
fikčeriais 
randasi Town of Lake. 
Boulevard 2596. '

5 ruimai gyvenimui — 
Telefonas

SKOLINAM PINIGUS
. Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

Malonėkite patys atsikreipti 
žinantys pranešti. .

MISS ANNA ZULP.
6923 S. Campbell Avė., 

Tel. Hemlock 6539

Help Wanted—Malė
___ Darbininkų reikia

ar-

PASIRENDUOJA 5 ruimai. Ręnda 
$30 mėnesiui — 3 miegruimiai.

3122 So. Wallace St.

Iš PRIEŽASTIES sunkios ligos par
siduoda mūrinis bizniavas namas, garu 
šildomas, su bizniu arba vieną biznį. 
Galima pirkti, 
vatiško namo.

Kreipkitės
2337 
Tel.

arba mainysiu ant, pri-

So. Leavitt St. 
Roosęvelt 8961 
- ■■ -o-————-

For Rent
PASIRENDUOJA flatas 5 kambarių, 

pečium šildomas, renda $10 pigesnė 
negu buvo, ir mėnesį duodam uždyką 
gyventi, 4 kambariai už $14.00. Del in
formacijų 3552 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS

ralutiao, lienamlaartmo—kas jam*

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

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

iioj nuo 10 rrto iki 1 do piutu

rr*

20 St

PC

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais
* išmokėjimais
Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

REIKALINGAS Manažeris 
Estate ofiso skyriaus, kuris 
kyti ir prižiūrėti salesmanus. 
komisas. Atsišaukite pas 

A. H. PATEK 
128 N. Wells St., tel. Central 

tarp 12 ir 1 vai. po piet

dėl Real 
gali tvar- 

Alga ir

8610

Helo Wanted—Male-Female
' Darbininkų Reikia

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš geriausių šian
die amatų. Gera mokestis kvalifikuotam 
darbininkui. Kreipkitės dabar. Mr. Benson 
155 N. Clark St.> Room 620.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODAM arba mainom ant au
tomobilio, mažą 
kai 
lysą 
kyti

neturi laiko 
duodu ant 
viską.

4841

groserštorį. Savinin- 
laikyti. Renčia »pigi, 
kiek nori, galima lai-

— 14th St. 
arba 1614 — 48th Court 

Cicero, UI.

Kampinė 7 kambarių rezi
dencija, lotas 125 pėdos X 200; 
su gražiais dideliais medžiais 
ant .kalno; $2500.00 pirmas 
morgičius ant 4 metų išduotas 
iš banko. Cash reikia $1150.00, 
vertės $10,000.00. Atsišaukite 
subatoj arba nedėlioj prieš 12 
vai. ryto. Nepraleiskite ši di-

PARDUOSIU ar mainysiu Imos kle- 
sos bučernę ant mažos prapertes ar 
vakant. 4059 Archer Avė.

S. P. KAZWELL & CO.
2839 W. 63 St.

i


