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Dr. Jonas Šliupas Nuteistas Ka1
Ei - amerikietis Pasmerktas 
Lietuvoj už‘Bedievišką’ Raštą 

_________________________ /

Veikalas, už kuri D-ras Šliupas buvo Lie
tuvos kunigų denuncijuotas ir teismo 
nubaustas, yra žinoma jo knygele “Tik
ri ir netikri šventieji”

Kauno “Lietuvos Žinios” pra
neša, kad Dr. Jonas šliupas, bu
vęs amerikietis, tapo Šiaulių 
apygardos teismo nuteistas vie
nam mėnesiui kalėjimo už pa
rašymą ir išleidimą knygutės, 
pavardytos “Tikri ir netikri

D-ro šliupo bylą “Lietuvos 
Žinios” aprašo taip: ,

Spalių 6 d. Šiaulių apygar- gal būt, ir galinti sukelti įvai- 
dos teismas nagrinėjo D-ro Jo-! rių minčių ir toj knygutėj Die- 

šliupo bylą dėl knygutės vo paniekinimo, tikybos ir baž
nyčios pajuokimo nesą, jeigu 

i tik šiek tiek šventieji užgau
ti. .

Kun. Totoraitis įrodinėjęs, 
kad bažnyčia davus ir gera 
Lietuvai.

D-ras šliupas atsakęs i eks
pertų parodymus. Visų pirma 
labai apgailestavęs, kad teismas 
atmetęs iš jo pusės kviestą eks
pertą jprof. A. Voldemarą.,

Šiaulių mieste uolių krikščio
nių tarpe nepasitenkinimą su
kėlė teismo kuluaruose nugir
stos žinios, esą kunigai yra 
Romos piliečiai, jokios naudos 
tautai neduodą. 1926 m.' liau
dis, rinkdama seimą, nušlavu
si krikščionių-demokratų kuni
gų partiją, tuo įrodydama, kad 
jie esą liaudžiai įgrisę.

D-ras šliupas pasisakęs, kad 
jis esąs laisvamanis, nepripa
žįsta jokios religijos, ir jeigu 
duodama teisė kunigams savo

no 
‘Tikri ir netikri

Iš pat anksto šiauliškiai su
sitikdami gatvėse kalbėjo apie 
D-ro šliupo bylą ir visi skubi
nosi teisman. Kalbų nuomonių 
įvairių įvairiausių. Daugumoj 
visuomenė D-rą Šliupą teisina, 
kiti laikosi kiek pasyviau, pri
mesdami šių dienų apystovas.

Prieš 9 vai. salėj jau publi
kos pilna: visuomenės veikėjai, 
advokatai, pirkliai, studentai, 
vienas kitas provincijos klebo
nas ir t. t. Pirmame suole sėdi 
D-ras šliupas, toliau ekspertai 
varto bylą ir skaito uždraustą 
knygą ir kalbasi. Išeina teis
mas: pirmininkas Einoris, na
riai: p. Bortkevičius ir p. Sta
nevičius; kaltintojas valstybės 
gynėjo padėjėjas Nutautasf se
kretorius Domeika ekspertai ku
nigas Totoraitis ir kunigas Čes
nys.

'teismas skelbia, kad D-ro 
šliupo byla bus nagrinėjama 
prie uždarų durų ir prašo visą 
publiką apleisti salę. Publika 
nenoromis išeina. Koridorius 
pilnas publikos, kiti ant suolų 
pasistoję per salės durų langą 
žiuri, kad nors pamačius kal
tinamąjį, ką išgirdus.

Kiek teko nugirsti mieste kal
bant ir iš teismo kuluarų, tai 
į klausimą ar D-ras J. šliupas 
prisipažįsta kaltu, atsakęs: — 
.Jeigu pas mus nėra galima mo
kintis, šviestis ir istorijos mok
slą žmonėms skelbti — esu kal
tas: o jeigu galima mokintis ir 
mokslą žmonėms skelbti — esu 
nekaltas!

Toliau žmonės pasakoja, kad 
buk D-ras Šliupas savo ilgoj 
kalboj pasakęs, kad bažnyčia 
Lietuvai pridariusi ir dabar te
bedaranti skriaudų. Apie šven
tųjų darbus ir jų tikrumą pri- 
rodinėjęs argumentais, pacituo
damas pasaulinių istorikų ras-

>Q R H SJč
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Gražu i 
vidutiniai 

ir šilčiau; lengvi ir 
pietų krypties vėjai, 

temperatūra įvairavo 
ir 46° F.

Vakar 
tarp 39°

Šiandie 
džiasi 4:
7:17 vakaro. 

saulė teka 6:13, lei-
5. Mėnuo leidžiasi 

tus, kurių daug turėjęs atsi
vežęs.

Baigus D-rui šliupui kalbėti, 
kunigai davę savo ekspertyzos 
parodymą. Kun. Česnys pasa
kęs, kad knygutė parašyta la
bai nelogiškai; darkyta kalba ir 
neprisialikant istorijos dėsnių. 
Kaipo mokslinė ji jokios vertės 
neturinti, o plačiajai publikai, 

teisę galvoti, kaip jam protas 
if mokslas diktuojąs. “Tikri ir 
netikri šventieji” knygos išėjo 
jau antra laida.

Valstybės gynėjo padėjėjas 
Nutautas prašęs, D-rą Šliupą 
pripažinti kaltą ir nubausti. z

Teismas išnešė sprendimą, 
kuriuo D-rą Šliupą pripažino 
kaltu ir nubaudė vienu mėne
siu paprasto arešto; sąlyginiai: 
jei metų bėgy panašaus turi
nio raštų neparašys, atleisti nuo 
bausmės, o knygutę panaikinti 
ir uždėti jam teismo išlaidas 
ir ekspertams, kunigui Čėsnui 
ir kunigui Totoraičiui sumokė
ti po 150 litų.

Walker nominuotas 
United Mine Work- 
ers unijos prezidentu

’ SPRINGFIELD, III., spal. 24. 
— Reorganizuotos United Mine 
VVorkers unijos centras prane
ša, kad aštuoniasdešimt dvi 
Illinois angliakasių vietų unijos 
United Mine VVorkers preziden
tu nominavo Johną H. Walk- 
erį, dabartinį tos-organizacijos 
sekretorių-iždininką.

Vakar rytą krim. policija su
laikė Kaz. Seikauską, anąsyk 
pabėgusį iš 9-to forto.

Seikauskas sulaikytas A. Pa
nemunėj pas savo motiną.

Nesulaikyti iš tos kampani
jos yra dar trys.

[Atlantic and Pacific Photo]

Beauvais, Franci ja. — Paveiklelis parodo francuzų karei
vius, nešančius vainikus procesijoje, lydinčioje britų dirižablio 
R-101 katastrofoje žuvusių kimus iš Beauvais rotušės' į gele
žinkelio stotį, išgabenti juos į Angliją.

lankiai nusistatę valdžiai ir ne
kelsiu ginklo prieš žmones — 
prieš savo brolius, tėvus ir gi
mines. Jie mano, kad, žmonėms 
sukilus, vyriausybė dagi nei ne
bandytų vartoti kariuomenės 
prieš juos. Ji, veikiausia, labiau 

i pasitikėsianti civiline žandar
merija, kurios krašte esą tarp 
30 ir 40 tūkstančių vyrų. Bet 
labai esą abejotina, kad ir ši
ta valstybės policija norėsian
ti atkreipti sau j amą ginklą prieš 
sukilusius savo žmones.

Respublikininkų vadas sako, 
kad Primo de Riveros diktatū
ros metais karalius Alfonsas 
įsivėlęs į visą eilę skandalų ir 
graftų. Jis ,gavęs milžiniškų su
mų komiso už suteikimą įvai
rių monopolių — telefonams, 
aliejui, geležinkeliams, sprog
stamoms medžiagoms. Palengva 
visos tos operacijos iškilusios 
į aikštę, taip kad dabar visas 
kraštas žinąs, kad karalius esąs 
nešvarus ir nesąžininkas žmo
gus. žmonės esą pasiryžę šluo
ti laukan visą dinastiją ir ne
sitenkinsią vien karaliaus Al
fonso abdikavimu ir užleidimu 
sosto savo sunui, Asturijos 
princui.

I
Pasak Azenos, nė vienas ka

raliaus sūnų nesąs tikęs sostui 
užimti. Kronprincas sergąs ne
pagydoma kraujo liga, kokia 
kad sirgęs Rusijos caraitis. An
tras sūnūs, princas Jokūbas, 
esąs kurčias ir nebylys, o tre
čias sūnūs — silpnaprotis.

Karalius Alfonsas, kuris prieš 
karą buvo palyginti visai ne
turtingas, šiandie yra begalo 
pralobęs valdovas, ir didumą sa
vo turtų yra saugiai investa
vęs svetimuose kraštuose.

ASUNCION, Paragvaja, spal. 
24. Praeitą naktį buvo rim; 
tai pašautas buvęs prezidentas 
Eligio Ayala, kuris dabar yra 
finansų ministeris. Jis trimis 
kulipkomis sužeistas į pilvą. 
Šaudymo priežastis buvo asme
niniai kivirčai, kurių metu Aya
la nušovė vieną žemės Ūkio 
banko .valdininką, vardu Ba- 
reiro.

Ispanų respublikonai 
rengias versti kara
lių ir jo dinastiją

Ir kariuomene esanti nebeišti- 
kima karaliui Alfonsui, ku
ris yra kaltinamas dėl suk
tybių ir grafto

MADRIDAS, Ispanija, spalių 
24. — Manuel Azana, vienas 
žymiausių respublikininkų va
dų, pasikalbėjime su Chicago 
Tribūne korespondentu pasakė, 
kad monarchijos griuvimas ir 
steigimas respublikos Ispanijo
je esąs neišvengiamas, ir kad 
dabartinio režimo griuvimas į- 
vyksiąs daug greičiau, ne kaip 
kas galįs manyti.

Karaliaus Alfonso vyriausy
bė tą jaučianti ir dėl to ėmu
sis nepaprastų apsigynimo prie 
monių. Ji nebepasitikinti iv / 
kariuomene, dėl to įvairiose k i- 
reivinėse iš kareivių šautuvų /a- 
pę išimstyti raktai, taip ,kad 
tie šautuvai palikti be vertės 
ir nebegalimi vartoti. Dideli 
jaunų kareivių kontingentai pa
leidžiami namo, taipjau demo
bilizuojamos svarbios kariuo
menės dalys Ispanų Monikoje.

Visa tai rodą, kaip labai ka
ralius Alfonsas ir jo kabinetas 
esą susirūpinę gresiančiais įvy
kiais ir kaip vyriausybė nebe- 
pasitiki armijos lojalumu kara
liui.

• Azana mano, kad ateinanti 
rinkimai į parlamentą busią vy
riausybės pravesti neteisėtais 
budais ir respublikininkams ne
busią galima balsuoti už savo 
kandidatus. Rinkimų rezultatai 
busią toki, kad monarchistai 
sudarysią milžinišką daugumą 
parlamente. Respublikininkams 
todėl teksią pavartoti jėgos 
priemonių respublikai įsteigti.

Azana, lygiai kaip ir kiti is
panų respublikininkų vadai, ma
no, kad revoliucija karaliui ir 
dinastijai r nuversti gali įvykti 
ir be kraujo liejimo. Jie sakosi 
turį įrodymų, kad dauguma ar
mijos kareivių jau esą nepa

Fisher Body įmonės pra
dės dirbti pilną laiką
DETROIT, (Mich., spal. 24.— 

Fisher Body korporacijos vady
ba paskelbė, kad nuo ateinan
čio pirmadienio visos jos įmo
nės, esančios už Detroito ribų, 
pradės dirbti pilną laiką, vadi
nas, pusšeštos dienos savaitėje.

Ilgoką laiką tos įmonės dir
bo tik tris dienas savaitėje.

Korporacijos vadyba sako, 
betgi, kad jokių naujų darbi
ninkų nebus priimta. Dirbs tie 
patys 6—7 tūkstančiai darbi
ninkų, kurie ligšiol dirbo dalį 
laiko.

Rinkimų į Klaipėdos 
krašto seimelį 

rezultatai
Klaipėdos “Lietuvos Keleivis” 

spalių 15 dienos numeriu apie 
rinkimus į krašto seimelį pra
neša :

[Klaipėdos Krašto] Seimelio 
rinkimų daviniai dar nėra ga
lutinai žinomi ir dar vyriausios 
rinkimų komisijos nesuskaity
ti. Pagal esamus davinius, tai 
atstovų vietos taip turėtų pasi
skirstyti :

• Landvirtšąftspartija .... 8 
Volkspartija ................. 8

Gaspadoriškoji Autono-
nfinė partija ir ma
žieji laukininkai    4

Socialdemokratai ........... 4
Lietuvių visuomenės .... 1 
Darbo partija (komu

nistai) ......................  1
Trūksta dar trijų atstovų,,ku

rie teks tiems sąrašams, kurie 
d^džiausį balsų likutį turės. 
Gireičiausia, kad iš likučių teks 
beveik visai už dyką po vieną 
atstovą Landvirtšaftspartijai,' 
Volkspartijai ir komunistams.

“Liet. Keleivio” paduotais 
skaičiais, Klaipėdos mieste ir 
apskrity balsavo daugiau kaip 
25 tūkstančiai piliečių.

Yellow Cab kompanija 
pridėjo algos, bet pa
brangino važiavimą
SAN FRANCISCO, Cal., sp. 

24. — Vietos Yellow Cab kom
panija paskelbė pridędanti sa
vo 1,000 darbininkų algos 25 
centus dienai, tuo pačiu kartu 
pabrangindama taksikebų va- 
žiuotės kainas 16 nuoš.

Du lakūnai, vienas ame
rikietis, žuvo ugny
PARYŽIUS, spal. 24. — Du 

aviatoriai, franeuzas Pierre 
Nicolas ir amerikietis Gilbert 
Lane, šiandie žuvo liepsnose, 
jų aeroplanui nukritus čia ir 
užsidegus. Abudu lakūnai bu
vo ką tik pakilę iš Le Bouget 
aerodromo kelionėn į Etiopijos 
(Abisinijos) sostinę Adtįis 
Ababą, kur jie norėjo padaryti 
imperatoriaus Ras Tafari ka
rūnavimo filmų, ir staiga jų 
aeroplanas su sunkiu gazolino 
ir aliejaus kroviniu nukrito že
mėn.

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
24. — Federalinio Alamo, Vera 
Cruz valstijoj, garnizono ko
mendanto pranešimu, per smar
kius potvynius, kilusius ten 
praeitą antradienį žuvę daug, 
gal-but šimtai, žmonių.

Revoliucininkai Nuvertė 
Brazilijos Valdžią

Prezidentas Washington Luis priverstas 
atsistatydinti ir suimtas; revoliucinis 
karininkų komitetas sudarė provizori
nę valdžią

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, spal. 24. — Brazilijos val
džia tapei šiandie nuversta. ir 
revoliucininkai paėmė krašto 
sostinę savo kontrolėn.

Respublikos prezidentas Wa- 
shington Luis buvo priverstas 
atsistatydinti. Jis tapo suim
tas ir uždarytas trečio pėsti
ninkų regimento kareivinėse.

Netrukus po prezidento re- 
zignavimo, mieste kilo govėdų 
riaušių. Kai kurie senąją val
džią rėmusieji laikraščiai buvo 
užpulti ir jų įstaigos sunaikin
tos. šen ir ten mieste dar gir
dėt šaudymų tarp .revoliucinės 
kariuomenės ir senosios vald
žios partizanų.

žinios apie. įvykusį pervers
mą buvo revoliucinio komite
to paskelbtos per radio ir aš
tri cenzūra nuimta, idant visas 
kraštas galėtų būt informuo
jamas apie įvykius.

Vėliau revoliucinis komite
tas, kurio priešaky yra gen. 
Menna Barreto, išleido mani
festą, ragindama paliauti pilie
tini karą ir atsteigti krašte 
taiką.

Sao Paulo revoliucinin- 
kų paimtas

SAO PAULO, Brazilija, spal. 
24. — Sao Paulo miestas bu- 
vo šiandie po pietų revoliuci- 
ninkų paimtas, šaudymų maža

Lenkai suėmė Kana- Anglija nori daryt 
dos laikraštininką ■ galą pokarinėms 

Galicijoje ceremonijoms

BERLYNAS, spal. 24. — Iš 
Varšuvos praneša, kad lenkų 
vyriausybė areštavo vieną Ka
nados laikraštininką, Williamą 
Day.

Dsy buvo suimtas viename 
rytų Galicijos kaime, netoli, 
nuo Lvovo, kur tas laikrašti
ninkas ėmė fotografijas ir kal
bėjos su kaimiečiais, ką tik 
prieš tai baudžiamos lenkų ka
reivių ekspedicijos aplankytus 
ukrainiečių “maištininkų” mal
šinti.

Lietuvos pašto trans- 
portacija Švedų Ame

rikos Linija
' NEW YORKAS, spal. 24. — 
Neseniai švedų Amerikos Lini
ja padarė sutartį su Lietuvos 
pašto valdyba, suteikiančią ga
lios pervežti Lietuvos paštą.

Nuo laiko padarytos sutar
ties švedų Linija parvežė į Lie
tuvą ir atvežė iš Lietuvos 6000 
svarų (3 tonus) pašto perlaidų 
(siuntinių) ir laiškų. Iš Go- 
thenburgo (Švedijos) į Kalmar 
iš čia į Klaipėdą laivu “Borg- 
holm”. Tokiu pat budu veža
mi Lietuvos keleiviai, Švedų 
Amerikos Linija.

tebuvo. Tie patys šaudymai bu
vo įik revoliucininku demon
stracija, kadangi beveik jokio 
pasipriešinimo jie nesusitiko.

Trečią valandą po pietų ant 
valdžios trobesio buvo iškelta 
balta vėliava, kas reiškė, kad 
revoliucija pavyko.

Laivynas perėjo į revo- 
liucininkų pusę

PERNAMBUKAS, Brazilija, 
spal. 24. — Radio pranešimas 
iš Rio de Janeiro šiandie pa
skelbė, kad karo mokyklos.ka
detai, keleto aukštų armijos 
oficierų vadovaujami, sukilo 
prieš valdžią.

Netrukus po to buvo praneš
ta, kad laivynas, kuris ligšiol 
buvo lojalus vyriaūsybei, per
ėjo į revoliucininkų pusę.

Laikraščiams pranešus žinių 
apie įvykusį perversmą, žmo- 
nėą ėmė triukšmingai džiūgau
ti. Revoliucijos laimėjimui pa
gerbti, visi bankai ir krautu
vės buvo uždarytos.

Išrinktas prezidentas 
pabėgo aeroplanu

SAO PAULO, Brazilija, spal. 
24. — Visi buvusieji Sao Pau
lo valstijos vyriausybės nariai 
šį vakarą kažkur pranyko. Ei
na girdai, kad prezidentas-elek- 
tas Julio Prestes pabėgęs aero
planu.

LONDONAS, spal. 24. — Bri
tų vyriausybė kreipėsi į sveti
mų kraštų vyriausybes, prašy
dama, kad ateity per oficialius 
priėmimus butų panaikintos ce
remonijos ties “nežinomų ka
reivių” kapais ir kenotafais.

Britų vyriausybė mano, kad 
tomis apeigomis tik gaivina
mi baisaus karo atminimai ir 
seni pykčiai.

Nuo šio laiko nė koki ofi
cialus svečiai Didžiojoj Brita
nijoj nebebus gabenami į “ne
žinomo kareivio” kapą vainiko 
padėti, o taip pat britų dele
gatai kituose kraštuose nebe- 
dalyvaus panašiose ceremoni
jose-

šia ii laikaii jokio biznio įmo
nė be reklamai negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinie, kaidieninii 
ikelbimai gali patraukti dides
nį klijentų įkalt i ų.

Amerikai įmonei gerai tu- 
pranta, kad be gerai reklamai 
neapieiii. Kuo daugiau rek- 
lamuojieii, tuo geriau tekaii.

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

\ Kai gartinaei "Naujienoie”, 
tai viiuomet turi naudot.

____ 2____ i_______
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A. Kupreišis

Darbo Beieškant

NAUJIENOS, Chfcago, III šeštadienis, spalių 25, 1930

KELIONĖ PO AMERIKĄ 

(Pabaiga)
Plas fermerius

siškai nepasirodę. Dęliai to 
įvykęs sutrukdymas, kadangi 
reikėjo iš naujo ieškoti kitu 
darbininkų.

Pasiliko viena išeitis, — ei
ti i farmas ir ten bandyti dar
bas gauti. Važiuojava nuo vie
nos farmos j kitą. Vienur bul
vės jau baigiamos kasti, kitur 
tik pradedamos. Darbininkų 
turi užtektinai. Daugiausiai 
dirba jaunikliai, dauguma jų 
baigę vidurines mokyklas. Už 
bušelio bulvių prikasimą gau
na po penkis centus. Matome, 

.kad prie bulvių kasimo darbo 
negausime. Mums paaiškina, 
kad- už dviejų dienų pradėsią 
burokus nuo laukų rinkti. Pra
šome darbo. Prižada, jei tą 
diena ateisime pirmutiniai. 
Girdi, iš kalno mes nesamdo
me. Pirma taip darydavę, bet 
kelis kartus tapę prigauti: 
nusamdytieji darbininkai vi-

REUMATIZMAS
Jus galima išgydyti—ui lemą kainą 

Aštrus skausmai nugaroje ir pečiuose, 
kojose, nervuose ar sąnariuose, raumenų 
mėšlungis i; sustirimas, skaudus. ojAjs ir 
ir sutinę sąnariai privirsią į lumbago, 
arthritis. vandeninę ligą, diabetes. albu- 
men ir širdies ligą. Išgydymas Garantuo
tas. Ateikite tuojaus dėl nemokamo pa
sitarimo. patarimo ir cgzaminacijos spe
cialisto. jei butų reikalas, taipgi dcl žo
lių sempelių. D-partment for Rheumat- 
ism. S.M.S. Health Institute. 1 869 N. 
Damcn Avė.. Chicagb. tol. Brunswick 
1680. Valandos: 10 iki 12. 1 iki 5, 6 
iki 8. nedėliomis iki 2 p. m.

Po to farmeris pradeda 
mums aiškinti apie darbą ir 
jo sunkumą. Girdi, tas darbąs 
tiek esąs sunkus, kad ne visi 
tegali atlaikyti. Runkulių kas
ti nereikėsią, ( nes' tatai padaro 
meksikonai. Jie sukasa runku- 
lius ir sumeta juos į krūveles. 
Reikia džiaugtis sako farmeris, 
kad yra meksikonų, nes kitaip 
ir runkulių nebūtų galima au
ginti. Baltaodžiai tokių darbų 
dirbtj nenori.

Meksikiečiai
Meksikiečiai su šeimomis ap

sigyvena farmomis ir prižiūri 
runkuliuš. Vadinasi, aptaiso 
juos ir piktžoles išravėja. Už 
vieno runkulių akerio prižiūrė
jimą gauna nuo 25 iki 30 do
lerių. Ir kaip farmeris paaiš
kino, tai meksikietis, kuris turi 
didelę šeimą (reiškia, daug pa
dėjėjų) per sezoną gali uždirb
ti apie $600.

Farmerio išsisukinėjimas
Na, galvoju sau, tai “didelis 

uždarbis”. Po to farmeris 
mums ir sako: Girdi, runkulių 
kasti jums nereikės. Jūsų dar
bas bus—krauti runkuliuš ša
kėmis i vežimus ir vežti juos i

Nepasiduokite
Malonu nudyli musu tautiečius progresuojant. Jie yra 

gabus prie biznio ir geri darbininkai, tiktai dideli 
lengvatikiai, kurie duoda save išnaudoti svetimtau
čiams.

Kodėl, apsistojus, nepagalvoti sau kiek mes esame nu
stoję per savuosius ir kiek mes esame patrotinę per 
svetimtaučius? Tuomet pamatysime, kad nors tar
pe musu tautiečiu atsiranda nevisai teisingų, ale 
tarpe kitataučių yra daug daugiau visokių apga- 
v i k ų.

šiandieną mes duodame tikrus ir teisingus patarimus 
savo tautiečiams kad remtų vienas kitą; kad lai
kytų savo uždirbtą turtą savo apygardose; kad jei 
ką perka lai pirktu nuo savųjų. Žinokite, kad lie
tuviai skubindamos i vidurmiesli ir ten savo sun
kiai uždirbtus pinigus praleis ar pasidės, tuo nu
skriaus savo apygardą, o iš vidurmiescio niekas su 
jokiu reikalu pas juos neatsilankys; ir reikalui pri- 
sėjus, paskolų iš ten negausite.

Lie tus iu tauta turi gerų vardų, yra gražus žmones ir 
moka laupyti, liktai turčių geriau susiprasti tarpe 
savęs, ir darant inveslmentus gerai pamastyti, kad 
neliktų apgautais, kaip daugelį kartų yra atsitikę.

lodei, norėdami paskolų aut pirmų morgičiu arba pasi
dėti savo turtą ir patarimų kitais reikalais, kreipki
tės į savo tautos, visiems gerai žinomą ir stiprią 
instituciją, kuri yra po priežiūra Stato ir Glearing 
llouse Association. tai yra,

tini versal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

SWEATERIŲ 
DIRBTUVE

Pirkite sau svveaterius tiesiai 
iš dirbtuvės.

Sies Juos Išdirbame.
\ isokio didumo! Visokių spal
vų! Visokių stylių! Gatavi pa
daryti, ar padaromi už užsa
kymo.

Taipgi pilnas pasirinkimas 
žieminių megslinių daiktų pa

darytų kaip jus norite.

Musų kainos yra žemiausios, 
Kokybe gi geriausia.

Continental Knitting Mills
4161 ARCHER AVENUE

miestuką. Bet jus, dėl Dievo 
meilės, privalote mokėti ketu
rių arklių tymą valdyti ir nu
važiavę į miestuką nežiopsoti. 
Prie iškrovimo vietos ten gali 
privažiuoji tik vienas vežimas 
arba trokas. Tad visuomet di- 
eilė eile laukia. Jei nepatyrę 
krovėjai, tai tikra bėda.

Atsakome, kad turime užtek
tinai patyrimo ir keturis ark
lius galime be jokio vargo su
valdyti. Suvaldysime, sakome’ 
ir patį pakinkytą velnią. Klau
simas apie mokesnį. Atsako, 
jog mokama nuo tono po 35 
centus. Per dieną esą galima 
uždirbti nuo keturių iki pen
kių dolerių.

Lyg norėdamas atsikratyti 
nuo musų, farmeris patarė va
žiuoti Į kitą farmą, kur ką tik 
pradėję pupas kulti. Esą gal 
ten ir bus galima darbas gan-

I 

ti.

Pradedame dirbti

Nuvažiavome į nurodytą vie
tą. Važiuoti teko apie aštuo- 
nias mylias. Susiderėjome 
dirbti. Per dieną prižadėjo mo
kėti po $2.50 ir duoti valgyti. 
Tuojau ir dirbti pradėjome. 
Mudu su draugu gavome tymą, 
prisikrovėme vežimą, ir jau ren
gėmės važiuoti prie mašinos, 
štai ateina ir pats farmeris ap- j 
žiūrėti musų darbo. Apžiurėjo 
vežimą iš visų pusių, — nieko 
blogo nesurado. Bet kitus jis j 
tuoj ėmė barti už neatsargu
mą: girdi, pupų pribarstytas 
pilnas laukas. Atvažiavę priej 
mašinos' pamatėme, kad ten nie-I 
ko nėra prirengta. Aš savo) 
draugui ir sakau: “Atrodo, kad 
čia veltui reikės dirbti. Farma
visai nuskurusi, arkliai blogi. 
Pats farmeris panašus į valka
tą. Vaikai apdriskę. Jis ne
turi mums nei vietos, kur pa
guldyti. Turėsime nakvoti 
kažkokioj šandukėj, kur barš
kulės vaikus peri. Už pupas 
gal pinigus jau seniai yra at
siėmęs', o mes čia turėsime ke
lias dienas dykai dirbti ir iš
eiti be atlyginimo.”

Denveryj
Draugas sutiko, kad taip ga

ji atsitikti. Tad susėdome į 
automobilį ir “bai, bai”. Trauk 
juos devyni tuos runkuliuš ir 
bindzus. Apie 8 vai. vakaro 
jau buvome Denveryj. Mano 
draugas turėjo ten pažįstamą. 
Pas jį tad ir sustojome. Papa
sakojo jis mums apie šio mies
to darbininkų vargus. Darbai 
visai blogai einą. Kokio nors 
pagalėjimo bent šiuo laiku ne
galima tikėtis. Pasirodo, kad 
kur tik neeini, visur tos pačios 
bėdos,—vargas ir skurdas.

Indi jonų rezęrviacijcs
Naktį išsirengėme kelionėn. 

Nutarėme važiuoti ne į Utah,

o tiesiai į New Mexico. Manė
me, kad tuo bųdu bus gąlima 
išvengti didžiųjų kalnų. Gal 
kiek tų kalnų ir išvengėme, bet 
vis vien jų užteko. Ir jie pusė
tinai mus privargino.

Rug. 28 d. atvykome į San
ta Fe. Miestas seno stiliaus, 
kaip Europoj. Dalinai jis man 
priminė Chersoną. Daugumą 
gyventojų sudaro meksikonai

Keistas blofas
Ant rytojaus susiradome 

kontraktoriaus ofisą ir prašo
me darbo. Kontraktorius kai
po galvą. Girdi, jokio darbo 
jis duoti negalįs, kadangi tvan
kos statymas dar neprasidėjo. 
O pradėti nebus galima tol, kol 
neužsibaigs priruošiamas dar
bas. Reikia. pirma privesti 
geležinkelį, kad butų galima

siryžo sustoti Salt Lake City, o 
aš Los Angeles. Reikėjo tad 
ir automobilis parduoti. Sura
dome pirkėją. Po trumpų de
rybų pardavėme. Gavome de
šimtį dolerių mažiau, negu mo
kėjome.

Taip musų kelione automo
biliu pasibaigė. Persiskyrėva. 
Jis nutraukė savo keliais', o aš 

, savo. Aš jau Los Angeles. Bet

apie tą miestą kol kds nieko ne
rašysiu, nes nespėjau su juo 
dar susipažinti.

G ARSINKITĖS N A Uj IENOSE
ir indijonai. . Baltodžių visai 
mažai tesimato. Kiek pasiilsė
ję, ištraukėme toliau. Prasidė
jo dykuma, kur niekas neau
ga. Kur-ne-kur teko privažiuo
ti gyvulių stovyklas. Apie Al- 
godones prasidėjo indi jonų re
zervacijos, kurios tęsiasi apie 
tūkstantį myl’U per New Mesį- 
cd ir Arizoną.

Sustojome Nava jo, Ariz. Tai 
tipiškas idijpnų miestelis. Įn- 
dijonkos minko molį ir iš jo 
lipdo “bogalos”. Matėmp kele
tą ir labai gražiai padarytų pfk 
mukų. Moterys taip pat dirba 
visokius molinius puodukus su 
visokiais pamarginimais'. Tuos 
puodukus parduoda turistams, 
kurių čia visuomet yra pilna. 
Mat, miestukas randasi prie ke
lio, kuris vedą į Kaliforniją. Ip- 
dijonkos* su savo puodais susi
renka prie kelio iš visos apie- 
linkės. Kąi kurios jų ateina 
net už 30 mylių.

Bandome darbo gauti
Rug. 30 d. pribuvome į 

Neerfleš, Gal. Musų auto spy- 
dometer rotlp, kad jau pątjarė- 
me 2,400 mylių. Needles mies
tukas labąi puikus. Gatvėse 
auga palmos ir kitokie gražus 
medžiai. Tačiau nebuvo kada 
tomis gražybėmis gėrėtis. Rei-
kvjo važiuoti toliau. Patraukė
me 5-tu keliu j Las Vegai?, 
Ne v., kur pradedama dirbti 
milžiniška tvanka. Ta tvanka 
esą kainuosianti $160,000,000. 
Girdėjome, kad ten yra reika
lingi- 1,500 darbininkų. Apie 
dešimtį mylių kelias buvo ge
ras. Paskui prasidėjo duobės. 
Vargais negalais pasiekėme 
Ser.rchlight m.iėštpką. ’Tai mai- 
nierių kolonija. Č kadangi da
bartiniu laiku kasyklos užsi
dariusios, tai mainieriai didelį 
skurdą kenčia.

Vakare tiesiai per smėlį iš
traukėme į pažymėtą vietą. Tai 
dykuma, —niekas daugiau. Va
žiuojame, kur akys veda. Ir pa
sitaikė, kad išvažiavęmę visai 
gerai*. Nepaklydonie. Tolumoj 
pasirodė ir miesto šviesos. 10 
vai. vakaro pasiekėme miestą.

Miestukas turi apie 4,000 gy
ventojų. Vyriausia jo pramo
nė—tai turistai. Randasi pui
kus viešbutis. Gatvės pilnos 
automobilių. Gi kiek nuoša
liau nuo miesto, parkuose, de
vynios galybės nuskurėlių. Tai 
vis bedarbiai, kurie suvažiavo 
čia prie “tvankos” dirbti.

SOUTH SIDEJ
Pirkite

Consolidation
Millers Creek

Anglis

ATLAS FUEL CO.
VICTOR GAPSZEWICZ, Press.

R. F, GAPSZEWICZ, Sekr. ir Mgr.

4913-19 S. Paulina St.
Tel. Prospect 7960-7961

U1 —..........................

pristatyti visą reikiamą me
džiagą. Be ateinančių metų 
sausio mėnesio darbai neprasi
dės. Bet geležinkelis jau yra 
tiesamas, tad gal ten ir galimai 
koks nors darbas gauti.

Nuvažiavome į tą vietą, kur 
tiesiama, geležinkelis. Susirado
me ir bosą. Bosas pradėjo 
juoktis ir klausti, kas mus iš 
tiek tolį atvijo. Matoma, sako, 
jis jus' patikėjote laikraščiams 
ir radio pranešimams, kaip kad 
.ir aš padariau. Tai didžiausias 
blofas. Vietos biznieriai gar
sina miestą kaip įmanydami. 
Todėl suvažiuoja, bedarbių iš 
visų kraštų. Biznieriams iš to 
tik nauda: pas juos vis vienas 
kitas centas užkliuvę. Pažiūrė
kite patys kokie čia darbai. 
$taį elirba būrelis žmonių, tai 
ir viskas. Rytoj darbas bus 
praplėstas. Atveš naujas ma
šinas, bet kartu su jomis atva
žiuos ir žmones, todėl naujų 
darbininkų nereikės.

Kelionės galas
Supratome, kad bosas teisy

bę sako, ir be jokių atidėlioji
mų apleidome miestuką. Pava
žiavę 160 myjįų, atsidūrėme 
Barstpw, Cal. čia su savo drau
gu turėjau persiskirti: jis pa-

Y)

Jūsų Pačių ApiBlmkej
MES SPECIALIZUOJAMĖS 

PARDAVINĖJIME

Consolidation
MILLERS CREEK

ANGLIŲ
DIDELIAIS ŠMOTAIS EGO NUT

Gardeli City Coal Co.
21-ma ir Morgan Sts.

Tel. Ganai 4136

prie ilgos, šaltos žiemos. Pripildykite sa
vo aruodą su geriausiu ir ekonomiš
kiausiu kuru, kokį jūsų pinigas gali pir
kti — anglimis be kliaučių —

Prisirengkites ’l

CHICAGOJE ir APIELINKĖS.
PIETINĖJ MIESTO DALY;

ATLAS FUEL CO.
4913-19 S. Pauliną St. Prospect 7960 

JOHN BIGANE and SONS
3596 Archer Avė. Tel. Lafayette 0600 

CHICAGO LAWN COAL CCk
3605 W. 59th St. Tel. Prospect. 8944 

READY COAL and CONS. CO.
53 23 S. Cicero Avė. Lafaycųe 40 30 

VILIJA CO.
3700 S. Spaulding Av. Lafayette 2584 
WESTERN COAL and SUPPLY CO. 
4916 S. Westcrn Av. Tel. Prospect 3400 

WHITE EAGLE COAL CO.
4919 S. Robey St. Tel. Prospect 0613

š IA U RIN Ė.I MI ESTO DALY:
ELDRIDGB COAL and COKE CO.

19Š 1 Mcndcll St. Tel. Brunswick 1900

Consolidation
Millers Creek

Tai yra vien tiktai šiluma, išėmus vieną 
bušeli pelenų ant tono anglių — be jokio 
sleito, akmenų, šiukšlių ir tikriausiai be 
jokių klinkerių.
ĮSPĖJIMAS: Yra tiktai vienos tikros 
Consolidation Millers Creek Anglys ir 
jas Chicagoje ir apielinkėse pardavinėja 
tiktai teisėtai autorizuoti pardavėjai, 
kurių vardai telpa šiame apgarsinime.

Pripildykit Savo Aruodą
ŠIANDIE

IR APSIŽIŪRĖKITE KAD TAI BUTŲ

Consolidation
z Millers Creek

Dideliais Šmotais Egg Nut

Vienatiniai Autorizuoti 
Pardavėjai

Consolidation
Millers Creek

VAKARINĖJ MIESTO DALY:
ALI3ANY COAL CO.

2105 S. Albany Av. Tel. Crauford 3501 
BOHEMIAN COAL CO.

934 W. 18th St. TeE Canal
CALIFORNIA ICE and COAL 

33 54W.22nd St. Tel. Lawndalc 
3200 S. Central Pk. Avė. Lavvn.

EASTMAN COAL CO.
1930 \V. 17th St. Tel. Canal

0315
CO. 
0667 
2060.

I 386 
FIRST NATIONAL COAL CO.

1814 S. Wcs:crn Avė. Tel. Canal 2666
GARDEN CITY COAL CO. 

20 1 3 S. Morgan St. 
LAWNDALE 

2614 S. Whipplc St. 
MONARCH COAL
2229 S. Crawford.Ave. Lawndale 

. VVESTERN FUEL CO.
West

Austin

Tel. Canal 4 136 
COAL CO.

Lav/ndale 3068 
and SUPPLY CO.

7072

2623 \V. Adams St. Tel.
3 60 N. Lamon Avė.

CICERO;

0493
1234

SONS
Cicero

CO.
Tel. Cicero 29

1703
A. BOBYSUD and 

50th Ct. 8 3 3 St. Tel. 
CICERO FUEL 

Auslin Blvd. B 31st St.
ir Lavvndale 0600

CLYDE COAL CO.
5901 W. 28th St. Tel. Cicero 902 

MORTON PARK COAL CO.
2100 S. 5 2nd Avė. Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO. 
Cicero and Ogden Avė. Telephones: 

Lcwndalc 6706 ir Cicero 120.

BERWYN:
C. M. MOLINE 

Stanley ir Oak Park Avės. Bcrwyn
NERAD BROS. COAL CO.

2924 Ridgehnd Avė. Tel. Bcrvvyn

BROOKFIELD:
G. A. SPEIDEL and SON.

Brookficld. UI. Tel. Brookficld

BROADVIIAV:

530

588

285

SPEEDVVAY COAL CO.
Broadvicvv, III. Tel. Bcrwyn 472 

Mąywood 4130
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Gengsterhj barikados 
gatvėse

š (iviejų kulkosvaidžiu sušaudė 
Aiello

Pereito ketvirtadienio vakarą 
įpie S: 10 ant 205 N. Colmar 
įve. tapo iš dvieju kulkosvaid
žių suvarstytas garsus Nortli 
šide gengsteris, raketeris ir 
<riminalo karalius Aiello. Aiello 
lesenaf pats viešai gyrėsi esąs 
sušaudęs 7 savo konkurentus 
r prisipažino, kad Al Capone 
\sąs jį pati nužymėjęs mižudy- 
i. Capone prisakymas tapo iš
pildytas. Dvi gengsterių gaujas 
ižblokavę gatvių kampą su kul
kosvaidžiais, sulaukė Aiello iš
einant iš namo, ir jį sušaudę, i 
<ulkosvaidžius susidėjo i sėda-1 
uis ir patys ramiai sau nu- j 
zažiavo. Moran taip pat esąs 
{avęs įsakymą iš Capone arba 
įasiduoli į kalėjimą arba bu- 
iąs sušaudytas gengsterių teis-

ll'aciHc and Atlantic l’hofoj

“Miss Indian”. — Miss Je-

Daug kalbų apie staty
bos darbus

CbicaRos aklermonai šneka, 
kad šią žiemą nusimato daug 

statybos, kaip tai general stato 
offiee, naujas hospitalis perkel
ti Duniiing Stato Hospital ii' 
tos' vietos perdirbimas Į ae ra
portą; namų akliems' statymas; 
naujas University Hospital ir 
t.t. Board of Education ren
gias pradėti statymą už $1,- 
000,000, bet dar tebesi rengia.

Sharkey kviečia Shme- 
iingą muštis

- "—v - ■ " —

John Buckley, Jack Sharkey 
menageris iš Bostono atsiuntė 
telegramą New Yorko bokso 
komisijai siūlydamas paskirti 
naujas muštynes tarp Jack 
Sharkey ir Shmelingo, kurs ne
teisėtai* gavo čempionatą. J>e 
to Sharkey noris imtis su

Striblingu ir galutinai nustaty
ti, kas turi būti Amerikos’ ir 
pasaulio čempionas.

C tiri santemų par<»<ia
Garfield Parke

Garfield Purk Conservatory 
praneša, kad nuo lapkričio 8 
ligi 30 d. kasdien ir šventadie
niais nuo 8 vai. ryto ligi 10 
vai. vakaro ten bus didelė chris- 
antemų paroda. Ta konservato
rija yra laikoma publikos nau
dai, tad kviečia lankylis susi
pažinti su įvairiomis gėlėmis. 
Jokio mokesnio nebus.

Bedarbiams prieglau
dos namai

509 North Union street, 
Wrigley Jr. namas.

1441 Cleveland avenue, Oli- 
vet Institute.

Illinois and Dearborn streets, 
01d Criminal Court namas.

no.

Banditų karaliai 
laisvi

visi
nova Hopper, 18 metų amžiaus 
čerokezų giminės indietė. Jn- 
diečių merginų gražumo kon- 
teste, laikytame Lawrence,

George Bugs Moran, kurį 
•;ą tik buvo su didelėmis ce- 
•emonijomis suėmę, jau lais-

Kansas, ji laimėjo “Miss Indian 
America” titulą.

Atlankykite Oitlžiausią
RADIO

Parodą
/as. Besiunčiant iš Lyle teis- 
no į kalėjimą, ji paslaptingai 
leleido be teisėjo žinios' už

Kviečiais gyvulius še
ria; žmonės badauja

■V -<

Š 10,000 cash užstatą, parėdy
tai kokio tai Municipal Court 
<lerko.

Federal Farm Board siūlo, 
kad ji mielai perduotų tuos mi
lijonus bušelių kviečių bedar-

Sveikatos departmentas pra- Babravičius, J. Lipauskienė, A,
neša, kad paskirti inspektoriai 
prižiūrėti tų namų sanitarišku- 
mo.

Butėnui, J.
Bacevičius’, D.
Eidukaite, Rose
Gesevičius, r*.

Miller, P.
Mikašauskas, J.

.Shill, A. W.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jankauskas, Wni.

Kimekliui, D.
Kershulis, Joseph
Lapinski, Sam 
Latvis, Jonas i

Logeikis, £•.

Strups, Petronėlė

Petraitis, Josopli
We!ls, Wrn.
Yozavitaš, M.
Žalis, Adam.Bartkus

Bertulis, \Vm.

WEST SIDES GRĘATEST CLOTHIERS

TURNER
BROTHERS

.......... .. . Pirkite 
Gerus Drabužius ir 
Sutaupykite Pinigus!

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern
Stove Repair

Company
PATAISYMAI 

ir dalys dėl
VISU PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ.

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street

2355 Mihvaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair

Company

biams maitinti, vietoj kad da
lbai- tenka gyvuliams sušerti. 
. Bet tam reikia kongreso parč- 
| dymo. Kongresas susirinks 
. gruodžio mėn.

Hallovveen iškilmės
, vaikams

Halloween išvakarėms Chica- 
igoj rengiama vaikams įvairios 
iškilmes įvairiose West Park 

i vietose, kaip tai Altgeld Park, 
Austin Tovvn Hali, Columbus, 

i Dengias, Franklin, Humboldt, 
Shedd, Sheridan, Union ir kt. 

i salėse.

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Ililsled St.

Tek Victory 1266

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 471 h St.
Tel. Lafayette. 1083

I 
I

Roseland ir Pullman
i WAITCHES BROS. CORP, 

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

PIGIAUSIA Lietuvių KRAUTUVE
Geros rūšies vyriški marškiniai, Union suits. Pa
jamas, kaklaraiščiai, pančiakos, sveteriai ir kitos 
smulkmenos. Vaikams apatiniai, Blouses, pančia
kos. kepurės ir kiti reikalingi dalykai.

MOTERIMS PANČIAKOS
Geros rųšies. pigiomis kainomis. Home dresses di
delis pasirinkimas “Svveaters Coats Style“. Mer
gaitėms dresės ir pančiakos ir kiti reikalingi da
lykai. Rayon blumeriai.

Mes užlaikome ekstra didelio saizo 
VISADA BARGENAI

Joseph Pikelis
2945 W. 63rd St., < Chicago, III.

Arti Richmond .

Kl’RI DABAR ESTI ABEJOSE

Peoples Furniture Company
Pamatykite naujus 1931 metų mados radios visit pa
rinktųjų radio išdirbysčių. Pažinokite apie jų naujus 
pagerinimus, ir patirkite kaip jų naujos kainos yra že

mos, ir kaip PEOPLES krautuvių išmokėjimai yra 
lengvus ir prieinami visiems.

Šios krautuvės yra autori
zuotos pardavinėti sekan
čių išdirbysčių radio, ir jie 
yra rodomi abejose Peop
les Furniture *Co. Krautu
vėse.

R. C. A. RADIOLAS
ATWATER KENT 

BRUNSWICK
Atvaizdas Naujo 1931 

Metų Mados 
VICTOR RADIO

■ jiA. X. ‘-.‘I ir
■ —*----- ■ - _ —------

OVERKAUTAI
Del Vyrų, Kurie Nori 

Tikros Vertės

$40
MAJESTIC
C0LUMBIA 
KIMBALL 
PHILCO 
ZENITH 
VICTOR 
ir kitus Atvaizdas Naujo 1931 

Metų Mados 
Kombinacijos

R. C. A. RADIOLA 
r

Užsisakydami sau radio iš PEOPLES KRAUTUVIŲ, galėsite gėrėtis pri
einamesne kaina ir .lengvesniais išmokėjimais. Nes, Peoples Krautuvės yra 
vienintelės Lietuvių Krautuvės, kurios. ųačios finansuoja žmonių išmokėji
mus nerokuodami jokių carrying charges ir kitokių extra mokesčių. Pa
tarnavimas teikiamas skubus ir mandagus per vien tik patyrusius radio 
mekanikus. Duodame didelę nuolaidą už senus muzikališkus instrumentus 
j mainus ant naujų.

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

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais.
. Nedėldieniais pagal sutartį, praneškite Telefonu:

HEMLOCK 8400. arba LAFAYETTE 3171.
Senus instrumentus imame j mainus ant naujų, duodame didelę nuolaidą. 

Didžiausios Lietuvių Radio ir Rakandų krautuvės 
Chieagoje ir Visoj Amerikoj

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

------ L-------------------------------------------- -

TAI yra sezono taupinys. Jeigu jus norite gauti kuodaugiausia 
už savo pinigus, štai yra overkauto vertė už $40, kuri tikrai teikia 
kuodaugiausia styliaus,' kokybės ir pasiuvimo žvilgsniu už- tą 
kainą. Dar niekad nuo pat karo laikų 1918 m., nebuvo galima tei
kti tokią didelę vertę. Didelis rinkius, kuris daro pasirinkimą 
lengvą—gerų vilnų, tvirto pamušo nugaros, gražios diagonalės 
vilnys—kiekvieno populiaraus styliaus dėl vyrų ir vaikinų, viso
kio didumo, $40.

> gražios diagonalės 
styliaus dėl vyrų ir vaikinų, viso-

Didelė Overkautų 
Vertė už 
!30

Jeigu $30 yra kaina, kurią jus norite 
mokėti, jus rasite čia nepaprastas ko-* 
kybos už jūsų pinigus. Rūpestingai ran
komis pasiūti, šilti vilnoniai audeklai, 
gražus GARANTUOTI šilko pamušalai 
—viskas tai padaro nepalyginamą 
overkautų vertę už $30.

/

Didelis Pasirinkimas 
Overkautų po 
50.

Overkautai dėl kiekvieno tikslo, kurie 
savo stylium ir vertybe vadovauja vis
kame už šią kainą—Camel Hairs, Wor- 
sted Twists, Damas ir kitų puikiausių 
vilnų. Naujausi styliai dėl vyrų ir vai
kinų, išimtinų nauju spalvų ir patter- 
nų. $50. '

Tėvai! Vaiku Puikiausi Overkautai
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a *

Šiltų, Stailiškų, Ilgai Dėvinčių Audeklų 

$12.50 $15 $18 DIDUMO
DIDELIS 

PASIRINKIMAS

TURNER BROS
Cor. Halsted St. and Roosevelt Rd.

MES BŪNAME ATDARI SUBATOJ IKI 10 P. M., — NEI). IKI 1 P. M.
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“BEDIEVIS” NUTEISTAS
*

Šiaulių apygardos teismas pripažino kaltu buvusį 
amerikietį Dr. Jonų Šliupą dėl knygelės “Tikri ir ne
tikri šventieji” išleidimo Lietuvoje ir nusprendė jį nu
bausti vienu mėnesiu arešto, o jo knygelę konfiskuoti 
ir sudeginti.

Dr. šliupo byla ėjo prie uždarytų durų, todėl nėra 
žinoma, kaip ji buvo svarstoma. Jisai buvo apkaltintas 
dėl “Dievo paniekinimo, tikybos ir bažnyčios pajuoki
mo“. Kai kurie Kauno laikraščių reporteriai sakosi pa
tyrę, kad teisme p. Šliupas į klausimą, ar jisai prisipa- 
žįstąs kaltu, atsakęs: “jeigu pas mus nėra galima mo
kintis, šviestis ir istorijos* mokslų žmonėms skelbti — 
esu kaltas, o jeigu galima mokintis ir mokslą žmonėms 
skelbti — esu nekaltas!“

Savo sprendimu Šiaulių apygardos teismas pasakė, 
kad laisvės mokintis ir žmonėms mokslą skelbti šiandie 
Lietuvoje nėra!

Tokios nuomonės laikosi ne tik ta teismo įstaiga, 
kuri teisė Dr. Šliupą, bet ir dabartinė Lietuvos valdžia, 
nes bylą prieš aukščiaus paminėtos knygelės autorių 
buvo užvedęs valstybės gynėjas, kuris yra tiesioginėje 
Teisingumo Ministerio žinioje ir kontrolėje.

Noroms, nenoroms ateina į galvą palyginimas: 
Šliupo laisvamaniško veikimo Amerikoje ir Lietuvoje. 
Kai Amerikoje senasis “aušrininkas“ spausdino savo 
“bedieviškus“ raštus, jo niekas nekliudė, nors priešų 
jisai čionai turėjo pakankamai. Ir ta knygelė “Tikri ir 
netikri šventieji“, už kurią jisai dabar tapo nubaustas, 
buvo pirmiausia išėjusi Amerikoje, ir Amerikos val
džia jam už tai nieko nedarė. Bet parvažiavo žmogus 
į Lietuvą, apie kurios išvadavimą iš svetimo jungo ji
sai per visą savo gyvenimą svajojo ir rašė, — ir čia 
jisai yra nuteisiamas belangėn!

Skaudu turi būti senam veikėjui susilaukti šitokio 
smūgio — juo skaudžiau, kad tai padarė valdžia, ku
rios represijas jisai pats ne taip seniai bandė pateisin
ti. Atsivertęs Į rėmėjus diktatūros, kurią jisai pradžio
je smerkė, Dr. J. šliupas rašė, kad “mums visiems rei
kia bizūnų“. Dabar bizūnas ir jį patį palietė.

Jei ne tas p. Šliupo kompromisas su anti-demokra- 
tine tvarka, tai dabartinis jo nuteisimas už laisvama
nišką brošiūrą iššauktų pasipiktinimo audrą tiek Lie
tuvoje, tiek Amerikos lietuviuose.

SOVIETAI PANAIKINO BEDARBIŲ ŠELPIMĄ

Maskvos valdiškas pranešimas,* iš spalių mėn. 11 d., 
skamba:

“Stiprus darbo jėgų trukumas ūkio šakų eilėje 
privertė darbo komisariatą įsakyti apdraudos ka
soms visur sustabdyti nedarbo pašalpų mokėjimą. 
Socialės apdraudos iždas daugiaus nebeskirs pini
gų bedarbių šelpimui.“
Šis sovietų valdiškos telegramų agentūros praneši

mas reiškia ne ką kita, kaip nedarbo apdraudos panai
kinimą Rusijoje!

“Kytrai” sutaisyta agentūros telegrama paduoda, 
kaipo priežastį šito atžagareiviško valdžios žinksnio, 
“stiprų darbo trukumą“. Paviršutiniškai skaitant tą 
žinią, žmogus gali įgyti mintį, jogei sovietų valdžia nu
tarė daugiaus nebešelpti bedarbių dėl to, kad Rusijoje 
bedarbių nebėra. Bet viena, tai yra nesąmonė. Dar ne
perseniai sovietų statistika (kuri visuomet esti “padai
linta“) rodė, kad Rusijoje yra 1,154,000 užregistruotų 
bedarbių, — kuomet jau buvo seniai vykinamas “penk
mečio planas“ ir kiti galai. Per keletą mėnesių toks 
didelis bedarbių skaičius negalėjo stebuklingu budu iš
nykti.

Antra, pats valdiškas pranešimas kalba apie darbo 
jėgų trukumą tik kaikuriose ūkio šakose, o tuo tacpu 
pašalpų mokėjimas bedarbiams yra sustabdomas visur. 
Ne tik sustabdomas pašalpų mokėjimas, bet ir socialės 
apdraudos iždas gavo įsakymą daugiau visai nebeskirti 
pinigų bedarbių šelpimui. Vadinasi, yra visai panaiki
namas apdraudos nuo nedarbo fondas.

Trečia, jeigu ir butų tiesa, kad bedarbiai “išnyko“, 
tai kam gi valdžia turėtų duoti įsakymą apdraudos 
skyriams nebemokėti pašalpų bedarbiams? Kuomet nė
ra reikalaujančių pašalpos, tai pašalpų mokėjimas pats

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ...... ............ .................. $8.00
Pusei metu ...............  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiam ___________ 1.50
Vienam mėnesiui _____   .75

Chicago] per išnešiotojusi
Viena kopija___ _   8c
Savaitei........ ..........  18c
Mėnesiui........... .......... ....__ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago]. 
paštu:

Metams  $7.00
Pusei metu ____-_________ 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 pašto Męney

Orderiu kartu su užsakymu.

savaime, be jokio įsakymo*, sustoja — iki atsiranda 
nauji bedarbiai!

Dviejų nuomonių čia negali būti. Ne dėl.to sovietų 
valdžia paliovė šelpti bedarbius, kad bedarbių Rusijo
je nėra, bet — dėl to, kad ji dėl tam tikrų priežasčių 
ryžosi panaikinti apdraudę nuo nedarbo.

Sovietų Rusija šituo atžvilgiu dabar atsistojo į 
vieną eilę su kapitalistiška Amerika.

Tiesa, Amerika turi pinigų, bet pavydi jų bedar
biams; o sovietų Rusija atsisako savo bedarbius šelpti 
veikiausia dėl to, kad yra suirę jos finansai.

Bet per tryliką metų sovietų Rusija savo bedar
biais rūpinosi — ir tuo labai didžiuodavosi prieš “ego
istišką kapitalizmą“. Jei po trylikos metų bolševikams 
tenka šitos savo “dorybės“ išsižadėti, tai galima su
prasti, kaip nusigyvenusi šiandie yra sovietų Rusija.

“Milžiniškas progresas“ atvedė i skurdą ir kapita
listišką reakciją!

Apžvalga
> I ........

KLAIPĖDOS RINKIMAI

Atėjusieji i& Lietuvos ir Vou 
kieti jos laikraščiai paduoda dar 
nepilnus rezultatus rinkimų j 
Klaipėdos krašto seimelį, bet 
iš jų jau galima daug-maž nu
manyti, koks turės būti naujo
jo seimelio sąstatas. Vokiečių 
telegramų agentūra praneša, 
kad 112 rinkimų apygardų (iš 
visų 192) suskaityta balsų, pa
duotų už įvairiu^ sąrašus' se
kančiai: už Volkspartei 12,966; 
už sujungtus Žemes ūkio par
tijų sąrašus 8,876; už Social
demokratus 6,020; už Darbi
ninkų partiją (komunistų) 
2,454; už Lietuvių sąrašą 
7,068; už Ūkio partiją 1,203; 
už laukininkų sąrašą 791.

čia dar trūksta daugiau, 
kaip trečdalio balsų, tečiaps 
lietuviai jau yra gavę daūgiau 
balsų, negu pereitais rinkimais 
(5,914). Taip pat daugiau bai
sų yra gavę ir socialdemokra
tai (5,502 pereitais rinkimais).

“Elta“ paduoda rinkimų re
zultatus Klaipėdos ryieste. Jie 
yra toki: ’l są rasas . £Borcher- 
tas) 102; 4 sąrašas (Vanagai
tis) 201; 6 (Dr. Trukanas) 
699; ‘7 (socialdemokratai) 3,- 
050; 8 (Lekšas) 47; 9 (liet, 
darbininkų) 156; 14 sąrašas 
(komunistai) 1,667; 15 (vokie
čių ūkio partija) 856; 16 
(Volkspartei) 7,986, ir įvairios- 
smulkios grupės po keletą ar
ba keliolika balsų. Visi lietu
vių sąrašai mieste gavo 1,209.

Pastebėtinas yra komunistų 
nusmukimas Klaipėdoje. Se
ninus komunistai buvo tenai 
stipresni už socialdemokratus, o 
dabar jie yra kuone dvigubai 
silpnesni.

KARIAUJANTIS KLERI
KALIZMAS

Lietuvos spaudoje randame 
tokių žinių apie klerikalizmo 
šulų konferenciją, įvykusią 
Kaune, spalių mėn. 8 d.:

“Garbės prezidiume sėdi 
Bartaloni (papos nuncijus;—- 
“N.” Red.) su vyskupais. 
Pirmininkauja p. Dovydai
tis.

“P. Tumėnas, ątidaryda
rnas konferepciją, pasakė, 
kad lig šiolei K. V. C. (Ka
talikų Veikimo Centras) vei
kęs teoretiškai, o dabar rei
kia esą griebtis realaus dar
bo.

“Nuncijus Bartaloni pasa
kė: ‘audros’ ūžia aplink, bet 
nebijokite, nes Cezaris (su
prask: papa) su jumis!’ Be 
to, Bartaloni siūlo K. V. C. 
veržtis plačiau į gyvenimą 
ir apimti visas jo sritis.

“Kiyi. Bumša pakeltu to
nu reikalauja, kad nebūtų 
taikoma cenzūra.

“Kunigams įsikarščiavus, 
policija padaro pastabas.

“Paskui vysk. Reinys skai
tė paskaitą apie pasitaiko
mus nesusipratimus dėl ka
talikų akcijom Lietuvoj.

“Pirmiausia vysk. Reinys 
karštai ėmėsi kritikuoti ku
nigą Kemešį, kuris savo ‘ša
lin kliūtys* brošiūroj nuro
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dinėja, kaip kr. dem. turi 
susitaikinti su tautininkais. 
Kemėšis siūląs, kad i K. V. 
C. komitetą butų įleista pu
sė narių tautininkų. Vysk. 
Reinys tokius Kemėšio pa
siūlymas laiko visai nepri
imtinais ir griežtai atmesti
nais.

“Del ateitininkų uždarymo 
vysk. Reinys smarkiai kal
tina valdžią. Esą šv. min. 
aplinkraštis esąs ir neteisė
tas ir neteisingas. Be to, at
eitininkus uždarydama val
džia sulaužius konkordato 
XXV sir.

“Baigdamas vysk. Reinys 
pabrėžė, kad valdžia perse
kiojanti ir skriaudžianti K. 
V. C. ir katalikų mokytojų 
sąjungos narius.

“Konferencijoj dalyvauja 
180 atstovų ir apie 200 sve
čių. Konferencijos atmosfe-

• ra opozicinė.“
Pastebėtina, kad Lietuvos 

klerikalų vadai, susirinkę toje 
konferencijoje, dejavo tik dėl 
savo vargų:, katalikus perse
kioja, katalikus skriaudžia, ka- 
tulikus cenzūra varžo, katali
kų organizacijas uždarinėja, ir 
t. t. O tuo tarpu kitos srovės 
yra nepalyginamai labiau sle
giamos.' --^Kitaš sroves valdžia 
persekioja. ne tik cenzūra ir 
organizacijų varžymu, bet ir 
karo lauko teismais bei kator
ga. Neva dėdamiesi “meilės ar
timo“ apaštalais, klerikalai ki
tų žmonių vargo nemato.

Tas faksas*, kad K. V. C. ga
lėjo laikyti šią konferenciją, 
kurioje dalyvavo netoli keturi 
šimtai žmonių, rodo,, kokioje 
privilegijuotoje padėtyje šian
die yra Lietuvos klerikalai. Be 
to, ar ne reikšmingas taip pat 
yra p. šliupo nuteisimas už 
laisvamanybę ?

Jei diktatoriška valdžia kiša 
savo nosį ir į klerikalų veiki
mą, tai tik dėl to, kad ji yra 
diktatoriška. Tokia jau yra vi
sų diktatūrų prigimtis. Bet juk 
patys klerikalai padėjo diktatū
rai Lietuvoje įsikurti!

Ne, tavorščiai, gana 
jums darbininkus 

prigaudinėti
Komfašistų “Vilniai“ baisiai 

nepatiko “Naujienose” įdėtas i- 
spėjimas, kad “bolševikai ap
gaule vilioja publiką“ į savo 
prakalbas Černausko salėje ne
vi nedarbo reikalais, o iš tik
rųjų tam, kad • komfašistų ko
misarai turėtų progos pataupy
ti prieš SLA.

Raudonųjų fašistų “Vilnis“ 
dėl to sako, girdi >

“Soeialfašistai (Suprask, 
socialistai.) matomai bijo 
da r birai n k ų organika, v imos i.
Jię nenori, kad darbininkai 
tiesą patirtų ir sąmoningai 
ui savo reikalus kovotų.” 
Ne, tavorščiai. Be reikalo 

jus dedatės darbininkų drau
gais ir jų organizuotojais. Visi 
jau: seniai žino, kad jus, raudo
nieji komfašistai, esate tik 
darbininku mulkintojai ir iš- 
naudotojaį, darbininkų organ! 

zacijų ardytojai, o ne organi
zuotojo i. Savo darbais jus se
niai pasirodėte kas esą. Jums 
darbininkai tiek terūpi, jus i 
savo mitingėlius juos tik tam 
vii i o j ate, kad galėtumėte jų 
kišenius patuštinti, doleriukų iš 
jų pasikolektuoti. Jūsų komi
sarai komisarėliai juk iš iš- 
kr - lytų iš darbininkų dolerių ii 
centų tik ir gyvena.

Ne, tavorščiai. Darbininkai 
jau pažino jus. Jie žino jau, 
kad iš darbininkų jus’ norite tik 
d> ’erių, dolerių, dolerių viso
kiems savo fondams, kurių pi
nigus patys sudorojate. O tai 
žinodami iš patyrimo, darbinin
kai šalinas tiek nuo raudonųjų, 
tiek nuo juodųjų fašistų, kaip 
nuo pavietrės.

—Buvęs komunistas.

Visur blogai

Apie tai, kas dedasi pasaulyj, 
mes sužinome iš laikraščių. Bet 
toli-gražu ne visi laikraščiai pa
duoda teisingas žinias. Jeigu 
žmogus' -nori pasitikėti laikraš
čiu, tai pirmiausiai jis turi pa
tirti, kiek tas laikraštis yra 
geras ir su teisybe skaitosi^

Jeig'ii mes dabar apsidairysi
me aplinkui, tai pamatysime, 
kad viso pasaulio padėtis yra 
pusėtinai prasta. Atrodo, kad 
viskas lyg. į popierinį maišą su
krauta,, ir reikia tik laukti, ka
da tas maišas truks ir viskas 
iš jo išbirs.

Sunku butų surasti bent vie
ną. kapitalistišką laikrašti, ku
ris nesakytų, jog geri laikai 
jau už kampo. Bet nueik prie 
to kampo,—ir su žiburiu gerų 
laikų ten nesurasi, žinoma, aš 
nesakau, kad mums Ameriko. 
yra toks didelis pavojus’, kaip 
Europoj. Rusija, sakysime, 
bando sukelti kiek galima dau
giau dulkių. Vokietijos padė
tis irgi prasta. Francijai taip 
pat pradėjo nekaip eiti, nežiū
rint į tai, kad ji pasirūpino iš 
karo kiek, galima daugiau pasi
naudoti. Na, o kai dėl mažes
nių valstybių, tai jos ir pačios 
nežino, kas jas turi valdyti.

Pastaruoju laiku Rusija pra
dėjo skersomis žfurėti j Lenki
ją bei Rumuniją. Italijoj žmo
nių prieauglis pasidarė toks 
didelis, kad ji nebežino nei ką 
su jais bedaryti. Jai rupi da
bar surasti naujus žemės plo
tus, kad galėjus tą žmonių per
viršį išdumpuoti.

Austrijos reikalai irgi visai 
blogi. Nuo pat karo jos padė
tis nepasitaisė. Ten yra net 
žmonių, kurie mano, jog tik di
delis perversmas arba karas ją 
galėtų vėl ant kojų pastatyti.

Tarp valstybių kyla nesusi
pratimai. Nėra’ santaikos ir 
pasitikėjimo. Valstybės’ šnai
romis žiuri viena į kitą. Laimė
jusios karą (valstybės pasidarė 
arogantiškos. O tos, kurios pra
laimėjo, negali suprasti, kodėl 
jos taip labai yra baudžiamos.

Ta įtempta padėtis labai 
lengvai privestų prie karo, jei
gu valdovai nesibijotų darbi
ninkų, kurie gali juos’ pasiųsti 
ten, kur pipirai auga.

Amerikoj biznis dabartiniu 
laiku labai nusmuko. Milionai 
žmonių neturi darbą. Daugelis 
iš jų tiesiog, skursta ir badą 
kenčia. O tie, kurio turi pini
gų, juos kietai laiko suspaudę 
ir neleidžia apyvarton, nes ne
žino kas gali atsitikti ateityj.

šiandien Amerikoj yra nepa
lyginamai daugiau visokių dirb
tuvių, kurios gamina žmonėms 
reikalingus daiktus, negu jų 
buvo prieš dešimtį arba dvide
šimtį metų. Daugiau yra ir 
žmonių, kuriems tie .daiktai) es
ti reikalingi. Visa beda tik 
ta, kad žmęnės neturi pinigų 
tiems daiktams įsigyti. Ir kol 
Europoj ir kitose šalyse reika
lai nesusitvarkys, tol nieko ge
ro negalima tikėtis nei Ameri
koj.—John Jarus.

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

E. T. A. Hoffman

Velnio Eliksyras
Tai įvyko tuo laiku, kai ita

lė jau buvo sutikusi už princo 
ištekėti ir po kelių dienų turė-j 
jo į įvykti iškilmingas susituo
kimas. Princas į dailininko el
gesį mažai tekreipė domės, tuo' 
labiau, kad dailininkas turėjo 
vardą šiek tiek pamišusio. Kaip: 
buvo pasakojama, dabar jis 
vėl sėdėjo savo mažame kam
baryje ir ištisomis dienomis 
žiurėjo į patiestą drobę, tik-' 
rindamaš, kad jis dabar piešiąsj 
labai puikų paveikslą.

Gydytojas toliau tęsia pasakoji
mą apie šiurpius įvykius iri 
žmogžudystę kunigaikščio šeiJ 
mynoje, -visai panašius į pa
ties Medardo nedorybes anoj 
barono šeimynoje. Iš to pasa-l 
kojini paaiškėja, kad grafas 
Vikt arimas, kurį Medardas bu
vo numetęs į bedugnę, buvo ne

doros apgaulės vaisius 
e

Tokiu budu jis užmiršo dva^ 
ra ir pats buvo dvaro užmirš-! 
tas. Princo sutuoktuvės su ita
le buvo labai iškilmingai šven
čiamos kunigaikščio rūmuose) 
kunigaikštiene pasidavė savo li
kimui, atsisakydama nuo be
tikslio niekuomet nepatenkina
mo palinkimo. Princesa atrodė 
lyg iš naujo prisikėlusi, nes jos 
numylėtasis Francesko vėl bu
vo sugrįžęs dar gyvesnis ir 
linksmesnis kaip pirma. Prin-į 
cas su savo nuotaka turėjo ap<4 
sigyventi rūmų fligely, kury i 
kunigaikštis buvo liepęs įrengti.I 
Šiame darbe jis jautėsi visai j 
savo sferoj: Dabar jį buvo ga-g 
limo matyti tiktai architektu,!’ 
tapytoju ir tapėtininku apsup-| 
tą, sklaidant dideles knygas iri 
apsiskleidusį planais, braižM 
niais ir škicais, kuriuos jis pats! 
buvo dalimi pagaminęs ir ku-T 
ric buvo labai nevykę. Nei! 
princas nei jo sužiedotinė ligi1 
pat sutuoktuvių vakaro uepri-į 
valėjo pamatyti jiems įrengtų-Į 
jų kambarių. Tą vakarą kuni-| 
gaikštis su ilga iškilminga pro-1 
cesija nulydėjo juos į tikrai suj 
skoniu brangiai papuoštus į 
kambarius, ir labai puikioj sa-įs 
lėj, panašioje į žydintį sodną,! 
buvo iškeltas vestuves pabaigti! 
balius. Naktį princo fligely pa-I 
kilo kurčias triukšmas, kuris da-| 
rėsi' vis garsesnis ir garsesnis! 
iki pats kunigaikštis pakilo. Nu-| 
jausdamas nelaimę jis pašoko iri 
lydimas sargybos nubėgo į toli! 
esantį fligelį. Jam įeinant į ko-| 
ridorį įnešė princą, atrasta tiesto 
jo žmonos kambarių durimis! 
su perplautu kaklu. Galima įsi-l 
vaizdinti sau kunigaikščio pa-i 
sibaisėjimą, princeses nusimini
mą ir gilią širdį draskančią 
kunigaikštienes godą. Kuni
gaikštis kiek nurimęs pradėjo; 
tirinėti galimybes, kokiu budu į 
įvyko žmogžudyste, kaip pa-ž 
bėgo žmogžudys per iš visų ; 
pusių sargyba apstatytus kori-Į 
dorius. Visi užkampiai buvo f 
išieškoti, bet veltui. Pažas, tar- i 
navęs princui, pasakojo, kad - 
jo ponas išrodęs kokio tai bai-1 
mingo nujautimo apimtas ir’ 
buvęs labai neramus ir ilgai 
vaikščiojęs savo kabinete, pa
galiau išsirengęs ir pažui su 
lempute rankoj lydint nuėjęs 
ligi savo nuotakos ruimo prieš
kambario. Čia princas paėmęs 
iš jo lemputę ir pasiuntęs jį , 
atgal; bet vos tik iš kambario į 
išėjęs, kaip išgirdęs kurčią 
riksmą, smūgį ir krintančios 
lemputės su žvangėjimą. Jis’ be
matant puolęs atgal ir lempos 
šviesoj, kuri dar ant žemės te
bedegusi, pamatęs gulintį prieš 
nuotakos kambarių duris prin- j 
cą ir greta jo pamestą mažą 
kruviną peiliuką, čia jis pakė
lęs triukšmą. Kaip nelaimingo
jo princo sužiedotinė pasakojo, 
tuojau, vos tik ji savo tarnau
tojas pašalinusi, į jos kamba
rį be jokios š viešos įėjęs prin
cas, užgesinęs kambaryje visas

(Tęsinys)
Vieną kartą kunigaikštis nie

kam nežinant padarė, kad dva
re su didele iškilme pasirodė 
viena Italijos princesa, kurią 
pirmiau princui .buvo norima 
piršti į žmonas, ir kuriai jis 
pats dar bekeliaudamas ir už
sukęs į jos tėvo dvarą, reiškė 
palinkimo. Ji turėjo būti ne
paprastai graži ir abelnai vie
na gracija ir malonumas. Tai 
liudija ir paveikslas, kurį Tam
sta gali matyti galerijoj. Jos 
apsilankymas atgaivino visą 
juodame nuobodume paskendu
sį dvarą, ji nušvietė visus, ne- 
išimant pačios kunigaikštienės 
ir jos sesers.

Italei atvažiavus Francesco 
elgesys ryškiai atsimainė; at
rodė, lyg koks slaptas -susi
krimtimas griaužtu jo gyvy
bės žiedą, jis pasidarė paniu
ręs, užsidaręs, apleido savo 
kunigaikščių gimines mylimąją. 
Princas taip pat palikė užsi
mąstęs, jis pasijuto pagautas 
palinkimų, kuriems jis nepajė
gė pasipriešinti. Kunigaikštie
nei italės apsilankymas virto 
stačiai peilis- į širdį. Palinku
siai svajoti prineesai dabar su 
Francesco meile nuskrido visa 
gyvenimo laimė, ir tokiu budu 
tie keturi laimingieji, kiiriems 
pirma pavydėta, nugrimzdo su
sikrimtime ir sielvartoj.

Princas atsitaisė pirmasis, ir 
atitolęs nuo savo griežtos' do
rybės brolio žmonos pasidavė 
naujosios , gražios, gundinan- 
čios moters vylionėms. Kiek 
santykiai su kunigaikštiene bu
vo kūdikiški, paeinantis iš švel
niausių širdies gelmių, tiek da
bar santykiai su itale virto jo 
Siautulinga ugnimi, ir greitai 
princas vėl susipančiojo taip, 
kad pats nebegalėjo beišsipai- 
nioti.

Juo labiau princas vėlėsi į 
šią meilę, juo įtartinesnis pa
sidarė Francesco elgesys: jo 
jau veik niekas nebematė dva
re, jis atsiskyręs klaidžiojo 
vienas ir ištisas savaites' nesi
rodė rezidencijoj. Užtat dabar 
nuolat buvo matomas tas keis
tas šiaip žmonių baimingas 
dailininkas ir ypatingai noriai 
dirbo savo atelje, kurį jam ita
lė įrengė savo fligely. J)s kelis 
sykius ją pačią nupiešė su ne
palyginamos grožybės išraiška; 
kunigaikštienei jis, rodėsi, ne- 
sipipatizavo, jis visiškai neno
rėjo jos piešti, užtat nupiešė 
be galo gražų ir panašų prin
ceses paveikslą dar gi prince- 
sai nė vieno sykio jam nepoza
vus. Italė dailininkui teikė la
bai daug’ dėmesio; ir šis reiš
kė jai tiek pasitikėjimo galan
terijos, kad princas pradėjo pa
vydėti. Vieną sykį jis įėjo į 
atelje ir radęs dailininką ten 
dirbant, kurs įsmeigęs akis į 
italės galvą, lyg ją žavėdamas, 
jo visai nepastebėjo, trumpai 
pasakė: tegul jis padarąs jam 
tą malonumą ir čia daugiau 
nebedirbąs, o lai pasiieškąs sau 
kito atelje.

Dailininkas atsileidęs išvalė 
teptuką ir tylėdamas paėmė 
nuo papėdžių paveikslą. Prin
cas ne^avy išplėšė jam paveiks
lų iš rankų, sakydamas: pa
veikslas esąs taip gerai pavy
kęs, kad princas jį norįs turė
ti. Dailininkas atrodydamas ra- 
mus lėto paprašė jį pavelyti 
paveiksle pabaigti dar pora, 
bruožų. Princas pastatė pa
veikslą vėl į papėdes’. Po poros 
minučių dailininkas vėl jam 
sugrąžino paveikslą ir garsiai 
nusijuokė, kuomet princas pa
matė paveiksle baisų išsišiepu
sį veidą. Po to dailininkas lė
tai apleido salę. Bet prieš iš
eidamas pro duris atsigręžė, 
pažiurėjo į princą rimtomis 
perverianČiomis akimis ir tarė 
kurčiai ir iškilmingai: Dabar 
esi žuvęs! ■— (tfus daugiau)

7 j|Li dLi ...
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IŠPARDAVIMAS

Nevilkinkit

CHICAGO
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CENTAI

Jus rasite mus gera

Kazwell aid Co

šildytųjų 
ipšildymo

Kampas 93-čios gt. 
Tcl. SAGINAW 4847

žinodamas 
Profesoriau,

K. PIKIEL
MUSIC STORE

6Tr.hw 
_ *• , 
Ckkia/p J 
inJjMh

Jei nori išmokti 
geimai rašyti' — 
nusipirk typewriterį

koncer 
grajiti.

Mes taipgi 
kainas.

South West Skyrius:
4101 tVrcher Avenue

senų naujas

Tamstos
užsa

ČEVERYKUS.
ir užkulniai

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

Čia yra 
rime da 
nuošimčių

> SPRING 
FOREST, ILL

S.P.Kazu*//&- d*

ilgiau
užlaikome didžiausį pasirinkimą plumbingozreikmenų už labai žemas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Vakaras Labdariu 
gam Tikslui

atsilankytų į šį labdaringam 
tikslui rengiamą vakarą-šokius.

Aš busiu, bukit ir jus.
— Ant.

pėdų R. R.- Maudynės g«| g maudynė tiktai

Jus vis dar turite laiko įsivesti apšildymo plantą į savo namus, 
; i " jeigu veiksite tuojaus. * :

Kad išleisti visą musų didelį staką boilerių ir radiatorių, mes pa
siūlome penkių karšto vandens radiatorių darbą $265.00

Ketvirtadienio vakare, apie 
10 vai. pareinant namo, Tarną 
Kazlauską ties jojo namais 3443 
S. Union avė. užpuolė trys jau
ni vagiliai, atėmę pinigus $4.00 
ir galvą skaudžiai sudaužė 
blekdžekiais ir akis uždaužė.

Vagiliai pabėgo.
— Reporteris P. V.

$21.50 Sinka tiktai

didelį 
pamaldumą

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

9300 Commercial Avė

Vienatinis Lie- k 
tuvis Vakari- a 
nese Valstijose 
išdirba Euro- (''rfįČ
piškus ir A- ’.j
rikoniskus ak- į 
mcnius pamin- 
klus.
kiinas <li(ižiau-^^^^JlAyTVy^H|iJy' 
sias. Kainos^jįi^jl, 
pigiausios.

Pirmas prie- 
žais Šv. Kaži- 
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 W. lllth St., Chicago, III 

Tol. Beverlv 0005

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES 

•STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS"

S' VOLENDAM ........ Gruodžio 9
m ROTTERDAM Gruodžio 13

w šie išplaukimai būt asmeniškai
g vadovaujami šios linijos atstovų

Informacijų kreipkitės pas 
bet kurį agentą ar į

S
HOLLAND-AMERICA LINE
40 N. Dearborn St., Chicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

455C» So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

TAMSIU VYRU
LAIŠKAI

(Intymių žmonių kampelis)

ilgiau dalykų, ant kurių mes 
Šie dalykai yra A Grade rūšies.

Pabandykite mus pirmiausia, pirm negu pirksite kur kitur 
firma daryti biznį. Naudai musų koštu merių musų vieta būna atdara šiame ap 
šildymo sezone kas vakarą iki 8 vai. ir nedėliomis iki l vai. po piet.

Mes taipgi 
gaso boilerių 
Mes turime 
nas

Subatoj ir Nerišlioj, Spalių-Oct- 25 ir 26,1930
LIETUVIŲ ROJAUS ŽEMĖS KAINOS DABAR ATPIGINTOS 

10 NUOŠIMČIU
šią žemę galite pirkti labai lengvais išmokėjimais per 5 metus
Keikia įmokėti tik $15 arba $25, o kitus lengvais mėnesiniais 

tuojau galite sau pasistatyti mažą namą, o už 5 metų jau busi 
savo namo. ,

KUNIGAS Krupnikavieius, bu
vęs ministeris ir busimas gene
rolas', savo vienminčiui ir giusų 
bendro viešpaties, Romos Papos 
narsiajam kareiviui, profeso
riui Kampininkui, siunčia svei
kinimų daugiau negu yra Len
kijoj vagių, negu yra Lietuvoj 
bedievių, negu yra Bolševikijoj 
proletarų, negu v yra Italijoj, 
moskitų, Vengrijoj parazitų, 
Romoj kunigų, Ispanijoj ver- 
minų, Vokietijoj 
Franci joj merginų 
kiaulių, Ang 
dijoj karvių 
Kaune seserų 
šventojoj žemėj 
langoj menkių ir ant’ žemes ka 
taliku.

hitleristų, 
Prusnose 

avių, Holan- 
Berdičeve žydų, 

kazimierečių, 
sąrančių, Pa-

KALĖDOS
Savo Senoj Tėvynėj

Aplankykit savo gimines ir drau 
gus per ateinančias Kalėdų sven 
tos. Keliaukit populiariais HOL 
LAND laivais.

knyga ar laikraštis tvėre did
vyrius...

Laimingi tie, kurie gali iš
reikšti savo sielą kitiems; jiems 
gyvenimas turtingesnis, kentė
ti lengviau. Su gailesčiu šir
dyj tarėme sudiev savo gim
tinei, tik ne ant visados, o ne, 
anaiptol ne! Sugrįšime, kaip 
naktis bus praėjusi, vargo ša
kos nugenėtos, padėsime kaip 
ir kuo galėsime... Bet gyveni
mas turi ironiją... Lengvesnis 
duonos kąsnis priverčia* daug 
ko išsižadėti, trokštą, svajoją 
verčia j nieką. Bet nežiūrint 
to viso mes padedame savo tė
viškės viengenčiams ne vien tik 
svajone ir gražiais jausmais* 
bet reališku darbu. Yra prave
dęs mintį vienas Joniškiečių, R. 
Š., kad sutverus knygyną Jo
niškio mieste, teikti progą la
vintis ir šviestis, kuriems kito
nišku budu nėra galimybės tą 
atsiekti. Reikia tik pasveikin
ti sumanytoją už tokią gražią 
mintį ir sekmadienį, spalio 26, 
ant mitingo Joniškiečių S. Kul
tūros Klube visi kaip vienas 
nariai priims tą sumanymą ir 
liks jo dalyviai. Turiu knygų, 
turiu dolerį pradžiai. Tie iš 
skaitytojų, kurie žingeidauja 
tuo klausimu, butų draugiška 
jai atsilankytų į kliubo rengia
mą vakarėlį po mitingo. Savo 
atsilankymu parems kliubą ir 
jaukiai praeis laikas tarp gerų 
draugų. Iki pasimatymo.

—Virvytė.

sai 
mokratiškfli

Be peilio — Be ligoninės.

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

apgarsinimą. Mes tu
jinus nuo 20 iki 30

SUBDIVIZIJOS ADRESAS: ARCHER AVĖ. IR SPRING ST.
mylios už Kean Avė. į vakarus) Spring Forcst. III. (pirmiau vadinosi Willow Springs)

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas yra vienatinis kliubas 
kuris rengia vakarus labdarin
gam tikslui’. Darbas pagirtinas 
ir verbas didelės paramos.

1 Sekamą trečiadienį^ spalio- 
October 29, 1930, šis kliubas 
rengia vakarą labdaringam tik
slui. Vakaras-šokiai atsibus Del 
Prado Viešbuty, 5307 Hyde 
Park Blvd., pradžia 8 vai. va
karo.

Visas šio vakaro pelnas yra 
skiriamas labdaringam tikslui 
— sušelpimui neturtingų lietu
vių šeimynų.

Tbkių labdaringam tikslui 
vakarų Chicagoje būna labai 
mažai, užtat verta tokius va
karus remti ir atlankyti juos.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo valdyba susideda iš se
kamų moterų: Rd. S. šliakie- 
nė, Ona M. Kirienė, Chicagos 
konsulo žmona Kalvaitienė, Borr 
deniene,. Stogicnė ir Bradčiu- 
lienė.

Valdyba deda didelių pastan
gų pardavinėjime tikietų ir 
prašo Chicagos visuomenės, kad

turime visokios rūšies paipų, filtingų, šilto vandens tankų 
velvų ir visko, kas tik yra reikalinga prie plumbingo ir 

lidelį pasirinkimą sinkų ir maudynių, nupirktų už labai žemas kai 
Štai yra keli dalykai, kurių, turime specialį išpardavimą:

KELIAME revoliuciją, Profeso
riau! Kadangi jau kurs lai
kas praėjo kai esame bedarbiai 
ir portfelius iš musų pasiėmę 
smetonininkai, dabar nebeati- 
duoda, musų ištekliai visai iš
sisėmė. Ana Ūkininkų Sąjun
gos skyriai pinigų nebegauna 
iš valstiečių. Dar blogiau, juos 
teismas verčia pinigus grąžin
ti atgal valstiečiams. O iš kur 
juos imsi, kad jų nebėra. Yra 
tik du išėjimai: arba 

Trečio

plantą savo namuose, pašaukite mus telefonu, 
išaiškinsime jums kaip jus galite turėti patogų 

Jus galite padaryti 
Mes taipgi pasko- 
apšildymo plantą 

taip kad kiekvienas sugabe-

kau visiems metams poterius. 
Kai valdžią atgausime, Tamstai 
atlyginsiu su kaupu. Kolkas 
pabargink, juk, žinai, visi savo 
bedarbius gelbsti. Turiu dar 
pridėti, kad su mumis’ ir 
signoras BartaĮoni.

Greitu laiku parašysiu 
įspūdžius iš Italijos ir Franci- 

o kol kas tiek, kad pralo- 
Olšauskas siunčia dvasiš- 
laiminimus Tamstai ir vi- 
brolijai. Krikščioniškai de-

Žiedas 
pame- 
pridė- 

įus dar kuogražiausį patį žiedą ir tobu
la deimantą, padaro jį išmintinga do
vana prie bile kokios progos.

Kainos tiktai nuo $25

Jeigu jus norite įsivesti apšildymo 
arba užeikite į musų ofisą ir mes 
šiai žiemai namą nesutrukdant kilų jūsų kasdieninių reikalų, 
mažą {mokėjimą, likusius gi išmokėti per 12 ar 21 mėnesius. 
Imsime jums visiškai dykai visus reikalingus pačiam įsivesti 
įrankius. Musų apšildymo inžinieriai išdirbs plen 
snis žmogus be jokio vargo gali atlikti darbą.

Moteriškiems TIK 
geras materijolas.

Valome skrybėles
padarom TIK UŽ 60 CENTŲ.

DARBĄ GARANTUOJAME,
PAŠAUKITE

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

“S T A R”
1^ Rankų Išdir-
DyV bimo KON-

, CERTINA.
’mrD Visi klevi- 

'Vljjl»'U3įL FaVą/ Šiai alumino.
Sk Kas perka nuo

musų
tiną. už dyką išmokiname

KAINOS NUO

$65.00
IKI

$380.00
1816 So. Halsted

CHICAGO. ILL.

y ngtnaLl
Tiktai Tru-Blu Deimantinis 

sutinka dykai duoti naują žiedą 
tus senąjį. Ši išimtina ypatybė

(S. P. KAZLAUSKAS, tai ta pati ypaca)

2839 W. 63rd Street Tel. Republic 8899

TIKRAS PIGUMAS
TIK 75 CENTAI už išvalymą 
prosinimą vyriškų siutų. Paimam 
namų ir nuvežam į jūsų namus-

MES TAISOM
Vyrams puspadžiai 
UŽ SI.00.

Lietuvių Rojalis Žemės
SEZONUI BE SIBAIGIANT

JhM (JMu
Hh INSURED Diamond Ring 

TRU-BLU —
f Viskas ką vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno. 
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

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

CHICAGO

“Ten močiutė užlingavo 
raudomis mane,

| krutinę skausnją savo 
liejo nežinia”.

Taip dainius reiškia savo 
los skausmą ugdytą vargo tė
vynes. Išgirdę jos garsus slap
tai nevienas ašarą nubraukiant 
dėlto, kad ilgu... užtai,- kad 
liūdna, užtai, kad jo sielos rau
doj yra dalis musų kančios. Ten 
pirmą sykį išvydome gyveni
mą, blikstelėjo laimė kūdikys
tėj, tik pradėjus gyvenimui 
žvelgti i akis supratome, kodėl 
taip ilgu, kodėl močiutė žilą 
galvą lingavo, kodėl taip sopa 
krutinę.

Nugirsta slaptai savo kalbos 
daina ugdė pasirižimą, įbrukta

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

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresiu moka didele alga, 

j Jus galite išmokti šio ge- 
ral apsimokančio užsiė- 

» i aihno i trumpa laika. Di- 
l-z t olomos išduodamos. Ka- 

iykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos* Kaanicka, 

Principalas
190 N. State St., . k. Lake St. 10 fl.

4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart 
Tcl. LAFAYETTE 0287

Kalbame Lietuviškai



NAUJIENOS, Chicago, Di.

Bridgeportas

Garsinkite “N-nose”Malk
Kaip

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia*) ūsų

sianvičiai

CHICAGOŪB

Žmonės atėję turės ko pusi-
63 fft. prie Kcdzie Avė

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8*val. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

yra Stiprus
yra Vedamas Gabių Bankierių

stoti į skaitlių narių, esate kvie
čiamos atsilankyti.

Busiu ir aš,

narių veltui,nuo 18

D.r-stės Lietuvos Dukterų 
Susirinkimas

esate širdingai kviečiami atsi
lankyti į musų parengimų, link
smai pasišokti su dukterimis, 

žinoma kad Lietuvos 
Draugija visuomet

čio Lietuvių Auditorijoj, pra 
džia 7 vai. vakare- Gerbiama | jų 
publika kaip jauni, taip ir seni, lig 40. Taigi kurios norite pri

nes jau 
Dukterų

mano.

to

r y

Šeštadienis, spalių 25, 1930.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Juodai raudonos misijos ir 
kun. M. X. Mockus

Kokių gerybių susilauks A- 
merikos piliečiai kai lapkričio 
4 d. į šiltas valdininku vietas 
išrinks bolševikus, lietuviams 
papasakojo juodas brolis I’rovvn 
Sunirę Lietu viii Auditorijoj, pe
reitą spalio 22 d., kur lietu
viški bolševikai sykiu su juod- 
veidžiais buvo surengę prakal-

lojęs į svetainę iš karto pa
maniau, kad tai tavarčius Ga- 

ikas taip pajuodo besi-; 
lamas su juodais broliais 

ir seserimis po Olstrytį. Tik iš 
supratau, kad tai ne 

juodukas|

brolis matyt jau gi- 
išmokęs bolševizmo, 
neblogiau už musiš- 
kad kas tavo tas ir 
as manuo tai nebe 
s ne su mumis tas

didžiausias buržujus, nors 
butų ir didžiausias proleta- 
Jei nepritari bolševikų dik

tatūrai, esi blogiausias “išga
ma”. bet jei balsuosi už bolše
vikų kandidatus, tavo balsas 
bus toks pat kaip ir tikro bol
ševiko ir padėsi šioje šalyje su-

revoliuciją” ir padaryti 
kaip sovietų Rusi-

juodasis brolis žinojo 
Mihvaukee randasi ir j 
miesto socialistus už 
ir ten bedarbių esu, 1 

*alva negalėjo dar ap
imti to dalyko, kad viename 
mieste socialistas majoras dar 
negali pašalinti nedarbo visose 
Suvienytose Valstijose-

Po jo pakalbėjo moteris, Mrs. 
Ona Krakaitienė. Ją girdžiu 
pirmą kartą, bet tai buvo vie
nintelis žmogus pas musų bol
ševikus, kurs moka žmoniškai 
pakalbėti. Mrs. Krakaitienė pa-

Cinema
CHICAGO AVEr. 
us nuo Michigan Avė.

2-ra savaite

Rusijos Balsas

Milžiniškas veikalas

ir

Naujas”
po vadovyste Sergei Eisenstein. 
genijaus kūrėjo “Dešimties Die
nų. kurios supurtė pasaulį” ir 

Potempkin”. Gamyba Sovkino.

Epika parodanti žmogaus už
kariavimą žemės.

Amerikos kritikai pripažysta. 
kad tai yra šedevras.

Subatomis. Nedaliomis
Vakarais 7 5c.

Po piet 50c

tiekė statistikos davinių, kad 
šiuo laiku apie 10,000,000 mo
terų dirba skirtingose dirbtu
vėse, apie 8,000,000 iš jų yra 
vaikų motinos; jos užima vy
rų vietas dirbtuvėse tačiau gau
na pigesnes algas negu vyrai, 
ir darbdaviai jas išnaudoja kaip 
kokias verges, versdami dirbti 
pusdykiai. Kalbėtoja ragino mo
teris organizuotis kovai už ly
gias teises, lygų uždarbį su vy
rais ir geresnes darbo sąlygas. 
Ji rimtai pakalbėjusi apie 50 
minučių laiko savo kalbų už-

“menšev.ikė”, “renegate” ir ki
tokia, kam kalbėdama nevartoja 
tokių purvinu žodžių kaip jie*. 
Žmonių prakalbose, baltų, rau
donų ir juodų sykiu buvo apie 
kokį šimtą.

Teko girdėti, kad kun. M. X. 
Mockus nuo spalio 26 cb vėl 
pradeda žiemos prakalbų sezo
ną Mildos svetainėje. Pirmos 
prakalbos bus spalio 26 d. va
kare, 7:30 vai.

Mockus yra pagarsėjęs lais- 
baigė be užgauliojimo kitų pa-1 vanamybės apaštalas ir žydų 
kraipą žmonių ir organizacijų.! biblijos prietarų kritikas, tad 
Pamaniau, kad iš jos pasimo- ir šį sezoną jo darbas bus griau- 
kinę kalbėti vyriškieji neva bol- ti Jehovos stabus ir nurodinė- 
ševikai, Bimba, Andriulis, Ga- ti žmonėms biblijos nemorališ- 
siunas, pabėgėlių “prezidentas” kumus ir kenksmingumą musų 
Ęacevičius ir pats Pruseika daug amžiui.
išloštų. Bet manau, išgirsim 
“Vilnies” davatkinus beskel-1 klausyti laike kelių valandų. * 
biant, kad O. Krakaitienė yra Pasaulio Vergas.

White užganėdinti.
Parke, įvyko minėtos draugijos kalbos, viską 
mėnesinis susirinkimas, buvb j girdėti, muši 
gan svarbus, bet nežiūrint į tai, I p. A. G.ulbii 
narių atsilankė visai nedaug, lur |ziavičienė ir P- O. Mažeikiene 
būt dėl šalto oro, nes tą die-įdirba išsijuosę, kad tik publiką 
na buvo gana šalta. Po įvairių | užganėdinus; paėmė gerą mu- 
bėgančių reikalų nutarta suren-j ziką, bus gardus namie gamin- 

gėri-
mai. Be to bus pr iėmimas nau- į 

metu i

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagcn

Laivų Išplaukimai Iš N e vv York:

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto ’
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

United States .... .... Nov, 1
Kalėdinės Ekskursijos

Oscar II ....... .......... Nov. 22
Hellig Olai! ....... ..... Nov. 8 Frederik VIII ......... Dec. 9

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų arba: 

SCANDINAV1AN AMER1CAN LINE 
27 VVHITE H A LL ST . 248 VVASHINGTON ST. I3O N. LA 3ALLE ST. 
NEVY YORK, N. Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, I LL .

18 KOLIONIJOJ
IŠKILMINGAS ROŽINIS BALIUS

Rengia 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS KLIUBAS AMERIKOJ

Subatoje, Spalio-October 25,1930 
Chernausko Svetainėj,

1900 So. Union Avė.
Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga 35c.

Bus puiki muzika, visi atsilankę busite užganėdinti. Naujiem na
riam įstojimas i Kliubą veltui.

Kviečia visus KOMITETAS.

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

/2_ka,ų 8ar.,ža5 $126.00
Specialiai   $5.65

| Gera maleva galionas $1.48
PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE 

HYDE PARK 1726 
Mes sutaupinsime jums pinigų.

LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

Lietuvių Radio Programai
733 7 Stony Island Avė.

Didelis Išpardavimas 
Seklyčių Setų 

LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVE

970 kyl. duodam] liudrtko Radio Kraut uties 
Kooperuojant Rrunsuiick Co.

BUDRIKI) Programai iš Stoties WCEL kas Sukatų nuo

nuo 7 iki 8 valandų vakaro.

Panatrope^Radiola

Draugija Sirnano Daukanto
Rengia

Pradžia 7:00 valandų vakare, 
įžanga 75c. ypatai

RUDENINIS BALIUS
Rengia 

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ POLITIKOS IR 
PAŠELPOS KLIUBAS

Subatos vakare, Spalio-Oct. 25 d., 1930 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.
šis Balius bus su dovanomis, pinigais pirma do

vana $25.00, antra $15.00, trečia $10.00. 
pirkdamas tikietą, geras j svetainę ineiti 
vanų laimėti. Norintieji in^toti į šj 
lankys j Balių bus veltui priiin.ti. Kliuba: 
pinigais, nariais ir gerai vedamas.

Visus kviečia KOMITETAS.

3jų šmotų Mohair Setas, vertas $185.00, $69.50
3jų šmotų Velour Setas, vertas $150.00, $75.00

Mes patys dirbame setus savo, dirbtuvėje ir parduodam tiesiog pir
kėjams, todėl mes galime parduoti daug pigiau negu bile kuri krautuvė. 
Palyginus su krautuvių kainomis, musų kainos yra per pusę pigesnės.

Mes turime didelį pasirinkimą jau padirbtų setų iš visokio materiolo, 
daugiausia apmuštų šilko Frieze, Voketijos ir Francijos išdirbysčių. Labai 
gražus ir tvirti.

Su kekvienu setu dabar duodame dykai labai gražią lempą.
Ateikite — nepraleiskite Šių bargenų.
Duodam ant lengvų išmokėjimų.

ARCHER FURNITURE
JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

Naujas Brunswick radio su panatrope, mo
delis 31, su keturiomis screen-grid tūbomis 
groja gražiai ir aiškiai radio.

Kožnas vienas 
, taipgi ir d o- 

Uoti į šį Kliubtj,

MALT TONIC - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

38 JUBILIEJINIS APVAIKŠCIOJIMAS

Nedėlioj, Spalio 26 dieną, 1930 m 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.

Bus vieno veiksmo lošimas “KUPROTAS OŽELIS” 
po vadovyste p. K. Sabonio ir šokiai. Taippat bus 
priėmimas naujų narių laike baliaus veltui nuo 18 iki 
40 met.ų senumo.

Kviečia visus atsilankyti

KOMITETAS.

«NVl»ORATI»O 
OD TOK COMVAtttC*"’’

RlFUtSHlNO 
GOOD IOR THt
kvth i>»< »•»««»•

Kaina $185.00 be 'tūbų

Kiti Brunswick radios modelis 15,

$139.50
Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

MALT TONICO
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Ektra^ali

šll Dr.B.McNichDlas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS
Boulevard 2538 ' 811 W. 37th St, Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana llarbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Modelis 22, j 7Q Q A be tūbų

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Pri
imame i mainus Jūsų seną phonografą ar

ba radio. Parduodame lengvais 
išmokėjimais.

Jos.F.Budrik,lnc
3417-213outh Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8002

KS14-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Loui» Ava. 

CHICAGO. ILL.

■na

■ :•/?

CANAL 3600J CHICAGO CAB COMPANY
J CHICAGOS VIENATINE UNINĖ TAKSIKABU KOMPANIJA, k,,ri 1 1^ • • v . i*.* ♦ 1 ’ * T I) A T1T A T T JT
* F x ’ ponijos visiems geimai pažystamo žymaus lietuvių ratelių nario p. J. PAULAUSKY.

Canal 3600OHICAGO
i V R E A T E S

f AB
V/ONTENTED
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Pagalba Bedarbiams
ATSIŠAUKĖ SU DARBU IR 
PAGALBA DAR ŠIE ŽMONĖS:

Marųuette Park Duonos Ke
pykla prižadėjo suteikti duonos 
ir keksų vargo aplankytoms be
darbių šeimynoms.

M r. M. Markūnas suteikė 
darbo dailydei iš sąrašo No. 
19.

Mr. Galf, ne lietuvis, duos 
mergaitei darbo prie namų. Tas 
darbas gautas per p. Stanley 
Draugelis. Jei kuri mergaite 
nori tokio darbo, lai atsišaukia 
pas Mrs- Jurgelionis į “Nau
jienas”.

A. Krikščiūnas gali duoti dar
bo karpenteriui prie namų. Vie
nas bedarbis dailydė iš sąrašo 
jam pasiųstas.

Joe Stumbris duos darbo ne
turtingai mergaitei prie namų 
už valgį ir guolį. Taipgi pri
žadėjo dovanoti rūbų berniu
kams nuo 12 ligi 20 metų.

Mrs. E. B. iš Brighton Park 
paaukavo J. Žukausko šeimynai 
anglių ir kūrenamą pečių, ir 
“Vilija” anglių kompanija pri
sidėjo tas anglis papigintai pri
statyti.

Mrs. Kufliauskienė aukauja 
rūbų ir valgį ir guolį jaunai 
mergaitei nuo 15 ligi 18 metų, 
kol susiras darbo.

Mrs. Berwing suteikė dženi- 
toriaus darbą bedarbiui K- B.

Mrs. Šukienė vėl aplankė ke
letą bedarbių šeijpynų, kurioms 
parūpino anglių ir maisto.

Mrs. Kuizinienė taip jau su
šelpė dvi šeimynas. Mrs. Kui- 
zinienę jos gerame darbe jau 
gelbsti ir jos kaimynės mote
rys.

M r. K. Poška iš Wood st. 
padovanojo didelį pundą dra
bužių.

M r. P. Galskis padovanojo di
delį kiekį įvairių drabužių.

M r. P. Pučkorius, fotografas, 
jėško švarios, padorios moters 
prie namų darbo. Duos valgį, 
guoli ir algos.

Mrs. Alice, Viniavičienė duo
da rūbų mergaitei 14 m., vai
kinui 13-14 m. ir vyrams ap
siaustų (overeoats).

M r. M. Eškelis reikalauja se
nyvo žmogaus, kurs moka siū
ti ir prosyti. Atsišaukite į 
“Naujienas”.

DARBO IR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

15. Darbininkas, 36 m., ne
vedęs; mekanikas ir elektrikas; 
5 mėn. be darbo. Prašo darbo 
šoferiu, dženitoriu, nanisargiu 
arba painteriu.

16. Darbininkas, 45 m., dže- 
nitorius, nevedęs; 14 mėn. be 
darbo. Gyvena pas p. Misiūną 
už dyką. Gali dirbti karpen- 
teriu prie namų. Būtinai reika
lingas darbo.

17. Jaunas darbininkas, 22 
m., baigęs pradinę, eina vaka
rinę mokyklą, tėvai yra Lietu
voj. Be darbo 4 mėn. Amatas: 
jo amatas — puncli press ope
ratorius. Atvykęs iš Lietuvos 
prieš 2 metus, gyvena iš savo 
sutaupą. Gali važiuoti automo
biliu. Lietuvoj buvo šoferis.

18. Jaun is darbininkas, 21 m. 
baigęs high school, dabar va
karais lanko kolegiją. Gyvena 
su tėvais. Dirbo prie Interna
tional Harvest?!’ Co. Gali dirb
ti ofise, krautuvėj, važiuoti au
tomobiliu. Nedirba jau 6 savai
tes. Tėvas dirba tik 3 dienas 
savaitėje.

19. Darbininkas, *40 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, 7, 5 ir 1 
metų. Nedirba nuo liepos mėn. 
Jo amalas moulderis. Vyras ir 
moteris nori darbo. Pritruko 
maisto ir kuro-

50. Jaunas darbininkas, 21 m. j 
be darbo 11 mėnesių. Tėvai ■ 
Lietuvoj. Amatas cabinet mak-j 
cr. Iš Lietuvos atvykęs metai j 
atgal. Prašo bile darbo.

51. Jaunas darbininkas, 23 m. , 
mekanikas, visi metai be dar
bo. Turi seserį 14 metų, kuri * 
lanko mokyklą; yra baigęs high 
school. Tėvas senas, sūnūs tu
ri išlaikyti šeimyną. Butinąi rei-; 
kalinga skubaus darbo.

52- Jaunas darbininkas, 20 m. 
machine operator, gali važiuo
ti automobiliu ir tinka viso
kiam darbui. Tėvai Lietuvoje. 
Gyvena pas dėdę. Baigęs gram- 
mar mokyklą. Trys mėnesiai be 
darbo.

53. Darbininkas, 48 m., mū
rininkas, 11 mėnesių be darbo. 
Moka darbus apie namus.

54. Darbininkas, 50 m., naš
lys, per visus metus turėjo 
darbo tik 2 menesiu. Gyvena 
pas dukterį, kuri su šeimyna 
nebeišgali išlaikyti. Prašo bile 
darbo.

55. Jaunas darbininkas, 24 m. 
našlaitis, tėvas užmuštas trau
kinio, motina serga jau 9 me
tai. Darbo neturi jau nuo ge
gužės mėnesio. Baigęs viešą 
mokyklą. Dirbo Radio mekani- 
ku per 5 metus, gali pataisyti 
jūsų radio, moka važiuoti karu. 
Dar mokyklą lankydamas išne
šiodavo “Naujienas” po Bright
on Park.

——H ■■ ■ i—« ■ M— ■■ II—l»»*l

Žinios iš bedarbių 
fronto

Pastovioji bedarbiams gelbė
ti komisija su Mr. Getz prie
šaky nutarė savo tokias funk
cijas: Bedarbiams darbų paru- 
pinimas, butų suteikimas, mai
stas, ir rūbai. Bendros statisti
kos dėl bedarbės sudarymas, 
klasifikacija gaunamų darbų, 
bedarbių registracija ir sulai
kymas bedarbių iš kitų mies
tų.

Įrengti benamiams pastogių, 
iš Great Lakęs Navai Station 
gauti -lovų; parūpinti kuro per 
Chicago Coal Merchants asso- 
ciaciją. Maisto tiekimui įsteig
ti stotis, duodant duoną, vira
lą ir kavą; įrengti kilnojamas 
virtuves, dalinti maisto korte
les, kurias nupirks labdariai. 
Drabužių rinkti per mokyklas, 
laikraščius ir labdaringas or
ganizacijas.

Bedarbei panaikinti, bus ver
čiami bankieriai paleisti pinigus 
į apyvartą, teikti kreditus; ra
ginti North Western ir West- 
ern Electric Co. gelžkelius pri
imti atgal paleistus darbinin
kus ir pradėti darbus, ir ra
ginti visas valdžios ir visuo
menės įstaigas skubėti su di
džiųjų namų statybą.

Iš Politikos Lauko
l£

$

A’

ir

Col. James Hamilton Lewis, 
Demokratų kandidatas į sena
torius padarė triukšmingą mar-

EUGENE SULLIVAN
Court I

State

Sesers

suteikti 
iv atsi-

per 4 melus 
asistentu ir vėlesniu į 
kelinti metai dirbąs

Kandidatas į Municipal 
teisėjus

Buvęs
Attorney 
laiku jau 
advokatūros profesijos viename į 
ofise su Adv. K. Gugiu, Eu
gene D. Sullivan šio lapkričio 
linkimuose kandidatuoja į Mu
nicipal Court teisėjus.

Adv. K. Gugis p. Sullivaną 
sykiu su juo

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš 
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

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

dirbdamas profesijoj, žino jį 
kaip prielankų lietuviams, to
dėl paklausus dėl M r. Sullivan 
kandidatūros, p. Gugis reko
menduoja savo draugams lietu
viams lapkričio 4 dienos balsar 
vimuose balsuoti už p. Sullivan, 
kadangi daug svarbiau yra lie
tuviams turėti teisėjas, kurs 
lietuvių reikalus pažįsta ir lie
tuviams yra prielankus.

Maišini# susirinkimas Marųuette 
Parke

Naujoji kolonija nesenai iš 
tyrų laukų išdygusi, reikalauja 
dar labai daug socialiu ir poli
tinio darbo. Vienur dar nėra 
šviesų gatvėse, kitur gatves iš
draskytos namus bestatant; 
tiems kurie stovi kolonijos dar
bų pryšaky kartais ir nusibos
ta bebėgiojant tai vienur, tai 
kitur įvairiausiais reikalais.

Bet prisiminus penketą me
tų atgal, čia visur dar tebebu
vo pilna tamsybė. Kur nekur 
gatvės kampe žybsėjo lempu
tė, kitur gatvekarių nebuvo, gat
vių niekas nevalė. Viską teko 
iškovoti per politiškas spėkas. 
Todėl vietiniams reikalams gin
ti yra susitvėrę pora politinio 
turinio kliubų, kurie pradeda 
bendrai veikti geresniai atei
čiai.

Spalio 25 d. tai yra šį šešta
dienį vakare vietinės parapijos 
svetainėje įvyks masinis susi
rinkimas su tikslu susipažinti 
su vietos reikalais, politika ir 
politikieriais. Reikia ir save pa
sirodyti, kiek musų lietuvių čia 
yra. Todėl kiekvieno piliečio iš 
Marųuette Parko didelė parei
ga atvykti į masinį susirinki
mą. Ligi šiol turėjome pavie
nių piliečių kurie dirbo atsi
dėję; dabar jau laikas ir vi
siems pasirodyti.

Masinį susirinkimą rengia 
abudu vietiniai politikos kliu- 
bai bendromis spėkomis.

D. B. P.

Teisėjas Lyle kandidatuoja

Chicago Grime Commission 
vakar vienbalsiai endorsavo Mu- 
nicfpal teisėją Lyle reelekcijai 
į tą pačią vietą ateinančiuose 
rinkimuose. Nors Bar Associa- 
tion yra nusistačiusi prieš Lyle, 
tačiau Lyle turi daug pritarė
jų dėl jo smarkavimo prieš 
gen gaterius.

Chicagos bosu politinės 
imtynės

S TANISLAVA 
BUINAUSKIENĖ

Persiskyrė ru šiuo pasauliu 
spalio 2 3 dieną, 5 valandą ryte. 
19 30 m., sulaukus 49 metų am
žiaus, gimus Svcrnų kaime. Lida- 
vėnų parap. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Kastaritiną. 2 ’ se
seris — Kazimierą Palunevičienę 
ir Katrę Laurinskienę ir brolį Juo
zapą Jasinską. sesers sūnūs Jo
nas Ancikas ir 2 sesers dukteris — 
Jedvygą ir Stanislavą. 2 švoge- 
rius — Juozapą ir Stanislovą Bu- 
nauskius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas. randasi 2142 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
spalio 27 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Stanislavos Buinau- 
skienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir 
jai paskutinį patarnavimą 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyrfis, Seserys. Brolis, 
Vaikai, Švogeriai ir GiminėsX
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeikis, Tel. Yards 174 1.

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus 

3 3201

šą į Chicago. Užvakar turėjo 
milžinišką mitingą Chicago Stą- 
dium, vakar Rryn High 
School. žmonių renkasi nepa
prastai daug. /Lewis smarkiai 
atakuoja Republikonus ir ypa
tingai Mrs/ McCormick, vadin
damas ją “Dollar Princess of 
Illinois Politics”. Jis perspėja, 
kad McCormick, jei pateks į 
senatą, savo pažadų nepildys, 
ir vėl balsuos už įstatymus, ku
rie atnešė tiraniją, nežmoniš
kas- taksas, negirdėtą krimina
lą ir stebėtiną teisių nebeger- 
bimą. Majoras Thompsonas su 
savo mašina stovės Mrs. Mc 
Cormick užpakaly.

Graboriai
Telefonas Yarda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, JLL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

_ 
Musų patarnavimas lai- 
dotuvčsc ir kokiame rei- 
kale visuomet esti aąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dėl. kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street 
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

Simpatiškas-— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

/ PAGRAĘŲ VEDĖJAI į 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tol. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49tlj Ct„ Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS’
Auburu Avė. Tel. Blvd. 3201

Gub. Emmerson konkurentas
Dar ųežinia, ar gub. Emmer- 

son kandidatuosiąs naujuose 
rinkimuose, bet jo konkurentas 
Attorney General Carlstrom pa
siryžęs statyti kandidatūrą, ne
atsižvelgdamas į Emmersoną.

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards* 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas w Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calųmet 3294 

Nuo 9 iki 12-vai. dįenos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L. Davidonis,M. I)
4910 So. Michigan Avenue

TeL Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio it ketvirtadienio.
--------- , , , .................... .... ............

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sduth Halsted Street
‘ CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

« Te|. Brauswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residcnce Phone Ravcnsvvood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avc., Rogers Park 3320 

Valandos:
10-12 A. M.. 2-5 rr 7-9 P. M.

Nedėliotus sulig sutarties.

Lietuviai Gydytojai___
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d* ir 0:30 iki 9:30 v.
4608 į South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofl«o Telefonas Virjinla 0080 
Rea, Tel. Ven Buren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 10 diena. Namų ofisas North 81de 

3413 Franglin Blvd.
Valandos 8:80 iki 8:30 vakaro

k ' IĮ./ V !A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare . 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidenciją:

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

■............ ......-....... — ■

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po 
numenu 

1545 W. 47th St. 
Salimai Depositors Banku 

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. Leavitt St., Canal 2330 
• Ofiso vajandon 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 '

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukce Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

D R. HERZMAN
— 18 HUSUOS —

Gerai lietuvėms 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 Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl, nuo |0 iki 12.
Rez- Tclepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pancdėliais ir Kctvctgais 
3 iki 8 vai. vak., Utatmnkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
/ *

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 9331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

• Phone Frapklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

■ ——- -------------------

'‘J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 • 

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avc.

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

127 N. Dearborn St. 
Ketvcrgais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro; 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

. CHICAGO TEMPLĘ BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Wasbington and Clark Sts.

. • Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
88 SO. DEARBORN STREET 

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

------- 0------- "ri

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
. . Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockwell SL

Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

nu-

Lietuvių Radio 
Valandos

w.šiandie, iš radio stoties
C. F. L. 970 kilocycles, nuo 6 
iki 7 vai. vakare, bus duotas 
.••ražus radio programas. Pro- 
grame dalyvauja: Vaidylų cho
ras po vadovyste p. Saurio. P-lė 
Josi i n, soprano, p-lė Gricaitė, 
soprano, studijos vargonais 
grieš lietuvių melodijas.

Nedėliojo iš stoties VV.C.F.L, 
nuo 2 iki 3 vai- po pietų grieš 
Budrike orkestrą ir daininin- 
kai-kontestąntai. Pasiklausykite 
šių gražių radio p’rogramų.

West Side
Didelis išpardavimas overkautų 

Turner Bros, krautuvėj

Turner Bros, krautuvė (Hal
sted St. ir Roosevelt Rd.) da
bar atidarė sezoną ir pirmu
tiniam atidarymui, išparduoda 
puikius ©verkautus.

Turner Bros, krautuvėj jus 
rasite didžiausį pasirinkimą į- 
vairių overkautų, brangesnių ir 
pigesnių. Visi overkautai yra 
naujausios mados iv gero ma- 
teriolo.

Kam reikalingas dabar ©ver
kautas, verta atsilankyti į

Užėjo šaltas oras, vėjas 
draskė nuo medžių pageltusius 
lapus, paskleisdamas golfo aikš
tėje. Gražus golfo lauko vaiz
das dabar atrodo nykus ir ne
vilioja jau golfininkų prie žai
dimo bei kompeticijų. 'Golfas 
yra gražesnis sportas už kitus, 
todėl ir golfininkai turėjo daug 
smagumo lošdami per ištisą va
sarą. Vasaros pabaigoj, daly
vaudami turnamentų kompetici- 
joj turėjo susitikti su drutes- 
niais ir silpnesniais už save 
oponentai, kas suteikė daug 
įdomių įspūdžių ateičiai.

Mes lietuviai turime daug ir 
gerų golininkų bei sportininkų. 
Jaunesnieji gan gėrį golfinin
kai, gi senesnieji taipgi gero
kai pažengę pirmyn. Užtai šios 
vasaros musų tautiniai čempio
natai buvo gan žingeidus, nes 
susibarė geros kompeticijos. O 
kas svarbiausia, tai visi gero
kai apsipažinę su golfo taisyk
lėmis ir lošia tikrai sportiškai 
ir pagal golfo etiketą. Sekan
čią vasarą tikrai turėsime 
skaitlingus ir gražius tautinius 
čempionatus ir daug privačių 
turnamentų. •

Reikia stebėtis, 
čiai auga skaičius 
nuolių golfininkų ir 
tuziazmu dalyvauja
tuose. .Jaunučių vaikinų čem
pionate buvo padaryta labai gra
žių • skorų—didžiuma žemiau
šimto. Ponas Pivariunas au
kavo puikią trofiją dėl jaunuo
lių čempionato. Jaunučių mer
gaičių turnamentųi atėjo jau
b’utinas reikalas ir tikrai se
kančią vasarą jos pradės savo 
čempionatą. Trofija jau paža
dėta.

Šio sezono čempionatų ir tur
namentų rezultatas: “Vyriau
sias” čempionas Tom Yuknius, 
Paul Yuknius sekamas; C. Ma
jauskas klasės B. išlošėjas, B. 
Kaminskas klases C išlošėjas. 
“Amatorių” R. Stanley čem
pionas, Dr. S. Biežis antroj ei- 
ėj išlošėjas; “Jaunuolių” R. 
Kulis, čemp., J. Azukas, sekan
tis; “Moterų”, Vera Olienė 
čempionė, Josephine Mileriutė 
sekanti. “Prezidento trofija”, 
A. Kvederas’ čempionas. “Meno 
vaza”, K. Savickas čemp., N. 
Pocziulp sekantis. “Blind Bo- 
gey”, D. Pivariunas išlošėjas; 
“Liet. Golfo Kliubo”, Dr. Nai- 
kelis čemp., J. Kazlauskas se
kantis; Al. Kaulakis klasės B 
išlošėjas. Dar yra daug išlošė- 
jų. Įteikimo prizų ceremonijos 
bankiete.

•8 v;::. e/ i 
rijoj. įsigykite tikietuJ
anksto,— tik $1.50. 
“spendinimų” nebus, 
gausite pas gol f i įlinkus.

—Menas

Kitokių 
Ti kietus

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 

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

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

Mokant 
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius. ■, 4L •

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

gausite

gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

Toronto, Ont. Kanadoj, - K. L. J. 
S-gos visuotinas susirinkimas įvyks sek- 
madienyj, Spalio (Oct.) 26 d., 2:30 
po pietų, 
Queen ir 
konstitucija

kampas 
svarstoma

Dcnison svetainėj, 
Denison. Bus 
ir kiti svarbus reikalai.

Sekr. A. Garbinis.

Šokiai rengiami JoniškiečiųBalius ir
L. K. Kliubo įvyks spalio 26 d., 6. v. 
v., Krenčiaus svet., 4600 S. Wood St. 
Kviečiame visus dalyvauti, susipažinti su 
kliubo nariais, bei paremti kliubą.

--- Komisija.

— Kostumeris

jų

Del Inkvizicijos teis 
mo Lietuvoje

Chicagoj gavus žinią apie ve
terano D-ro šliupo teismą, ku
riame daktarą kaltino valdžios 
paskirti kunigai, kilo didelio 
pasipiktinimo ir daugelis ren
giasi pareikšti protestų.

D-ro šliupo knygutė “Tikri 
ir Netikri šventieji”, dėl ku
rios Lietuvos kunigai autorių 
nuteisė į kalėjimą, yra pirmą 
kartą išleista Amerikoj. “Nau
jienos” pasistengs iš tuos kny
geles duoti kaikurias ištraukas.

Simano Daukanto 38 
metų paminėjimas
šiemet sueina jau 38 metai 

nuo Simano Daukanto Pasaldi
nęs Draugijos įsisteigimo. Ta 
draugija yra viena iš pirmuti
nių lietuviškų pionierių, kuri 
tapo įsteigta pirmųjų kolonistų 
lietuvių gale devyniolikto šimt
mečio, kada lietuviai didesniais 
skaičiais pradėjo apleisti savo 
senąją tėvynę ir keliauti už jū
rių marių svetimoj tada šaly 
laimingesnio gyvenimo susira-

Tada jau broliai lietuviai ir 
žemaičiai pasiekė Chicagą ir pir
ma pareiga susi k tire savo pa
šalpos draugiją, duodami jai 
vardą didžiojo žemaičių žemės 
vyro Simano Daukanto. Drau
gija ir šiandien tebegyvuoja tu
rėdama geroką skaičių narių ir 
ižde pinigų.

Kaip visoms musų draugi
joms, taip ir Simano Daukanto 
Draugijai teko pergyventi įvai
rių dienų savo arti keįturių 
dešimčių metų istorijoj. Atsira
do ir tokių narių, kurie nuėjo 
Maskvos 
tarnauti, 
ištikima 
ei joms.

Simano 
tarnauja
šelpia savo viengenčius nelai
mėje.

Dabai* sukakus 38 metams 
Draugija rengia jubiliejinį ap- 
vaikščiojimą šį sekmadienį, spa
lio 26 d. Lietuvių Auditorijoj. 
Bus suloštas veikalas “Kupro
tas Oželis”, kuriam vadovauja 
P. K. Sabonis.

Draugija kviečia pas save į 
svečius visus Chicagos lietu
vius.

kruvinai diktatūrai 
bet dauguma pasiliko 
savo gražioms tradi-

Daukanto Draugija 
tiktai lietuviams ir

Reporteris P« V,

į CLASSiriED ADVERT1SEMENTS
Educational

Mokyklos ,
Automobiles

kaip spar- 
musų jau- 
jie su en- 
tu rnamen-

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Ar Dievai Yra Doresni Už Žmones?“ 
Pagal Šventą Raštą — Bibliją. Pra
kalba įvyks Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., nedėlioj, spalio 26 d.,. 7:30 
vai. vakare.

Kviečia visus Rengėjai.

MOKYKIS BARBERYSTES
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

PARSIDUODA pigiai Chrysler au
tomobilius Coupe arba inainisiu ant di
delio automobiliaus. Kreipkitės vaka
rais nuo 7 iki 9 ir nedlioms 
nuo 9 iki 12.

3151 Emerald Avė. 
1 inas augštas 

iš fronto

iš ryto

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Rlvd.

BUICK 4 PASAŽIERIŲ COUPE. 
Netekau darbo ir paaukosiu jį už cash. 
Karas yra praktiškai kaip naujas, nes 
aš vartojau jį tik septynius mėnesius ir 
išvažiavau tik kelis tuksiančius mylių. 
$300 paims jį. 38 37 North Spauld- 
ing Avė., 2 flat.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

PILNĄ ar dalį laiko atstovauti Old 
Line Legal Reserve Company, Gyvasties, 
Sveikatos ir Nelaimės. Paduokit am
žių .patyrimą, jei turite, telefoną ir ad
resą. ,

Rašykit
. Box 124 3, 

Naujienos.
1 739 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NEPAPRASTA PROGA

REIKALINGA mergina nuo 20 iki 
30 metų senumo į Restaurantą virti 
valgį. 3908 W. lllth St. Telefonas 
Beverly 4626.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė visa ar pusė. 
Parduosiu pigiai ir pigi renda arti dirb
tuvių. 3853 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA groserukas pigiai, 
geroj vietoj iš priežasties išvažiavimo į 
kitą miestą. 6.529 S. Racine Avė.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

trramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystšs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbalinama 
□radini moksli i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsisryti abelna mokslų. Savo būvi Žy
miai paderinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halated St.

CHICAGO. IIJiu

Našlė yra priversta paaukoti savo vė
liausio modelio PACKARD Sedaną, ku
ris nebuvo vartojamas per aštuonius 
mėnesius ir yra kaip dieną nupirktas; 4 
ratų brėkiai, geri balloon tairai ir ge
riausias motoras. Aš negaliu pati ka
ro draivinti ir man reikia pinigų. Pri
imsiu $400. 2538 North California
Avė., 1 flat. .

RETA PROGA
Iš priežasties turėjimo 2 biznių par

duosiu bučernę ir grosernę. Vieta iš
dirbta per daug metų lietuvių ir sve
timtaučių kolonijoj. Geras kampas su 
cash kostumeriais, renda pigi ir kamba
riai pagyvenimui. Del platesnių žinių 
rašykite paduodami savo adresą ir tele
foną, Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 1241.

TIKRA PROGA

ir

BUICK Master Six vėliausio modelio 
4 durų Sedanas. Aš esu priverstas pa
aukoti už cash. Karas yra tiek pat ge
ras, kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. Var
tojau tik labai trumpą laiką. Turi še
šis visiškai naujus balloon tairus, spot 
light, snubbers, šildytoją, jis neturi net 
įbrėžimo ir yra visiškai kaip naujas. 
Kainavo man nesenai $1,850. Paau
kosiu jį tiktai už $3 50. Atsišaukite 
bile laiku nedėlioj. 223 8 North Savvyer 
Avė., Ist flat.

Business Service
Biznio Patarnavimas

CAD1LLAC DE LUXE SEDANAS

Belo VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PAPRASTI pardavinėjimo me
todai padidins jūsų uždarbį 
liuoslaikiu. Vertas ištirti pasiū
lymas.

J LEBRECHT & CO.
221 N. Lą Šalie St., Room 556

PARDAVIMUI kriaučiška šapa —• 
pigiai. Priežastis pardavimo nesutiki
mas partnerių. “Lietuva” Box 87, 3210 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė 
išdirbtas, renda pigi, 5 ruimai gyveni
mui. 3735 So. Emerald Avė.

biznis

For Rent
4-5 KAMBARIŲ MODERNIŠKI 

FLATAI
Garu apšildomi, randasi 3 34 1 

burn Avė., renda labai pigi.
Atsišaukite pas

M. J. KIRAS.
333 5 So. Halsted St.

PARSIDUODA Road House miške 
ant kalno .biznis išdirbtas per 5 me
tus — Willows Springs, prie pat Ar
cher Avė., ant gero kelio, arti gatve- 
karių. Tel. Willow Springs 62.

Au- SOFT Drink Parloris parduosiu pi
giai. Seniai išdirbta įstaiga.

4456 So. Laflin St.

Rusų korKertas-balius, sekmadienį, 
spalio 26 d. rusų Šv. Jurgio Brolija 
rengia savo pirmą šiam sezonui koncer- 
tą-balių Amalgamated Centre Hali, 333 
So. Ashland Avė. Programoj daly
vaus žinomi vodevilių artistai: šokėja 
ir dainininkė Šerida Kuper ir komedi
antai Danaga, ir Lasei. Be to bus ru
sų choras, vyrų kvartetas ir solo dai
nininkų.

Joniškiečių L .K. Kliubo susirinki
mas ir balius, įvyks sekmadieny, spalio 
26 d., G. Krenčiaus svet., 4600 So. 
Wood St., 2:30 vai. po piet. Šin susi- 
rinkiman privalo kiekvienas narys-rė at- 
vikti, nes 
calų yra 
sietuvoje, 
ir visiems 
dugniai 
?o susirinkimo toj pačioj 
jus Joniškiečių L. 

su šokiais, 
j 'ramu, 
vienam, 
rėlyje.

apart Joniškiečių Kliubo rei- 
sumanymas steigti knygyną 

Šis dalykas labai svarbus 
nariams būtinas reikalas nuo- 
apkalbėti šį naują klausimą, 

svetainėje 
K. Kliubo balius 

užkandžiais, gėrimais ir pro- 
įžanga visai maža ,tik 35c. 
Visi dalyvaukime šiame vaka-

— Valdyba.

Golfininkų bankietas įvyks 
šeštadieny, lapkričio 1 d., kai

Dabar Geriausias Lai 
kas Pirkti Vynuoges
Pasak California Crape Control Board 

viršininkų, vynuogių kainos nėra paki
lusios. Tečiaus dedama pastangų su
tvirtinti kainas prižiūrint vynuogių at
gabenimą iš Californijos 
kad jos nepatektų 
ir nelegalių pirkėjų

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbės temoj: “Ar Dievai 

Yra Doresni Už Žmones?” “Ar 
Žmonės Yra Doresni Už savo 
Dievus?” Verta girdėt, su
prast ir žinot. Prakalba įvyks 
Mildos svet., 3142 So. Halsted 
St., nedėlioj, Spalių-Oct. 26 d., 
7:30 vai. vakare. Be įžangos, 
tiktai kolekta.

Kviečia visus
RENGĖJAI.

ir dabojant, 
rytuose į spekulantų 
rankas.
užtikrinimas. kad 

federalinio kliudimo 
ir gaminimui vaisių

nebus autorizuoto 
pirkimui vynuogių 
sunkos suvartojimui vien savo namuose 
ir tokio kliudimo nesitikima.

Vynuogių sezonas yra trumpas ir 
geriausios vynuogės jau randasi marke- 
te. Todėl nereikėtų vilkinti su pirki
mu, nes pirmoji ir geriausioji kokybė 
greitai iš marketo išnyks.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

Feen'a-mmt
Laxativas

20

ralotiBo il«raamlMTlino—Ui Jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvdn netoli State St. 

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų. , nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi-

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam Ir
Dekoruojanti

3147 S. Halsted St
VIctory 7261. Re*. Hemlock 1292

I3oulevard 6520 Res. Yard* 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Aš esu priverstas paaukoti .savo gra
žųjį vėlyvo modelio Cadillac, nes man 
reikia pinigų. Išvažiuotas labai atsar
giai tik 6,200 mylių ir yra tiek pat 
geras, kaip naujas. Kad įvertinti ma
no karą jus turite jį pamatyti. Jis yra 
puikiausias ir gražiausias karas Chicago- 
je ir jo užteks visam amžiui. Jis turi 
kiekvieną galimą įrengimą, taipjau skry
nią. Aš užmokėjau už jį $3,250 ma
žiau kaip metai atgal. Parduosiu jį už 
$450. Meldžiame atsišaukti tiktai ne- 
dėlioj. 2231 North Kcdzie Avė., Ist 
apartment.

RENDON 5 kambarių garu šildo
mas flatas. Pigi renda.

7230 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI Kendy Jobbing biz
nis ir trokas arba mainysiu į prapertę. 
6544 S. Talman Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

išradi-PATENTAI,^ copynghts - 
mai visokios rųšies.

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

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą miestt. Kedzie $463.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plasternir Wall Board 3c, 
Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash, 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė.. Berkshire 1321.

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
10351.Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodąis; 
Nutmeg Egg ir Lųmp $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Financial
Finanaai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO, 
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

Paskolos suteikiama i viena dienų 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafavette 6738-6716

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

.3804 S. Kedzie Avė.

FLATAI 5 KAMBARIŲ
Naujuose namuose, moderniškai 

puošti, renda labai žema 
3418-19 Auburn Avė.

Atsišaukite pas

M. J. KIRAS, 
333 5 Soi Halsted St.

iš-

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

A. GRIGAS « CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose j—tSC, 25(3

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

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

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St.

Normai 4401

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu 

3040 W. 62nd Street

RENDON 3 ir 4 kambariai — nau
jai išdekoruoti, renda $14.00.

3121 So. Morgan St.
-------- O-------

PASIRENDUOJA su saliuno fikče- 
arba 
Tel.

riais 5 ruimai, naujai ištaisyti, 
priimsiu pusininką. Esu našlė. 
Boulevard 2596.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla
tas labai šviesus iš abiejų pusių — 
$35.00. 5648 So. Bishop St. Telefonas 
Republic 7411.

DIRBK DEL SAVĘS
Pirk arba mainyk vieną iš šitų 

farmų ir buk neprigulmingu. Tams
tos ateitis bus užtikrinta. Farmos ran
dasi tik už 60 mylių nuo Chicagos, ima 
tik 2 valandas 
žiuoti.

su automobiliu nuva-

geros žemės su budin* 
už $3500.

PARDUODU 5 ruimų moderniškus 
fornišius. Kam butų reikalinga ma
lonėkite atsilankyti. Parduosiu ką kas 
norėsit. 821 W. 35th Place, Ist floor, 
front. ......

PASIRENDUOJA 3 kambariai, šva
rus, šviesus, šilti, gasas, elektra ir 
porčiai. Renda $10 į mėnesį. 550 
W. 42nd Place.

Furnished Rooms
PARDAVIMUI geras gesinis pečius 

pigiai.
3214 S. Union Avė., 2 flatas

Pianos
TURIU parduoti savo $850.00 gro- 

jiklį pianą su suoleliu, rolėmis 
binetu už $48.00 cash.

6136 So. Halsted St.
-----------o-----------

ir ka-

FURNIŠIUOTI kambariai išsi
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran
kamai. Kainos nuo $2.50 i savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

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

Tel. Roosevelt 8577

40 AKERIŲ 
kais ir gyvuliais

80 AKERIŲ su sodu, 50 akerių dir
bamos žemės už $2500.

120 AKERIŲ geros žemės su budin- 
kais, pusė mylios ant didelio kelio, tin
kama vieta dėl road house lunch rui- 
mio ir gasolino stoties.

160 AKERIŲ geros žemės su gerais 
budinkais, ant gero kelio — $6400.

Visos šios farmos bus parduotos ant 
lengvų išmokėjimų.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted St.

KAMBARYS apšildomas vienai ypa- 
tai, tarp 3 stritkarių linijų. 6122 So. 
Rockwell St. Tel. Hemlock 4081.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo $7,000 eųuity 

dviejų flatų name ant grosernės, cottage 
ar ką jus turite. 6415 So. Richmond 
St. Hemlock 5842.

BABY Grand elektrikinis Kimball 
Pianas, vienų metų senumo. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

3945 W. 55th Place

RENDON kambarys apšildomas, 
vaikinui, prie mažos šeimynos, galės it 
valgį pasigaminti. 3532 S. Lowe Avė. 
Boulevard 0268.

MAINYSIU cottage ant grosernės ar 
ką jus turite, 1734 W. 35th St., tel. 
Lafayette 2197.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui vyro nesenesnio 
48 įmetu amžiaus — turi būt nepijo- 
kas ir teisingas žmogus. Ateikite asme
niškai — laiškų nerašykite. Matyti 
galite subatoms nuo pietų ir nedėlioję 
visą dieną.

ONA KNOBIKAS 
91 1 W. 50th St.

3 fl. užpakalis

RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vyram bei merginoms, su visais 
patogumais. Privatis įėjimas, vanduo 
kambaryje. 3155 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA ruimas vaikinui, 
merginai arba vedusiai porai. Gali it 
virtuvę naudoti. 827 W. 34 Place, 
Imos lubos, užpakalyj.

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Tamonio 
iš šakionių kaimo. Vabalninku parapi- 

gyve- 
ar jį 
busiu

jos. Biržų apskr. Prieš karą 
no Montello, Mass. Jį patį, 
pažystančius prašau atsiliepti — 
dėkingas.

PETRAS BRAZDŽIONIS
3834 W. Maypole Avė., Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS prityręs žmogus gro- 
serio biznyj į partnerius. — pelningas 
biznis — 
Union Avė.

vienai persunkti. 3417 So.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo mokytis už bučerį, 
’, osutiksiu dirbti dvi savaites veltui, 

liau už mažą atlyginimą.

“Lietuva” 
Box 89, 

3210 So. Halsted St. 
Tel. Victory 1266

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

vė-

REIKALINGAS senyvas žmogus pri
žiūrėti farmą, pirmenybė ženotam ir ne- 
girtuokliui. Atsišaukit po 6 v. vak. 
ir subatoj po piet. Alex Kačinovas, 
2537 Charlcston St., Chicago.

PAIEŠKAU gero bučeriaus, turi būti 
nesenesnis kaip 35 metų, pilnai supran
tantis savo biznį, turi mokėti gerai 
lų kalbą. Atsiliepkite po adresu. 

6505 So. Rockvvell St.

arba pašaukite 
Grovebill 1680

ang-

PASIRENDUOJA apšildomas ruimas 
vaikinui — nėra šeimynos. 3417 So. 
Union Avė. Tel. Yards 6490.

RENDON kambarys dėl vaikino, su 
ar be valgio. 6602 South Lowe Avė., 
2 lubos.

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

KAMBARYS rendai su visais vėliau
siais parankumais, vienam, dviem vai
kinam ar vedusiai porai.

6334 So. Sacramento Avė.

GRAŽUS, didelis fornišiuotas kam
barys. garu šildomas, maža šeimina. 
3315 So. Emerald Avė. Yards 0700.

PASIRENDUOJA kambarys.
3 301 So. Halsted St.

2 lubos, iš priekio

PASIRENDUOJA gražus kambarys 
dėl vieno ar dviejų vyrų, pigiai, su ar 
be valgio, Brighton Parke.

4501 So. Talman Avė.

RENDON kambarys karštu vandeniu 
šildomas, vaikinui arba dviem mergi
nom, be valgio. 7011 So. Artesian Avė. 
2 lubos. Tel. Hemlock 1883.

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU Restaurantą ir Room- 
ing House, 17 kambarių, geras pelnin
gas biznis, pigiai. 2113 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780 ,,

Real Estate For Sale
Namai-Žetnė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Tel. Lafavette 0455

PARDAVIMUI W. 13 gatvėj, arti 
Racine Avė., 2 augstų mūrinis namas. 
Išsirenduoja už $48.00 į mėnesį; kaina 
$2,800.00, tik $500.00 cash, likusius 
išmokėjimais.

Kreipkitės į banką, 
1518 Roosevelt Road

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas 5 ir 6 kambarių. kaina $6,500, 
parduosiu pigiau tūkstantį ir pusę ne
gu vertas, priežastį pardavimo patirsite 
vietoj, 1441 So. 49th Ct., Cicero. B. 
Linauskas, 2ros lubos.

PARDAVIMUI. $800 cash nupirks 
5 kambarių mūrinį bungalow, beveik 
naują, furnasu šildomą, ištaisyta gat
vė $3,200 pirmo morgičiaus. Jus nie
kad daugiau nerasite didesnio už šį 
bargeną. 

12405 S. Racine Avė.
Tel. Beverly 1292

SPECIALIAI BARGENAI

2-4 kambarių mūrinis, 8 metų 
senumo 

$6300.00
1 augšto mūrinis, storas ir 4 kam

bariai užpakaly, karštu vandeniu šil
domi 

$10,800.00

B. R. PIETKIEWICZ U CO. 
2608 W. 4 7tb Street 
Tel. Lafayette 1083

LOTAI 30x125 prie Sacramento 
tarp 66 ir 67 gatvių, turi būti par
duoti. Bargenas. Apleidžiu miestą. 
3208 W. 65th PI.


