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Ku Klux Klano “Neregi
mos Imperijos” Žlugimas
Baidykliškos Amerikos kaukštų fašistų or

ganizacijos turėtų prieš penkerius me
tus arti 9 milijonų narių dabar beliko 
dvejetas dešimčių tūkstančių

WASHINGTONAS, lapkr. 2. 
— Washington Post praneši
mu, Ku KJux Klan, prieš pen
kerius metus buvęs kai kurio
se valstijose galingas politinis 
veiksnys, dabar visai baigiasi 
smukti.

Laikraščio paduodami skait
menys parodo, kad skaičius Ku 
Klux Klano narių, kuris 1925 
metais buvo pakilęs iki 9 mi
lijonų, šiais 1930 metais suny
ko iki mažiau kaip 25,000.

Iki 1925 metų Klanas buvo 
surinkęs narių mokesnių dau
ginu kaip 90 milijonų dolerių.

Ku Klux Klanas, kuris 1924 
metais rėmė demokratų Wil- 
liamo Gibbso McAdoo kandida
tūrą į Jungtinių Valstybių pre
zidentus, vaidino labili svarbių 
vaidmenį nacionalinėje konven
cijoje New Yorke. Dabar gi 
iš tos tamsios kaukėtų kar
žygių organizacijos beliko tik 
desperatingai su mirtimi kovo
jąs šešėlis. Atgyvenęs pasku
tines savo dienas, Klanas nu
eis į užmirštį.

“Neregimoji Imperija” —taip 
Ku Klux Klanas save garsįino- 
si — buvo milžiniška keleto 
augščiausių jos vadų pasipini
gavo organizacija. Milijonai 
žmonių, kurie buvo patapę jos 
nariais ir mokėjo nario mokes
nius, niekados nežinojo ir ne
žino, kiek buvo pinigų suren
kama ir kaip jie išleidžiama.

Brazilijos revoliuci- 
ninkų vadas užima 

prezidento kėdę
Dr. Vargas gauna diktatoriš

kos galios; planuoja daug re
formų krašte be kongreso pa
galbos

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, lapkr. 2. — Revoliuciją lai
mėjęs Dr. Getulio Vargas ry
toj [šiandie] oficialiai užims 
respublikos prezidento vietą.

Suteiktas laikinai diktatoriš
kos galios, Dr. Vargas kol kas 
valdys be kongreso. Dabartinis 
senatas ir atstovų butas bus 
tuojau paleisti ir paskirtos tam 
tikros technikinės komisijos, 
kurių uždavinys bus išnagrinė
ti svarstomųjų problemų.

Svarbiausi naujojo režimo 
projektai yra finansų ir teismų 
reforma, suprastinimas legali
ųjų procedūrų, apkarpymas biu
rokratinių išlaidų, nemokamas 
visuotinis švietimas, rinkimų 
reforma ir įsteigimas slapto 
balsavimo.

Užsienių reikalų ministeriu 
veikiausia bus Mėlio Franco, 
kuris tas pareigas ir dabai’ ei
na, o vidaus ir teisingumo mi
nisteriu yra numatomas Dr. 
Aranha, artimas D-ro Vargaso 
draugas.

LUCENA, Tajabos provinci
ja, Filipinai, lapkr. 2. — Du 
plėšikai, kuriuos policija bandė 
čia suimti, norėdami ištrukti 
nušovė devynis asmenis, jų t Ar
pe vieną vaiką.

Milžiniškos sumos, kurias ėmė 
sau “Imperijos žynius” — taip 
garsinosi augščiausias Ku Klux 
Klano vadas — ir jo leitenan
tai, niekados nebuvo skelbia
mos.

Ku Klux Klanas pradėta or
ganizuoti netrukus po didžiojo 
karo, ir 1920 metais tapo in
korporuotas Georgijos valstijo
je su centru Atlantoj. Pirmas 
jo organizuoto jas buvo pulk. 
VVilliam Joseph Simmons, beį 
augščiailsiuoju vadu — “impe
rijos žynium” — tuojau pata
po vikrus ir buklus atlantie- 
tis, Edvvardas Young Clarke.

Clarke greitai pastatė Klaną 
“ant kojų”, tariant, išputo jį 
j milžinišką pasipinigavimo or
ganizaciją. Vėliau tačiau viršū
nėse įvyko rietenų, ir Clarke 
buvo išstumtas iš augščiausios 
vadovybės, o jo vietą užėmė 
Texaso dentistas? Dę. liiram W. 
Evans. Bet pastarasis nebuvo 
toks buklus biznierius, kaip kad 
Clarke, ir pasipelnymo biznis 
pradėjo kristi, Ku Klux Kla
nas irti.

Kaip Post paduoda, 1925 me
tais Ku Klux Klanas turėjo 8,- 
904,870 narių, bet po to narių 
skaičius ėmė sparčiai dilti. 1926 
metų gale narių skaičius nu
krito iki 2,006,180; 1927 me
tais jų beliko 321,411; 1928 m. 
— 145,469; 1929 m. — 82,602, 
o šiais 1930 metais liko vos 
24,694 nariai.

Anglijos valdžia da
bar kontroliuos ka

syklų operacijas
LONDONAS, lapkr. 2.—Lon

dono Gazette paskelbė įeinan
tį galion anglies kasyklų įsta
tymą, kuriuo visų Anglijos an
glies kasylkų operavimas bus 
valdžios kontroliuojamas.

Einant įstatymu, visi Didžio
sios Britanijos kasyklų plotai 
bus suorganizuoti į tam tikrus 
rajonus, kurių kiekvieną kon
troliuos rajonų komitetai, susi- 
dedą iš kasyklų savininkų at
stovų. Tuos komitetus vėl kon
troliuos rajonų komitetų išrink
tas centro komitetas.

Savininkų komitetai negalės 
daryti kaip tinkami. Vlsoki jų 
sumanymai ir planai kasyklų 
reikalais turės būt pristatyti 
prekybos komisijai, kuri juos 
gali patvirtinti arba atmesti. 
Tuo budu valdžia turės pilną 
kontrolę kasyklų operacijoms.

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

Iš viso gražu, bet šalčiau; vi
dutiniai mAinąsi vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai 47° F.

Šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 4:43. Mėnuo leidžiasi 
3:25, ryto.

Protestuoja prieš 
moterų nakties dar

bo panaikinimą
WAS1IINGTONAS, lapkr. 2. 

— Nacionalinė Moterų partija 
protestuoja prieš Medvilnės 
Tekstilės Instituto (medvlinės 
įmonių savininkų draugijos) 
nutarimą panaikinti moterų 
nakties darbą tekstilės įmonė
se.

Nacionalinės Moterų partijos 
lyderiai sako, kad tuo nutarimu 
medvilnės tekstilės įmonių sa
vininkai norį darbininkų vietas 
pakeisti vyrais ir tuo atimti 
uždarbį iš moterų. Nakties dar
bas esąs lygiai netinkamas mo
terims kaip ir vyrams, bet ge
riau esą turėti kad ir naktinį 
darbą, ne kad badą kęsti. Įmo
nių savininkai todėl turį arba 
panaikinti naktinį darbą lygiai 
vyrams kaip ir moterims, arba 
leisti abiejų lyčių darbininkams 
dirbti jį be skirtumo.

Dainininkės Matu
laitytės pasisekimas

Berlyne
BERLYNAS. — " Spalių 13 

dieną Lietuvos operos solistė 
p-lė Gražina Matulaitytė daly
vavo, kaip solistė, Berlyno sim
foninio orkestro koncerte, ku
riam dirigavo žinomas dirigen
tas Tierfelder. P-le Matulaity
tė rusų kalba padainavo ariją 
iš Rimskio-Korsakovo operos. 
Paskui vokiečių kalba atliko 
kompozitoriaus Gruodžio “Ru
dens tylumoje”. (Jale jį padai
navo to paties kompozitoriaus 
“Aš svajoju” ir “Aguonėles”.

Savo gražiu simpatingu bal
su ir dainų interpretacijos bu
du p-lė Matulaitytė susilaukė 
širdingų pritarimų iš gausios 
į koncertą atsilankiusios publi
kos. Dainininkė buvo kelis kar
tus iššaukta į sceną ir gavo 
daug gėlių.

Programoj ir skelbimuose 
buvo pranešta, kad p-lė Matu
laitytė yra Lietuvos valstybi
nės operos solistė. Be to, pro
gramoj buvo pažymėta, kad 
šios Gruodžio kompozicijos at
liekamos Berlyne pirmą kartą.

Į koncertą buvo atvykę daug 
vokiečių muzikų. Taip pat kon
certą atlankė vietinės lietuvių 
kolonijos nariai, kurių tarpe 
buvo Lietuvos pasiuntinys Vo
kietijai p. Sidzikauskas.

Anglija paliauja mil
žiniškų dirižablių 

statymą
LONDONAS, lapkr. 2. — Po 

pastarosios baisios dirižablio 
R-101 katastrofos, Anglija il
gam laikui paliauja visai di
džiulių dirižablių statymą.

Howdeno orlaivių dirbtuvės, 
kuriose buvo pastatytas orlai
vis R-100, kadangi užsakymų 
nebėra, bus lapkričio mėnesio 
gale visai uždarytos.

Penki šeimos nariai nu- 
troško krosnies smal- 
. kiais New Yorke
NEW YORKAS, lapkr. 2. — 

Vienuose penkių augštų apart- 
mentų namuose Melrose Avė., 
Bronxe, rado negyvą visą pen
kių narių šeimą; Gustavą Pe
tersoną, jo žmoną, dvi jaunas 
dukteris ir vieną sūnų. Jie bu
vo nutroškę smalkėmis, atėju
siomis į kambarius iš sugedu
sios centralinės* krosnies rūsy. 
Petersonai gyveno pirmame 
trobesio aųgšte. . .

[Atlantic and Pacific Photo]

Bulgarijos karalius Borisas ir jo jauna žmona, Italijos kara
laite Giovanna, kurių vestuvės’ įvyko spalių mėn. 25 dieną.

DARBO PASAULYJE
KETINA NUPIGINTI KAINAS 

AUTOMOBILIAMS

NEW YORKAS, lapkr. 2. — 
Praneša, kad svarbiausieji kra
što automobilių fabrikiniųkai 
nutarė netrukus žymiai nupi
ginti kainas automobiliams, no
rėdami tuo budu pamasinti biz
nį. Ypačiai kainos busią apkar
pytos pigesniems automobi
liams.
DETROITO FABRIKAI PRI
ĖMĖ DAUGIAU DARBININKŲ

DETROIT, Mich., lapkr. 2.— 
Municipalinio darbo biuro pra
nešimu, per praeitą savaitę De
troito fabrikai ir dirbtuvės pri
ėmė atgal 3,466 darbininkus.

Per dvi pastaras savaites bu
vo priimta atgal į darbą ben
drai 5,727 darbininkai.

36,833 šeimų tėvai be 
darbo New Yorke
NEW YORKAS, lapkr. 2. — 

Policijos komisaras Mulrooney, 
kurio įsakymų visi miesto po
licininkai savo tarnybos vietose 
padarė bedarbių surašinėjimą, 
sako, kad surinktais duomeni
mis New Yorko mieste yra vi
so 36,833 šeimų tėvai, taigi sa
vo šeimų maitintojai, be dar
bo.

Pavieniai bedarbiai, kurie ne
turi šeimų ir rūpinas tik savo 
asmens išlaikymu, nebuvo su
rašinėjami, o todėl jų skaičius 
nežinomas.

Nuo ateinančio penktadienio 
labiausiai reikalingoms bedar
bių šeimoms bus policijos sto
tyse dalinamas maistas, rubaų 
kuras, o taipjau ir pinigai už
vilktoms butų nuomoms sumo
kėti.

Tėvas užmušė dukterį 
ir pats nusižudė

INDIANAPOLIS, Ind.,,lapkr. 
2. ~ Įširdęs, kad ji išsikeitė 
bevertį $150 čekį rūbams nusi
pirkti, vietos gyventojas Rich- 
ard Guiry užmušė savo duk
terį Izabelę, 22 metų, o paskui 
pats nusišovė.'

Tikybinės riaušės Indi
joj; 28 įsužeisti _____  s

MADRAS,“ Indija, lapkr. 2.— 
Praneša, kad. Pallipattu vakar 
įvyko tikybinių riaušių tarp 
krikščionių ir indusų, ir kad 
riaušėse buvo sužeisti dvide
šimt astuoni asmenys.

Jurgis Baltrušaitis 
10 metų atstovauja

Lietuvą SSSR
11 V ■

KAUNAS. — Spalių 14 die
ną sukako lygiai 10 metų, kaip 
Lietuvos nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris Jur
gis Baltrušaitis iškilmingai 
įteikė Maskvoj savo kreden
cialus.

Tokiu budu J. Baltrušaitis 
yra išbuvęs jau dešimtį metų 
Lietuvos’ pasiuntiniu Sovietų 
Rusijoj.

P. Baltrušaitis gimė 1873 m. 
balandžio mėn. 20 d. Pantvar- 
džiuose, Skirsnemunės parapi
joj (Raseinių apskr.). Mokslus 
ėjo Kauno gimnazijoj, kurią 
pabaigė 1892 m. Aukštuosius 
mokslus ėjo Maskvos universi
tete, kur 1896 m. pabaigė 
gamtos fakultetą.

P. Baltrušaitis yra plačiai 
žinomas kaipo poetas’, kurio 
eilėraščiai yra daugiausia ra
šyti rusų kalba. Tačiau Lietu
vos visuomenei teko susipažin
ti su p. Baltrušaičio poezija 
lietuvių kalba. Teko patirti, 
kad poetas yra beveik paren
gęs spaudai platoką lietuviškos 
savo poezijos rinkinį. Nekan
triai visuomenės laukiamas.

Be kitko, įdomu pažymėti, 
kad p. Baltrušaitis moka žo
džiu ir raštu 19 kalbų.

Solenizantą 10 metų diplo
matinio veikimo sukaktuvių 
proga sveikino telegramomis 
užsienių reikalų ministeris dr. 
D. Zaunius ir teisių adminis
tracijos departamento direkto
rius, įgaliotas ministeris p. 
Aukštuolis.

~‘ y 
Sovietų žvalgyba suėmė 
24 valdžios kooperaty

vų tarnautojus
MASKVA, lapkr. 2. — Sovie-. 

tų slaptoji policija vakar su
ėmė dvidešimt keturis asmenis, 
apkaltintus dėl kontrrevoliuci
nių darbų ekonomikos srity. 
Dauguma suimtųjų buvo žy
mus valdžios kooperatyvų Mas
kvoje tarnautojai. Jie kaltina
mi dėl/vogimo prekių iš vald
žios krautuvių ir pardavinėji
mo jų privatiniams prekiauto
jams.

HAAGĄ, Olandija, lapkr. 2. 
— Iš Javos praneša, kad, dėl 
didelių liūčių, netoli nuo Soeka- 
boemi įvyko rimtų žemės nu
griuvimų. Žemės nugriuvimai 
nušlavė į lipę šešioliką namų, 
ir dvidešimt penki asmenys bu
vo užmušti.

21 užmuštas, 400 su
žeista per žemės 

drebėjimą Italijoj
ANKONA, Italija, lapkr. 2. 

— Oficialio Stefani žinių agen
tūros pranešimu, per pastarą
jį smarkų žemės drebėjimą Ita
lijoje dvidešimt vienas asmuo 
buvo užmuštas ir daugiau kaip 
400 sužeisti. To skaičių trylika 
buvo užmušti Senigallijoj, še
ši Ankonoj ir du Pesaroj.

žemės supurtymų padaryti 
materialiniai nuostoliai siekia 
apie 15 milijonų dolerių. An
konoj ir Senigallijoj buvo su
griauta daugiau kaip trisde
šimt namų. Be to daugybė na
mų buvo taip gadinti, kad jie 
pasidarė nebegyvenami ir teks 
nugriauti.

Kai kur žemės drebėjimai va
kar vėl atsikartojo, bet silp
nesni, ir žalos, regis, niekur 
nepadarė.

Žemės drebėjimai kitur
KOPENHAGA, Danija, lapkr 

2. — Praeitą naktį čia buvo 
jaustas žemės drebėjimas, tęsę- 
sis keletą sekundų.

Supurtymai buvo jausti taip 
pat Putbuse, Vokietijoj, ir ki
tose vietose Ruegeno saloj. »

Vyriausybė ragina 
sumažinti javų 

auginimą
WASHINGTONAS, lapkr. 2- 

— Federalinė farmų komisija 
sako, kad Jungtinių Valstybių 
farmeriai kas metai suaikvoją 
milijonus dolerių ir darbo va
landų, priaugindami per daug 
javų, kurių nebeturį kur pa
dėti. Farmų komisija todėl pra
dėjo kampaniją, kad kviečių ir 
medvlinės auginimo plotai bu
tų sumažinti.

Savo cirkuliaruose, kuriuos 
federalinė farifių komisija da
bar siuntinėja valstijų žemės 
ūkio kolegijoms, farmų orgą- 
nizacijoms ir farmeriams, ji sa
ko, kad Amerikos javų augin
tojai turį auginti tik tiek, kiek 
kraštas galįs suvartoti. Jie tu
rį paliauti žiūrėję į užsienių 
rinkas, kur galėtų savo produk
tų perviršius išleisti.

Paliko 375 tūkstančius 
dolerių miesto skoloms 

sumokėti
'POMEROY, Ohio, lapkr. 2. 

— Praeitą penktadienį miręs 
vietos bankininkas Wyatt G. 
Plantz, milijonierius, paliko 
miestui $375,000. Tuo palikimu 
bus visos miesto skolos sumo
kėtos ir dar graži suma liks 
miesto ižde.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramų per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS

Bitininkystės reikalai 
Lietuvoje

KAUNAS- — Medaus derlius 
Lietuvoje šierpet nekoks. Per 
patį medaus nešimo laiką bu
vo labai sausas oras, tas ir 
pakenkė. Bet visvien medus ne
brangus. Medų supirkinėti pra
dėjo. Pienocentras moka už kg. 
3 litus, paskui pardavinėja sa
vo krautuvėse.

Į užsienius, nors ir yra pa
reikalavimas, neapsimoka eks
portuoti ; kad ten kainos ir auk
štesnės kaip Lietuvoj, bet di
deli įvežamieji muitai.

Lietuvoj yra 13 bitininkų 
draugijų, kai kurios turi sam
domus instruktorius. Ūkinin
kai bitininkyste domisi. Įsitai
so pagerintus avilius, įsigyja 
naujus bitininkystės įrankius, 
aktyviai dalyvauja organizaci
joj, seka literatūrą.

Kongreso rinkimai 
Kuboj praėjo ramiai

HAVANA, Kuba, lapkr. 2.— 
Įvykęs vakar ^Kuboje kongreso 
rinkimai praėjo ramiai. Be to, 
piliečiai maža tesiinteresavo rin
kimais ir negausiai juose daly
vavo. Kai kurios balsavimo vie
tos dagi nebuvo nei atidary
tos. Rinkimų rezultatai dar ne
žinomi.

Už streiką visa poli
cija atsidūrė ka

lėjime

CHIHUAHUA MIESTAS, 
Meksika, lapkr. 2. — Komen
dantas gen. Adreu Ortiz įsi
maišė į vietos policijos strei
ką ir visus policininkus sukišo 
į kalėjimą.

Policininkai buvo sustreika
vę dėl nesumokėtų jiems algų 
ir streikavo keletą ‘ dienų, iki 
komendantas padarė interven
ciją.

Setimšaliai daktarai 
Meksikoje turės tapti 

piliečiais
MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 

2. — Atstovų buto komisija 
priėmė vyriausybės pasiūlytą 
įstatymo projektą, kuriuo ei
nant svetimšaliai gydytojai, 
jei jie norės pasilikti Meksi
koje ir praktikuoti mediciną, 
turės priimti Meksikos pilie
tybę. Be to, jie turės išlaiky
ti kvotimus Nacionalinio uni
versiteto medicinos skyriuje.



NAUJIENOS, Chicago, III.

J. Kovarskiis-Mažeikiškietis

Štai kaip žmonės kai 
kur susituokia

Dauguma laukinių žmonių 
visiškai nežino jungtu
vių institucijos. Lichtenšteinas 
tvirtina, kad kafrai-kussasai, 
jungdamiesi, nesivaduoja jo
kiais meilės jausmais. Indijo- 
nai Finne giminės šiaurinėje 
Amerikoje net neturi žodžio 
pasakyti “brangus” arba “mie
las”. O algonguinų kalba neturi 
žodžio “mylėti”. Del to misio
nieriai, aiškindami jiems švent
raštį, turėjo sukurti žodį “my
lėti”.

Daugeliui laukinių tautelių 
jungtuvės yra .tik paprastas 
gyvuliškas susirišimas.

Gtt jakurų (Paragvaj u j) j un- 
gtuvės ryšiai tiek silpni, kad 
šalys viena antra nepatenkin
tos, tuoj skiriasi be jokių cere
monijų.

Pallasas sako, kad Australi
joj nėra jokio prisirišimo vy
ro prie žmonos ar atvirkščiai; 
jauni vyrai moterį vertina at
sižvelgdami tik į jos tinkamu
mą patarnauti. Kaį juos pa
klausu koks jų susijungimo 
tikslas, paprastai atsako; “Ji 
rūpinsis malkomis, va-ndeniu, 
maistu, nešios mano medžiok
lės grobį.” Australijoj moters 
padėtis yra' tiesiog baisi. Elgia
masi su ja labai žiauriai: už 
mažiausią nesugebėjimą muša 
ją ir varsto strėlomis sąnarius. 
Tyrinėdami tenykščių gyvento
jų žmonas, — sako Eyre, — 
labai mažai rasim tokių? kurios 
neturėtų baisių žaizdų galvoje 
arba strėlių žymių arti, viso 
kūno. Mačiau vieną moterį, ku
rios kūne buvo pilna baisių 
žaizdų.

Savotiškas jungtuves turi 
arabų tautele Hassanij^h. čia 
moteris per tris dienas esti su
rišta jungtuvių ryšiais, o ket
virtą gali ką nori daryti, va
dinasi, gali skirtis ir jungtis 
su kitu.

Ceilono saloje yra dvi įjung
tuvių rųšys deega ir beena. 
Pirmu atveju moteris kreipiasi 
į vyro namus; antru — vyras 
į ją. Už tai jungtuvės esti lai
kinos, tik 15 dienų; po to jas 
arba tvirtina, arba naikina.

Labai įdomų jungtuvių pa
protį turi reddijesai pietų In
dijoj. Čia jauną 16—20 metų 
moterį apvesdina su penkerių 
arba šešerių metų vaiku! Pa
skui ji gyvena su kuo kitu iš 
vyro motinos giminių; kartais 
gyvena dargi su savo jauno 
vyro tėvu. Jeigu iš tokio gy
venimo atsiranda vaikų, tai 
jaunas’ vyras laikomas jų tė
vu. Kada jis suauga, o žmona 
pasensta, tada jis jungiasi su 
kito jauno vaiko žmona.

Turkmėnai, kaip sako Fra* 
ser’is po jungtuvių negali lan
kyti savo žmonų per šešis mė
nesius, o kartais net per du 
metu nuo vestuvių dienos. Tik 
slaptai kartais pavyksta jiem.- 
pasimatyti su žmona. Klem- 
mas tvirtina, kad tokio papro
čio neseniai laikėsi ir čerkesai: 
čia vyras negali gyventi kartu 
su žmona net ikį užgimimo pir
mo vaiko. Fidžo salos vyrai su 
žmonomis naktį išsiskiria. Chi- 
ttagonge, Indijoj, vyras su 
žmona gali susieiti po vestuvių 
praėjus septynioms dienoms.

Burschardtas tvirtina, kad 
Arabijoj po jungtuvių jaune 
žmona grįžta pas savo motiną, 
bet vakare vėl pasprunka pa? 
vyrą ir tuos pr bėgimus karto
ja keletą kartų. Pagaliau po 
kelių mėnesių, kartais net po 
metų, sueina su savo vyru 
bendrai gyventi.

Lafitam sako, kad šiaurinės 
Amer-ikos' in«9i jontii tiktu i s,lup

tai galį lankyti savo žmonas. 
“Jie drįsta įeiti į atskirus bu 
tus, kur gyvena jų žmonos, 
tiktai nakties tamsumoje^. Bu
tų labai nepaprastas atsitiki
mas pasirodyti tenai dienos me
tu”.

F, u ta šalyje, vakarų Afrikoje 
vyrtm Uk po trijų metų nuo

vestuvių dienos gali pamatyti 
savo žmonos veidą.

Daug yra tautų, kur jokių 
jungtuvių apeigų nedaroma. 
Įdomu priminti, kad yra taute
lių, kurios savo kalboje neturi 
net žodžio, skiriančio ištekė
jusią moterį nuo mergaitės. 
Vadinasi, tenai vedybos nesu
daro jokios permainos gyveni
me ir neturi jam jokios Reikš
mės. Susijungę žmonės gyvena 
tok kol katras nors pasidaro 
nepatenkintas, o tada skiriasi 
ir jungiasi su kitais’.

Bet kaį kurios laukinės tau
telės turi ir įdomių vestuvių 
apeigų-

Carveris sako, kad pas Ka
nados indijonus, kaip tik va
das pasako jungtuvių kalbą, 
jaunasis nusigrįžta, pasilenkia, 
ima žmoną ant pečių ir neša 
ją net namo, per klykiančių 
žmonių minias, kurios triukš-- 
mauja, buk tai norėdamos at
imti iš jaunikio jaunąją.

Abisinijoj, kai pasibaigia 
“šliubas”, vyras ima moterį į 
glėbį ir neša namo. Jeigu na
mai toli, tai vedasį pėsčias ir 
tik aplink savo žmonos namus 
ją apneša.

Kinijoj, kai būrys vedančių 
sužadėtinę vyksta į vyro na
mus, tam tikra moteris neša 
ją į vyro namus, perlipdama 
per tam tyčia vartuose pasta
tytą keturkampį pečiuką.

Adamanų salose vyras su 
moterimi s’usijungę gyvena iki 
tolėi, kol paugdo vaikus; pas
kui skiriasi kiekvienas sau.

Gilesnėje senovėje daugely 
vietų moterys buvo bendros. 
Niekas nežinojo savo tėvo ir 
todėl kiekvieną vyresnį už sa
ve vadino tėvu, jaunesnį vai
ku, o lygaus amžiaus — bro
liu. Dar ir dabar yra tokių 
tautelių, kur moterys yra visų 
vyrų bendros.

Todasai, Nilgheri aukštumo
je, kai vienas susijungia, tai 
jo žmona tampa drauge ir jo 
brolių žmona, pastarieji tampa 
visų jos seserų vyrais, kai šios 
šuauga ir gali tekėti. Tada gi
męs pirmas vaikas laikomas 
sunumi vyriausio brolio, ant
ras — jaunesnio ir taip toliau.

Pas Siks’us (š. Amerikoje), 
kai vyras perka vyresniąją 
dukterį, tai ir visos jaunesnės 
jos seserys priklauso jam ir 
gali jas imti sau už žmonas, 
kada tik jam patinka.

Hutsono indijonai ir indijo- 
nai-copper ima patinkamą sau 
ęnoterį tas, kuris esti stipres
nis. Dažnai atsitinka, kad vie
nas stiprus vyras atima žmo
nas iš keletos silpnesnių savo 
kaimynų ir šie nepyksta ant 
jq už tai. Kiekvienas vyras te
nai gali iššaukti “imtynių” ki
tą vyrą dėl jo žmonos. Mote
rys, patekę tokiu budu pas’ kai
myną arba ir pas tolimą žmo
gų, visai nesistengia grįžti pas 
savo vyrą. Jų tas visiškai ne
stebina, priešingai, jos tokias 
“imtynes” laiko labai paprastu 
daiktu.

Antraliečiai daugely vietų 
vagia moteris. Šitos moterų 
vagystės labai žiauriai atlieka
mos. Radęs moterį be globėjo 
“jaunikis” puola ją, duoda jai 
pagaliu per galvą, kad apglu- 
šytų, paskui stveria už plaukų 
ir velka į artimiausią mišką. 
Kai ji miške atsigauna, atbun
da iš apalpimo, turi jam drau
gauti. Dažnai tokią moterį vel
ka per akmenis, šakas, grio
vius gana toli. Taip pagrobta 
moteris visiškai nesistengia at
gauti laisvę; per visą gyveni
mą ją taip pavagia keliasde
šimt ir šimtus kartų, kadangi 
vyrai grobia vienas kito žmo
nas.

Bolį saloje tarp Javos ir N. 
O v i ,"»<• jos vyi-as' tv.'1'ip mergai- 
tę, «8ia pat ant vietos ją apiplė
šia, paskui žiauriausiai velka 
ją į mišką, šitoj jos “kelionėj” 
nelieka ant jos nei skudurėlio 
rūbų, kadangi “mielas drau
gas”, vilkdamas ją nudrasko 
juoš į žemę. Paskui “jaunasis” 
eina pas jos tėvus, moka jiems 
tam tikrą sumą pinigų, kaipo

[Atlantic and Pacific Photo]

Gaivios bankininko Yokumo namas
iš kurio “kidnaperiai” buvo jį pavogę ir išlaikę tris dienas vie
noje kasyklų lūšnoje, paleido Yokumo pačios apgauti, negavę 

nė vieno cento

atlyginimą už dukterį, palei
džia savo “žmoną” iš kokio 
nors urvo, kur buvo ją paslė
pęs, į laisvę ir gyvena, kaip su 
verge.

Khondai Orisoje, norėdami 
“apsivesti’’, vyras nutveria mo
terį, suvynioja ją į didelį au
deklą ir neša ant pečių, o kiti 
jauni vyrai lydi jį, gindami 
nuo puolančių, mėtančių akme
nimis ir pagaliais burių mote
rų, kurios buk tai nori atimti 
iš jo mergaitę. Kaip tik vyras 
tokiu budu parsineša žmoną, 
tai ir vestuvės baigtos. Bet čia 
moterų vogi mins yra tik nuduo
tas, nors’ dažnai atsitinka, kad 
mergaites tėvai ir nieko nežino 
apie busimas jų dukters “ves
tuves”.

i

Daltonas rašo, kad vidurinės 
Indijos Icolai, kai susidera dėl 
mergaites kainos, sužadėtinis 
ir didelis skaičius abiejų lyčių 
jo prietelių, įeina į sužadėtinė^ 
kaimą, giedodami, šokdami ir 
nuduodami tarpusavio kovą, 
Tenai juos sutinka sužadėtinės 
prieteliaj ir duoda jiems dova
nų. Tiro jungtuvių apeigos , ir 
baigiasi. t

Malakkos saloje į “vestuves” 
susirenka daug jaunųjų gimi
nių, išrenka tam tikrą plotą ir 
pastato jame jaunuosius. Pas
kui jaunoji atsitraukia kelias
dešimt žingsnių priekin ir be

lgą, o jaunikis Vejasi. Jeigu 
jaunikis paveja ir sulaiko, tai 
vestuvės baigtos, o jeigu nepa
veja, arba pavijęs nesulaiko, 
jau daugiau jokių pretenzijų 
jis negali reikšti prie savo “su
žadėtines” net į jos namus ne
gali užeiti. Kartais vieną mer
gaitę vejasi keli arba net ke
liolika vyrų ir kuris paveja, 
to ji ir palieka.

Viena Kaukazo tautelė turi 
tokį jungtuvių paprotį. Jauna 
mergaitė sėda raita ant arklio 
ir joja zovada. Jos sužadėtinis, 
taip pat raitas, vejasi ir jeigu 
pasiveja — vestuvės baigtos, 
jeigu ne, tai jau mergaitė ne 
jo ant vjsados. Jei mergaitė 
nenori eiti už paskirto jai vy
ro, tai kiek išgalėdama sten
giasi nepasiduoti pagauti.

Pas tunguzus ir kamčadahis 
jungtuvės tada yra baigtos, 
kai vyras pagrobia moterį, api
plėšia ją ir suplėšo jos rubus.

Pas mongolus, tuoj po jung
tuvių jaunoji pabėga nuo vy
ru ir pasislepia pas savo tėvus. 
Kai žentas ateina klausti apie 
savo žmoną, uošvis atsako: 
“mano duktė tau priklauso • 
eik ieškok jos visur, kur gali 
rasti”. Po tokio sutikimo ji
sai ir jo draugai prade.4.. ioš- 
koti. ii- kiti si..iii><!a, «1 v ■ i-in ir 
nešasi namo, nuduodamas pa- 

grobimą.
Korėjoj, kai vyras veda, sė

da ant arklių su savo priete- 
liais, perlekia per jaunosios 
kaimą ir, sugrįžęs atgal, susto
ja ties jos kiemu. ' Tada jos 
tėvais atveda dukterį pas jį ir 
vestuvės baigtos. .

Earle i*ašo, kad Naujojo Ze
landijoj vyras pamatęs jam pa
tinkančią. moterį; ir kuriai jo 
manymu jis patinka, eina pas 
jos tėvą ir prašo sutikimo 
jungtuvėms su ja. Gavęs su
tikimą, nutveria. mergaitę ir 
vedasi namo jėga. Bet kadan
gi N. Zelandijos mergaitės la
bai stiprios, tai tas pagi*obi- 
mas kartais ne visai švelniai 
praeina. Mergaitės rūbai ta
da būva suplėšyti į skudurė
lius ir reikia keletos valandij 
laiko, kol vyras nuveda ją ko
kį šimtą metrų. Jeigu mergi
na nugali savo priešą-—jaunąjį, 
tada ji pasislepia ir jaunikiui 
viskas reikia pradėti iš naujo.

Zdandiečiai, kaip rašo Yate, 
turi paprotį nuduoti kovą net 
po jungtuvių. “Sužadėtinės mo
tina atėjo mane aplankyti, — 
rašo Yate,—laike vestuvių ir 
pareiškė, kad yra labai laimin
ga, kad jos duktė išteka už 
Pahau (pavardė); bet ji turi 
labai rėkti ir nuduoti piktą prie į 
žmonių akių, kadangi priešingu 
atveju — tautiečiai atimtų ir 
sunaikintų visą jos turtą. Tok
sai yra vietos paprotys”. Įdo
mu, kad N. Zelandijoj atimti 
ir sunaikinti turtą, ypač der
lių, reiškia pagarbos išreiški
mą.

Filipinų , salose pas ahitasus 
yra toksai jungtuvių paprotys: 
kai vyras nori vesti mergaitę, 
jos tėvai išsiunčia dar prieš 
saulėtekį ją į mišką. Po valan
dos jaunikis eina jos ieškoti. 
Jeigu iki saulėleidžio suras ir 
atves ją namo, jungtuvės baig
tos; jeigu heras, turi liautis 
ieškojęs.

Futos apylinkėj (Afrikoj), 
susitarus »del jungtuvių lieka 
tiktai vienas sunkumas vyrui— 
nugalėti mergaitę ir jos tėvus, 
kadangi jos tėvai ir giminės 
saugoja namų vartus ir neduo
da ją pagrobti. Tokiu atveju 
vyras perkalba tėvus dovano
mis. Tada siunčia vieną iš sa
vo draugų, kad pagrobtų jo 
žmoną., bet vos tik ji pasirodo 
ant jo arklio, moterys sukelia 
didžiausį triukšmą, rauda, puo
la jį ir nori atimti mergaitę.

Bet vyrui beveik visuomet pa
vyksta pasprukti nuo tokio 
moterų puolimo ir parsivesti j 
vyro namus. .

Cray aprašo, kad vienas 
mandiugas Afrikoje, norėda
mas vesti mergaitę, kreipėsi į 
jos motiną, kuri sutiko savo 
dukterį už jo leisti ir padėti“ 
pagrobti. Vieną dieną, kai 
vargšė mergaitė rengė vaka
rienei ryžius, busimasis jos 
vyras su keturiais savo drau
gais įpuolė į kambarį ir išne
šė ją per prievartą. Vargšė 
stengėsi pasprukti, draskyda
ma “grobikus” išgąstingai rėk
dama. Tą sceną matė daug jos 
giminių, kaimynų ir visi juok
damiesi sakė, kad greitai ji 
apsipras su nauja padėtinu. 
Gray tvirtina, kad toje šalyje 
visuomet esti panašios jung
tuvės.

Grenlandijoj, kai vyras pa
milsta mergaitę, eina pas jos 
tėvus ir įrašo jų sutikimo leis
ti dukterį. Gavęs sutikimą, 
prikalba sau dvi arba tris se
nas moteris’, kurios turi pa
grobti jo mylimąją. Moterys 
eina į jos namus, pagrobia ją 
ir parneša į' vyro* namus.

Ugnies žemėje (Afrikoje), 
kaip sako admirolas Fitzoy, kai 
tik jaunas žmogus iš žvejybos 
ir medžiokles gali išmaitinti 
moterį, gauna savo tėvų suti
kimą statyti ar vogti laivelį, o 
paskui toksai vyras sulaukia 
progos ir grobia mergaitę. Jei
gu toji nenori su juo jungtis, 
tai ji pasislepia miškuose ir 
būva ten kol “jaunasis” nepa
vargs ir nemes jos ieškojęs. 
Bet labai retai atsitinka, kad 
tokiu budu mergaitė išvengia 
nenorimo vyro.

Deuham’as rašo, kad Soknoj 
(Afrikoj), sužadėtinę sėdinčią 
ant kupranugario lydi būrys 
žmonių net j vyro namus. Te
nai ji turi išreikšti nusistebė
jimą, nenorėti nulipti nuo kup-

ranugario; vyrai ir moterys į 
nuduotai kolioja ją, pagaliau, ji 
duodasi perprašoma ir įeina i 
vyro namus.

Kaukaze yra dar toksai pa
protys, kad vyras pusiau ves
tuvių pokylio turi įbėgti į po
kylio salę su keliais? savo drau
gais, perplauti savo durtuvu 
(kaukaziečiai visuomet nešio
jasi su savimi durtuvus ir re
volverius) jaunosios gorseto 
juosmenį ir, pagrobęs’ ją, par
sinešti namo.

Pirmadienis, lupk r. 3, 1930

Įdomu, kad beveik visos lau
kinės tautos sau žmonas “va
gia”. Kai kurie mokslininkai 
mano, kad senovėj visur buvu
si tokia mada. Ir tam jų ma
nymui medžiagos net kultūrin
gose tautose, kur yra likę daug 
vogimo žymių. “L. C’.”

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

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritacija ir uždegimą. 
Kolei krc6zotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dcl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“f1u.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (aipg)

CREOMULSION
LIETUVIŲ DAINOS PER ORĄ

• KAS NEDĖLDIENJ NUO IĮ IKI 2 VAL. PO PIETŲ 
iš stoties WCFL 9/0 kyl. duodamas
JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖS

Naujas Victor
RADIO

Rekordams Dirbti

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Hnlsled St.

Tel. Victory 1266

Marquette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEVVICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
t‘led” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

VIRĖJĘ. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 Patarimai kaip vįrti įvairius valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......... .............................
šioje 785 puslapių knygoje telpa dūriniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
Vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio Stotie ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ............................ ... .... 50
fotUHr.vfijų Karino mtoHto.” ...........................

« VINOO KRSVeS RASTAI. Septyniuose tomuose ............ $7.00 
LIETUVIŲ' KALBOSRAŠYBA

Radybos vadovėlis su rašybos ŽodynŠliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS... .....................................
Namų darbai, namini sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Kvedaro

$2.50

$1.50

$3.00

.55

193 Grand Street Brooklyn, N. N.

ELECTROLA!

RE—5 7

Kaina
$285.00
(BE RADIOTRONŲ)

+

Pasidirbkite sau rekordus namie pridedamu microfonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jus, vaikai, tėvai, draugai 
elc. gali kalbėti, dainuoti ar muzikuoti ir tuojaus galite 
tai girdėti ant rekordo.

Ar ką išgirsite per radio, tuojaus tiesiai galima už- 
rekorduoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.

TRYS INSTRUMENTAI VIENAME
Garsiausia VICTOR Eleclrola ir vėl pagerintas. Taipgi 

turi ir naują tono kontrolę. Juonį galima reguliuoti 
aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų.
10 inch; Listo Kainos 75c.

Gersim, Broliai, Uliavosim
Žydų Bėdos .....................r.
Diemantas Polka
Gėlynas Polka ..................
Užmiršai Tėvų Kapus

V-J4040

V-14041

V-14042

V-14038

V-14037
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Pietų Amerikos Lie
tuvių Socialistų Są
jungos Komunikatas

Kadangi apie P. A. L. S. Są
junga plačioje lietuviu visuo
menėje kursuoja įvairus gan
dai ir be to Sąjunga pergyveno 
keletą etapų, todėl šiuo komu
nikatu mes norime nušviesti 
nors trumpai Sąjungos veiki
mų ir jos dabartinę padėtį.

Pradėjus Argentinon plaukti 
didesniam lietuvių skaičiui pir 
mutiniai ėmėsi organizacinio 
darbo komunistai, kurie vėliau 
išleido savo organą “Rytojų”. 
lokiu budu susidarė dvi sro
vės: komunistai ir antikomu- 
nistai. Aišku, kad toks pasi
dalinimas ilgai negalėjo tęstis 
nes buvo jaučiama grynas rei
kalas organizuoti pažangaus ir 
socialistinio nusistatymo orga
nizaciją. Keleto asmenų inicia
tyva buvo organizuota Argen
tinos Lietuvių Socialistų Są
junga, kurie vėliau pakeitė sa
vo pavadinimą į Pietų Ameri
kos Lietuvių Socialistų Sąjun
gą. Sąjungos priešakyje atsi
stojo tokie žmonės^, kuriems 
Sąjungos tikslas ir idėja bu^o 
visai svetimi (kaip Jokūbaitis 
ir kiti panašus), bet socialisti
nės idėjos suvilioti įstojo į Są
jungą ir susipratę darbininkai. 
Todėl jau pradžioje buvo jau
čiama nesusipratimų, nes afe- 
ristiniai-biznieriški vadai tempė 
savo pusėn panaudodami idėją 
grynai savo asmeniniams ir 
biznieriškiems reikalams. Mato
mai, tuo remiantis ir Sąjungos 
organas' “Pietų Amerikos Nau
jienos” buvo pavestas Jokūbai
čio globai. Iškarto viskas eju 
sklandžiai, nes Jokūbaitis pa
sitenkindavo savo biznio rekla
ma, o i bendrą laikraščio kryp
ti nekreipdavo domės, o gal ir 
kus Argentinon karštam fa
šistui Mačiuliui ir kuni
gui Janilioniui, šie pradėjo 
Jokūbaitį kurstyti, kad jis laik
raštį sufašistintų ir suklęri kal
dintų. Ta kryptimi jau buvo ir 
einama, nes laikraščio redakto
rius P. čiučelis, bijodamas ne
tekti Jokūbaičio malonės, leng
vai tam pasiduodavo.

Sąjungos Centro Komitetas 
(kuriame jau buvo įėję susi
pratę darbininkai) savo extra 
posėdyje priėmė tokią rezoliu
ciją: “Jeigu ‘P. A. Naujienų’ 
redaktorius P. čiučelis įdėtų 
laikraštin raštus, kurie butų 
priešingi Sąjungos idealogijai. 
lai turi būti išmestas iš Są
jungos ir paskelbtas išdaviku”. 
Po šia rezoliucija pasirašė ir 
pats čiučelis.

Tuomet čiučelis, matydamas, 
kad dviem Įionam jau nebegali 
tarnauti pranešė minėtos rezo
liucijos turinį Jokūbaičiui, ku
ris Mačiulio ir kunigo ' inspi
ruojamas pasiūlė čiučeliui vis
ką perduoti fašistukui Goštau
tui, ką čiučelis ir padarė per
duodamas visas bilas ir turtą 
ir niekam iš Centro Komiteto 
narių apie tai nepranešdamas, 
net ir Sąjungos antspauda btų 
vo perduota Jokūbaičiui. Tik 
vėliau sužinoję Centro Komite
to nariai dar paspėjo išgelbėti 
keletą bilų ir dalį turto.

Jokūbaitis, padedamas Ma
čiulio ir kunigo, pradėjo leisti 
tą patį laikraštį paversdamas 
jį fašizmo ir klerikalizmo bur
bulu. .Socialistų Sąjunga ant 
greitųjų išleido manifestą, o 
vėliau ir laikraštį. Kai kurį

[Atlantic and Pacific Photo]

Akron, Ohio. — Iškėlimas vėliavos ant naujo Jungtinių Val
stybių dirižablio ZKS-4, Akrone

laiką ėjo tuo pačiu pavadinimu 
ir tomis pačiomis klišėmis du 
laikraščiai. Tokie dalykai Ar
gentinoje galimi, nes čia tuo 
žvilgsniu pilna laisvė.

Socialistų Sąjunga paskelbė 
boikotą provokatoriniam Jokū
baičio laikraščiui lygiai ir jo 
agentūrai (Jokūbaitis turį lai-; 
vakorčių pardavimo agentūrą).

Kurį laiką ėjo žiauri kova, 
kurioj buvo vartojamos iš Jo
kūbaičio ir jo sėbrų pusės visai 
neleistinos priemonės, kaip tai 
—įskundimas atskirų Sąjungos 
narių darbdaviams, kad paša
lintų iš darbų ir įstaigų, taip 
pat skundė policijai, kad išvai
kytų socialistų vakarėlį. Bet 
vieną dalyką toji chebra pa
miršo, būtent, J^ad ji gyvena 
lais'voje Argentinos respubliko
je, bet ne fašistų valdomoje 
valstybėje ir todėl visi jų skun
dai nuėjo niekais.

Šie ponai, jausdami, kad laik
raščio niekas neskaito, nustojo 
leidę savo gazietą ir paskuti
niame jos numeryje paskelbė, 
kad . viską perduoda greit išei
siančiam kunigo laikraščiui 
“Švyturiui”.

Jokūbaitis, norėdamas nusi

kratyti nuo savo agentūros 
r ' \ boikoto, buvo atsiuntęs savo 

atstovą į Sąjungą pasitart kon
flikto likvidavimui. Sąjunga pa
reikalavo atlyginti materialius 
nuostolius (moralių nuostolių 
atlyginti negalima). Jokūbaitis 
su tuo nesutiko, ir todėl bor- 
kotas tęsiamas iki šiai dienai.

Sąjunga, pergyvenusi morali 
ir materiali smūgį, pradeda nuc 
jo atsigauti, bet jau dabar at
sistodama grynai ant socialis
tinės platformos' ir pamokinta 
praeities klaidomis vengia nu
krypimų nuo socialistinės idė
jos. Teko pašalinti keletą na
rių iš Sąjungos, nes jie nenorė
jo atsisakyti nuo savo aferisti- 
nių palinkimų.

Sąjungos veikimas gana sun- 
kus-, nes tenka kovoti su daug 
priešų. Fašistai, klerikalai ir 
komunistai, kurie dažnai suda- •
ro bendrą frontą ir ranka ran
kon kovoja prieš pažangiuosius 
Argentinos lietuvius, nes jie 
pilnai supranta, kad kuo labiau 
išsiplėtos pažangios ir laisvos 
pažiūros lietuvių tarpe, tuo 
greičiąu bus galas visokioms 

'asmenų diktatūroms ir idėjų

NACUIENOS, Chicago, IU.
Oi

špekuliavimo bizniams.
Paskutiniu laiku fašistai ir 

klerikalo i aprimo, nes Mačiulis 
išvyko Brazilijon, o kunigas 
Janiulionis, pametęs parapiją ir 
sugriebęs pinigų laivakortei, iš
vyko (kalbama, kad pabėgo) 
nežinia kur.

Skelbdami šį komunikatą, 
kartu mes kreipiamės’ į viso 
pasaulio lietuvius socialistus, 
pranešdami, kad PIETŲ AME
RIKOS LIETUVIŲ SOCIALIS
TŲ SĄJUNGA gina darbo kla
sės reikalus ir kiek pajėgdama 
kovoja už socialistinę ateitį. 
Savo veikimą Sąjunga derina su 
vietos. Socialistų Partija ir no
ri palaikyti tamprius ryšius su 
kitų kraštų lietuviais socialis
tais. j

Idėjos'draugai, norintieji ja- 
laikyti su mumis ryšius, tesi
kreipia šiuo adresu: Partido 
Socialistą Agrupacion Lituana 
Av. Montes de Oca 1683, Bue
nos Aires, Rep. Argentina.

Šiuo laiku mes jaučiame dide
lę stoką propagandinės litera
tūros lietuvių kalboje, todėl bu
tų gerai, kad< draugai, turintie
ji atliekamos literatūros, pra
neštų mums' kokiomis sąlygomis 
jie sutiktų mums ją perleisti.

Tikėdami, kad idėjos draugai 
mus parems kuo galėdami, mes 
su didesniu pasišventimu vary
sime socialistinį darbą lietuvių 
kolonijose tarpe tolimoje Ar
gentinoje ir visoje Pietų Ame
rikoje.

P. A. L. S. Sąjungos Centro 
Komitetas.

Originale pasirašė: Bauras 
M., Mickevičius A., Paliukas 
P., Pilipaitis J. ir Stepaitis J. 
Nuorašas tikras.

Sekretorius P. Paliukas.
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PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas! Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

Kosulys!
Turi būti Rustabdytas 
pirm pasidarys pavojin
gas. Sustabdykit siundi- 
nantį kutenimą su Sc- 
vera’s Cough Balsam, 
vaikų ir suaugusių mė
giamą per 49 motus. 
Malonus satigus, veik
mingas. Jūsų aptiokinin- 
kas jį turi. 25c ir 50c 7

Vartokit Severn’s Cold Tablete

JSEVERa’s 
cough bals

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

, Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

nančioms šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 

į labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiųnčiame paštu.

Naujienos
Į 1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
_ L u — j i. ilįju
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BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

NAUJIENŲ
METINE KNYGA

. Lithuanian Business Directory
Išeis

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity
tojas gaus šią puikią ir įdomią 
“NAUJIENŲ” Metinę Knygą ž

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

NŲ” METINĖJE KNYGOJE. «

NAUJIENOS

ii

■J 
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Garsinkites “N-nose”

JĮJSJ KIDS—

..r juu.guiui.

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dienų plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika nie- 
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmų kievienų syki. Dėlto 
atmink ši priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi
daug naudingu tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltj. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenk sm ingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei-. 
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milinnai vyrų ir moterų persi
tikrino' kad atleidžia! Prašalin-

rengiamas 
Skausmas!

žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks-* 
mingi. Daktarai atsakė tą

ti priežastj bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žyme Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicylicacld

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius 
už mažą

Atlyginimą
ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuo jaus asikreipdamos į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

M14-1C Bd.
arti St Louia Ava. 

CHICAGO. ILK

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tai. Kedzie 8902
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Feenamint
Laxativas

f

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
• J —

Aptickose j—ljc, 2$C

— pagarsėjęs visame pasaulyje
Pinaud’s

Shampoo
Palieka jnių plankua 
blizffan&ua, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją. arba 
pri siųski te 50c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud. 
Dept. M., 220 E. 21 St., 
New York. (Sempelio 
bonkutė dykai).

Buy gloves with what 
it saVes

Nėra reikalo moaSti 50c ar 
daurlau. kad gauti gerą dantų 
košele. Lleterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupintl 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirfttinaites ar ką kitą. ? 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

. . . f

delight in
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digestibility>• 
hcalth qualitics and deličious 
ncw flavor addęd to cheese.

t In Velvecta all thc valuablc
. properties o£ rich milk are 

retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for cvery-

, cw, including thcchildren.
Vęlveeta spreads, slices, of 

mclts and toasts instaritly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT
\/elveeta

. ▼ The Deliciout NewCh««e Food

ŠAME PRlą
FOR O VE R >•

40 YEARS

IWDER
erricient

DOUBLE ACTINC
ILLIONS OF POUNDJ UfED BV 

OUR COVERMMF.NT
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PILSUDSKIO TERORAS

Besiartinant Lenkijos seimo rinkimams, Pilsudskis 
vis labiau dūksta. Laikraščiai konfiskuojami, susirin
kimai uždaromi, žmonės areštuojami. Daug opozicinių 
partijų vadų, tarp jų ir keletas dešimčių buvusių seimo 
atstovų, sėdi kalėjimuose.

Maršalo valdžia kerta smūgius į kairę ir į dešinę, 
bet ypatingai piktai ji puola socialistus. Pavyzdžiui, 
vienam tik Čenstochave tapo trumpu laiku suimta dau
giau kaip 40 socialistų.* To ne gana. Pilsudskio žvalgy
ba dar iškėlė kaltinimą socialistams, kad jie rengę pa
sikėsinimą prieš jo gyvybę. Pasiremdama šituo provo
kacija kvepiančiu kaltinimu, ji padarė daugybę kratų 
pas socialistus ir suėmė kelioliką žmonių. Vėliaus da
lis suareštuotųjų buvo paleista, bet kiti dar tebelaiko
mi už geležinių grotų.

Yra pagrindo jnanyt, kad suimtuosius žvalgyba 
kankina. Sakysime, visa eilė opozicijos veikėjų, tarp 
jų socialistai Dr. Liebermann ir Pragier, uždarytų 
Brest-Litovsko tvirtovėje, atsisakę nuo savo kandida
tūrų į seimą. Tokį pranešimą galėjo padaryti spaudai 
tiktai kriminalinės policijos valdininkai, nes kiti žmo
nės prie tų kalinių nėra prileidžiami. Spėjama, kad po
licija kankinimais arba grasinimais privertė juos ne
kandidatuoti į seimą.

Šitaip desperatiškai Lenkijos diktatorius kovoja, 
stengdamasis teroru prispirti žmones balsuoti už val
džios kandidatus. Bet jeigu rinkimus, to neveizint, vis- 
tiek laimės opozicija, tai Pilsudskis gal nesustos ir 
prieš visišką seimo uždarymą.

DEL LAPKRIČIO BALSAVIMŲ

Ryto bus visose Jungtinėse Valstijose kongresma- 
nų rinkimai, taip pat kai kur senatorių rinkimai ir 
įvairių kitokių balsavimų. Už ką geriausia balsuoti?

Dabartinėje padėtyje stambių rezultatų balsavi
mais pasiekti negalima, nes tos partijos, kurios gauna 
daugiausia balsų, nieko gero žmonėms neduoda. Tiek 
republikonai, tiek demokratai tarnauja kapitalistams. 
Susipratusių darbininkų jėgos yra labai silpnos politi
koje, ir jos Uis silpnos tol, kol šioje šalyje nebus suor
ganizuota didelė Darbo Partija.

Tečiaus, kad ir darbo žmonės šiuose rinkimuose 
negali tikėtis daug ko laimėtį bet butų klaida nepa
naudoti jų savo reikalams. Svarbiausias viso krašto 
reikalas šiandie yra kova su nedarbu. Nedarbui tęsian
tis, darbininkams *rupi atsiginti nuo jo pasekmių. Ši
tam tikslui vienintelis tikras dalykas yra nedarbo ap- 
drauda.

Jungtinėse Valstijose nėra apdraudos nuo nedar
bo, ir dėl to šiandie šioje turtingiausioje pasauly šaly
je bedarbiai kenčia didesnį vargą, negu daugelyje Eu
ropos valstybių. Taigi Amerikos darbininkai privalo 
kovot už nedarbo apdraudą, ir šie rinkimai yra tinka
miausia proga tą reikalavimą pareikšti, balsuojant už 
tuos kandidatus, kurie stoja už apdraudą nuo nedarbo.

Iš visų politinių partijų Amerikoje tikrai ir nuo
širdžiai kovoja už darbininkų apdraudą nuo nedarbo 
tik socialistai.

Republikonai ir demokratai yra priešingi apdrau- 
dai. Komunistai pastaruoju laiku įdėjo nedarbo apdrau
dą į savo programą, bet per eilę metų jie buvo šiam 
dalykui priešingi taip pat, kaip ir republikonai su de
mokratais. Todėl sunku pasakyt, ar jie yra nuoširdus 
apdraudos šalininkai, ar tiktai kalba apie ją, neturėda
mi kuo daugiau vilioti prie savęs minias. Maskva, j ku
rią yra atkreiptos komunistų akys, neseniai darbinin
kų apdraudą nuo nedarbo panaikino. Pagaliau, balsavi
mas už komunistus visviena yra nesąmonė, nes jie į 
balsavimus netiki, (y tiki tiktai į ginkluotus perversmus.

Darbininkai geriausia padarys, jeigu balsuos už 
socialistus, nes juo daugiau balsų bus už juos paduota, 
tuo labiau ir kapitalistinės partijos bus priverstos skai
tytis su darbininkų reikalais. »

Už republikonus tegu balsuoja tie, kurie yra pa
tenkinti dabartine Hooverio “prosperity”; už demokra
tus — tie, kurie nori alaus; o už socialistus — kurie 
nori, kad visuomenė rūpintųsi bedarbiais ir jų šeimy
nomis.

Užsisakymo kaina:
Chic^goje — paštu:

Metams ---------------------- _-------- $8.00
Pusei metu ............. ....................._ 4.*0
Trims mėnesiams ___ ____, 2.00
Dviem mėnesiam____________ 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išnešiotojui!
Viena kopija________________ 8c
Savaitei ____ ----- . - .. 18c
Mėnesiui............................... 7$®

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _____—...................... $7.00
Pusei metu ____ ____  , 8.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiam*.  _______  1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ----------—------------- $8.00
Pusei metų ---- -------------------- 4.01
Trim* mėnesiams —______ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

J
Apžvalga

“TREįčIAS PERIODAS”?
- ----- -  ■ .•

Paskutiniame komunistų internacionalo kongrese 
buvo priimta “tezis”, kad dabar kapitalistinis pasaulis 
esąs jau įstojęs j “trečiąjį pčriodą”, kuris veda tiesiog 
į pasaulio revoliuciją ir komunizmo laimėjimą. tO ką 
rodo gyvenimas?

Suomijos rinkimuose neišrinkta nė vieno komunis
tų atstovo, Norvegijoje komunistai prakišo paskutinį 
savo atstovą parlamente. Švedijos apygardų rinkimuo
se komunistai), neteko 60% atstovų. Klaipėdos rinkimuo
se komunistai nustojo apie 40% balsų...

Jei tai yra “trečias periodas”, tai ketvirtasis pa
giedos komunistams “Amžinatilsį”.

ARGENTINOS KOMUNISTŲ 
SĄMOKSLAS IR AREŠTAI

“Pietų Amerikos Naujienos” 
praneša, kad Buenos Aires' ta
po suimtas komunistų “Ryto
jaus” redaktorius, J. švedas, ir 
kartu su juo suimti kiti to 
laikraščio štabo nąriai. Areštų 
priežastis ta, kad naujoji Ar
gentinos valdžia, kurios prie
šakyje stovi gen. Uriburu, su
sekusi komunistų sąmokslą pa
daryti perversmą Argentinoje.

“Vietos laikraščiai iš 27 
d. rugsėjo praneša”, skaito
me “P. A. N-se”, “kad poli
cija susekė komunistų suo
kalbi nuversti Argentinos 
valdžią. Taipgi surado nema
žai pamfletų, raginančių prie 
sukilimo, veikimo planus ir 
tiesiogines informacijas bei 
įsakymus iš Maskvos, ku
riuose. buvo nurodyta, kaip 
ir kada turi pradėti veikti. 
Komunistų centras radosi 
Avellanedoje, kur sulig jau 
išdirbtų planų, tūrėjo užimti 
svarbesnes įstaigas ir iš ten 
pulti Buenos Aires miestą. 
Sąryšy su tuo areštuota ke
liolika komunistų, kurių tar
pe figūruoja ir keletas lietu
vių rytoj iečių. Vietos laik
raščiai pakol kas dar nepa
skelbė svetimtaučių pavar
džių, kurie prisidėjo prie ko
munistų rengiamo suokalbio.

“Dar prieš rugsėjo 22 d, 
areštuotas ‘Rytojaus’ redak
torius 3. švedas, o su juo 
kartu ir visas rytojiečių šun- 
komunistų štabas. Ant kiek 

_ teko patirti, juos areštavo 
už platinimą kokių tai pam
fletų prieš dabartinę Argen
tinos valdžią ir kariuomenę.” 
Esą areštuoti ir kai kurie 

nekomunistai, pav. Antanas di
delis ir Kostas Norkus (buvęs 
amerikietis). Židelį policija pa
leido, o Norkus dar tebesąs ka
lėjime, ir gandai einą, kad ji
sai esąs kaltinamas už anar
chizmą (!).

VOKIETIJOS FAŠISTAI 
PRIEŠ (?) KAPITA

LIZMĄ

“Naujienose” jau buvo nuro
dyta, kad Hitlerio vadovauja
mi Vokietijos nacionalsocialis
tai (fašistai) yra kai kuriais 
atžvilgiais anti-kapitalistiška 
partija, nors tarpe jo karščiau
sių jų rėmėjų yra stambių ka
pitalistų ir kunigaikščių. Kad 
tai yra tiesa, rodo ir hitleriečių 
įnešimas reichstage. Jisai 
skamba taip:

“Reichstagas tenutaria, 
kad turi būti visuomenės la
bui be atlyginimo nusavin
ti visi bankinių ir biržos ku
nigaikščių turtai, taip pat 
turtai, imigravusių iš rytų 
žydų ir kitų svetimtaučių, 
atvykusių Vokietijon po 1914 
m. rugpiučio mėn. 1 d., jų 

'šeimų ir giminių, taip pat 
tie turtai, kurie buvo nuo 
tos dienos įgyti, pasinaudo
jant karu, revoliucija, in
fliacija arba defliacija. Visi 
didieji bankai, neišskiriant 
ir vadinamojo reicho banko, 
turi būt be atidėliojimo pa
imti į valstybės rankas.” 
Šitame fašistų įnešime yra, 

be abejonės, daug begėdiškos 

demagogijos, kadangi Vokieti
jos nacionalsocialistai, kaip 
minėjome, turi karštų pritarė
jų kaip tik tuose sluoksniuose, 
prieš kuriuos tas įnešimas yra 
atkreiptas. Bet kartu jisai ro
do, kad hitleriečiai stengiasi 
savo pusėn patraukti nusista
čiusias prieš kapitalizmą be
turčių minias. Ir reikia pasa
kyti, kad šitas jų apeliavimas 
į minias, nusistačiusius prieš 
kapitalizmą, > nepalieka be pa
sekmių. Per rinkimus į reich
stagą nacionalsocialistai gavo 
šešis ir pusę milionus balsų.

Vokietija tuo budu turi tris 
stambias anti-kapitalistiškaš 
partijas: socialdemokratus, ko-
—_____ ________ ——i_______

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus : '

Velnio Eliksyras J
(Tęsinys)

Teisėjas lig šiol laikėsi ra
mumo lygsvaros; bet dabar 
jo veidas pasidarė baugiai 
rimtas, jis atsistojo ir aštriai 
pažiurėjo mūn į akis. Turiu 
prisipažinti, kad net jo aki
nių bliksėjimas man pasidarė* 
kažkoks nebepakeliamas, bai
sus, aš nebegalėjau kalbėt; 
pagautas, alteracijos -ir pik
čiausio siutimo, sugniaužęs 
kumštis prie kaktos, visu bal
su sušukau: “Aurelija!”

—“Kas tai yra, ką reiškia 
tas vardas?” griežtai paklausė 
teisėjas. — Tamsi lemtis au
koja mane gėdingai mirčiai, 
prislėgtai tariau, bet aš esu 
nekaltas, aišku... aš esu visai 
nekaltas... paleiskite mane... 
pasigailėkite... aš jaučiu; kad 
pamišimas pradeda siausti 
mano gyslose ir dirksniuose... 
paleiskite mane! —

Teisėjas vėl visai nusira
minęs kažką daug diktavo 
protokolininkui, ko aš nesu
pratau, pagaliau jis man per
skaitė visą proceso eigą, kur 
buvo visa užrašyta^ ko jis 
klausė ir ką aš atsakiau, taip 
jau visa, kas’atsitiko su Ciri- 
liu. Aš turėjau pasirašyti, pas
kiau teisėjas liepė man ką 
nors parašyti lenkiškai ir vo
kiškai, aš visa tai padariau. 
Teisėjas paėmė vokiškai pa
rašytąjį lapą ir padavė jį te-* 
vui Civiliui, kurs tuo tarpu 
buvo atgavęs nuovoką, ir pa
klausė: “Ar yra ši rašysena 
panaši lai, kaip Tamsios vie
nuolyno brolis Medardas ra- 
šė ?”
‘ /“Visai ta pati jo ranka, 

ligi smulkiausių ypatybių”, 
atsakė Civilius iv včl atsisuko 
į mane. Jis liovėjo ką tai kal
bėti, bet teisėjo žvilksnis pri
vertė jį tylėti.

Teisėjas labai atydziai pasi
ni u vėjo į mano lenkiškai la
sytąjį vašią, atėjo labai avi i 
pvic manęs iv visu rimtumu 
tave:

“Tamsta nesi lenkas. Šis 
raštas visai neteisingas, pilnas 
gramatinių ir orlografinių 
klaidų. Ne vienas tautinis len
kas taip nerašo, nors ir dhug 
mažiau už Tamstą tebūtų iš- 
sįliivjiięs;”

“Esu gimęs Krzynieve, reiš
kia esu lenkas. Bet ir tame 
atvejy, jei ir tai nebūtų, liesa, 
jei paslaptingos aplinkybės 
mane verstų slėpti kilmę ir 
vardą, visa jai dar nereiškia, 
kad turėčiau būti kapucinas 
Medardas iš B. vienuolyno, 

munistus ir nacionalsocialistus. 
Pirmieji pravedė į reichstagą 
143 atstovus, antrieji 77, ir 
tretieji 107. Sudėjus į daiktą, 
gauname 32?. 0 visas reichs
tagas' susideda iš 575 atstovų. 
Vadinasi, kapitalizmo priešai 
Vokietijos reichstage sudaro 
didelę, daugumą.

Kapitalizmo laimė Vokietijo
je yra tiktai ta, kad tos trys 
anti-kapitalistiškos partijos ne
gali bendrai veikti. Socialdemo
kratai stoja už demokratiją, o 
komunistai ir fašistai už dikta
tūrą; be to, komunistiški dik
tatūros garbintojai eina prieš 
fašistiškus diktatūros garbin
tojus, taip kad jie vieni ant
riems užkerta kelią.

RINKIMAI ŠVEDIJOJE
• _______

Rugsėjo pabaigoje . Švedijoje 
įvyko apskričių seimų (land- 
stings) rinkimai. Jie suteikė 
didelių laimėjimų socialdemo
kratams ir skaudžių pralaimė
jimų komunistams. Socialde
mokratai pravedė 27 naujus 
atstovus ir dabar turės viso 
468 atstovus, liberalai turės 
141 atst. (neteko 40), ūkinin
kų sąjunga — 186 (laimėjo 
22), dešinieji — 329 (laimėjo 
3), komunistai 8 (nustojo 12).

kurs, kaip aš spėju, yra iš ten 
pabėgęs.

“Ak, brolau Medardai, įsi
maišė Civilius, ar nesiuntė ta
ve musų garbingasis prioras 
Leonardas į Romą, pasitikė
damas tavo teisingumui ir 
maldingumui?... Brolau Me
dardai! Del Kristaus malonės, 
nebesigink taip , šventvagiškai 
savo švento luomo, iš kurio 
esi pabėgęs.”

“Prašau Tamsios musų ne
pertraukti,” tarė jam teisėjas 
ir tęsė kreipdamasi į mane:

“Aš turiu Tamstai pabrėžti, 
kad visi šio garbingojo pono 
pareiškimai papildo rimtus į- 
tarimus, kad Tamsta tikrai esi 
tas Medardas, kuriuo Tamsia 
esi laikomas. Nenoriu taip jau 
nuslėpti, kad prieš Tamstą 
bus pastatyta daugiau asme
nų, kurie be abejonės Tamstą 
pažino esant minėtuoju vie
nuoliu. Tarpe tų asmenų yra 
vienas, kurio Tamsta, jei tik 
visi šie įtarimai tikrai atatin- 
ka, labai turėsi bijoti. Taip, 
net Tamstos daiktuose rasta 
šis tas, kas padidina įtarimą 
Tamsios nenaudai. Pagaliau 
greitai pareis žinios apie 
Tamsios nurodytąją šeimynos 
kilmę, kurių suteikti yra pa
prašytas Poznanės teismas...

Visa lai sakau Tamstai at
virai, kaip mano tarnyba lie
pia, kad Tamsta pats persi
tikrintum, kad aš mažai tesi
naudoja kokiomis nors gud
rybėmis. Tamstą, jei šie visi 
įtarimai turi pamato, privers
ti prisipažinti. Prisiruošk 
Tamsia, kaip pats nori; jei 
Tamsta tikrai esi tas kaltina
masis Medardas, lai tikėk 
Tamsta, kad teisėjo žvilksnis 
greitai pajėgs permatyti visas 
giliausias painiavas; tuomet 
Tamsta pats pamatysi, dėl ko
kių nusikaltimų esi kaltina
mas. Priešingai, jei Tamsta 
tikrai pasirodysi esąs tas Leo
nardas Krzynskis, kuriuo save 
vadini, ir jei koks ypatingas 
gamtos žaismas, net tas keis
tas ženklelis, Tamstą padare 
panašų anam Medardui, Tam
sta pats lengvai surasi prie
monių tatai aiškiai įrodyti. 
Tamsta pasirodei man atsidū
ręs labai ekzaltingoj’ padėly 
jvien dėlto aš nutraukiau tar
dymą, norėdamas Tamstai 
duoti laiko rimtai apsigalvo
ti. Po to, kas šiandien įvyko, 
Tamstai medžiagos, rodos vi
sam tam netruks.”

—Vadinas, Tamsta visus 
mano prirodymus skaitai ne
teisingais?... Tamsta ' many 
matai pabėgusįjį vienuolį Me-

(Pacific and Atlantic Photo]

Earl L. Yokum*
Galva, III. Paveikslėly mato

mas bankininkas Yokum, <Iel 
kurio pavogimo turės, greičiau
sia, mirti elektros kėdėj trys 
“kidnaperiai”, nes Illinois val
stijos įstatymai baudžia mirti
mi žmonių vagis/ 

darda? — paklausiau. Teisė
jas išlengvo linktelėjęs galvą 
atsake: Adieu, pone von 
Krzynski! ir mane vėl nuvedė 
į urvą.

Teisėjo žodžiai lyg degan
tys' dygliai suvarstė mane. Vi
sa, ką aš jam pasakojau, išro
dė man pačiam tuščia ir be 
skonies. Kad tas asmuo, prieš 
kurį aš busiu pastatytas, ir 
kurio taip labai turiu bijoti, 
yra Aurelija, man buvo aišku. 
Kaip aš turėsiu lai pakelti! 
Apgalvojau, kas galėjo būti į- 
larlino mano daiktuose, ir lyg 
akmuo užkrito mano širdį: 
dar iš tų laikų, kai gyvenau 
barono F. dvare, tebeturėjau 
žiedą su Euphemijos vardu, 
taip pat Viktorinų keliones 
krepšis, kurį buvau pabėgda
mas pasiėmęs, buvo surištas 
su kapucino raiščiu! — Alte- 
racijoj bėgiojau po savo rūsį. 
Man pasirodė, lyg kas šnibž
dėtų, lyg svepsetų į ausis: 
Kvaily, ko nusiminei? ar Vik
toriną užmiršai? — Balsiai su
rikau: A! nepražuvau, loši
mas laimėtas! Mano viduj ėjo 
darbas ir virimas! —
Šiurpus vaizdas kalėjime pa
sikartoja.—^-Medardas iš bai

li i ė.s a p ai p s t a.—E i na 
ruoša Medardų 

ekzekutuoti.
Jau pirmiau buvau galvo

jęs, kad Euphemijo^ popie
riuose turi būti kas nors lo
kio, kas nurodytų į Viktorino 
apsilankymą barono dvaro 
vienuolio pavidale. Tuo pasi
remdamas norėjau nuduoti 
kokiu nors budu buvęs susiti
kęs su Viktorinų, nei su pačiu 
tuo Medardu, per kurį mano 
laiko; prietykį dvare, kurs 
taip baisiai pasibaigė, papasa
koti, lyg bučiau tai iš šalies 
girdėjęs, ir pats save, savo su 
jais abiem panašumą,\ kokiu 
nors budu taip vykusiai siu 
pinti, kad man iš to nebegręs- 
tų pavojaus. Tyrėjo būti smul
kiausiai apgalvotos visos ap
linkybes; dėlto nutariau para
šyti romaną, kurs galėtų ma* 
ne išgelbėti! — ,

Man leido gauti rašomosios 
medžiagos, kiek tik reikala
vau, kad tuo budu , galėčiau 
raštu papildyti vieną kitą nu
tylėtą savo gyvenimo aplinky
bę. Dirbau įtemptai ligi vėly
bų išnakčių; berašant įkaito 
mano fantazijai visa formavo
si į vieną apskritą kurinį, ir 
vis stipriau ir stipriau susipy
nė mano begalinių melagysčių 
audinys, per kurį tikėjausi 
prieš teisėją supainioti teisy- 
bę.

Pilies varpas išmušė dvylik- 
tą, vėl tyliai ir toli išgirdau 
belfcčiojimą, kurs mane vakar 
taip nukamavo. Norėjau 
nekreipti į'lai domės, bet vis 
garsiau stukseno lygiai ap
skaityti smūgiai, ir včl pradė
jo protarpiais juoktis ir aik
čioti. - Stipriai suduodamas 

į stalą, balsiai sušukau: Nu
rimkite tenai apačioj! ir tikė
jausi tuo budu išsigelbėti nuo 
mane apimančio siaubo; bet 
vėl nusijuokė klegantis ir rė
žiantis balsas ir per visus 
skliautus nuaiksūjo: Bro-liu- 
kai... li-pu paš tave... lipu... a- 
tidaryk, atidaryk! 

t

Ir pradėjo stačiai greta ma
nęs po grindimis šinkyti, kasi
nėti, braižyti, ir vis juokėsi ir 
aiksėjo; vis garsesnis ir gar
sesnis darėsi šnabždėjimas, 
kasimas, braižymas — protar
piais kurčiai drebą smūgiai, 
lyg sunkioms masėms birant 
—atsikėliau, lempą pasiėmiau 
į ranką. Po mano kojų suju
dėjo, aš pasitraukiau toliau ir 
pamačiau, kaip toj vietoj, kur 
stovėjau, išsiklibino vienas 
grindų akmuo. Pačiupau jį ir 
be jokio vargo iškėliau. Sky
lėj pasirodė blyški šviesa, 
prieš mane išsikišo nuoga 
ranka, laikanti žvilgantį peilį, 
Giliausio pasibaisėjimo apim
tas nušlitiniavau atatupsčias. 
Tuo tarpu iš apačios sustenė
jo: Bro-liu-kai! Bro-liu-kai, 
Medar-das yra č-čia, pa-pa- 
kelki... pakeiki! bėk... bėk... į 
m-mišką... į mišką!

Tuojau sumaniau bėgti ir 
gelbėtis; nugalėjęs siaubą pa- 
stvėriau peilį, kurį nuoga ran
ka man mielai atidavė, ir 
skubiai ėmiau laužti iš grindų 
akmenis. Tas, kurs apačioj 
buvo, kėlė juos į viršų.

Keturi, penki akmens jau 
buvo numesti į šalį, kaip iš 
gelmės ligi juostos iškilo nuo
ga žmogyste ir lalėdama bai
siu bepročio juoku pažiuro į 
mane. Jo veidą nušvietė lem
pu šviesa*—pažinau jame pats 
save — netekau nuovokos. —

Pajutęs rankose skausmą 
pakirdau iš apalpimo; —ap
link mane buvo šviesu; kalėji
mo prievaizda stovėjo priešais 
su akinančia šviesa, skliau
tuose aidėjo retežių žvangesys 
ir plaktukų kirčiai. Buvau ap
kalamas. Ant rankų ir kojų 
buvo uždėti rinkiai, o per vi
durį buvau apjuostas geležies 
lanku ir už pritaisyto prie jo 
retežio prikaltas prie sienos. 
“Na, dabar šis ponas nebeno
rės galvoti išsilaužti, pasakė, 
kalėjimo prievaizda. “Ką jis 
padarė?” paklausė vienas kal
vis. “Ei, atsakė kalėjimo prie
vaizda: ar gi tu, Justai, neži
nai?... visas miestas juk apie 
jį šneka; tai prakeiktas kapu
cinas yra, jis tris žmones nu
žudė. Visa jau susekta. Grei
tu laiku turėsim didelio dar
bo; tai turės ratai kuo pa
žaisti.—

Nieko nebegirdėjau, nes iš- 
naujo netekau sąmones. Sun
kiai beatsigavimi iš apkyaiši- 
ino, buvo tamsu, pagaliau įsi
veržė keli palši dienos vogu- 
liai į žemą, vargu šešių pėdų 
aukštumo skliautą, į kurį, 
kaip dabar su išgąsčiu įsitiki
nau, buvau pargabentas iš sa
vo pirmojo kalėjimo. Troš
kau, sugriebiau greta stovintį 
vandens ąsotį, kažkas drėgnas 
ir šaltas nusirito per mano 
ranką, pamačiau išsipūtusią, 
biaurią rupūžę sunkiai bežirk- 
liojancią šalin. Pasilykstėda- 
mas atstūmiau ąsotį. “Aureli
ja!” sudejavau, pajutęs neiš
pasakytą vargą, užgriovusį 
mane. “Ir tik dėlto tas visas 
niekingas išsisukinėjimas ir 
melavimas prieš teismą? 
visos velniško sukčiaus nie
kingos gudrybės? vis tik dėl
to, kad savo suardytą, kančių 
gyvenimą dar kėlės valandas 
ilgiau merdėčiau? Ko tu nori, 
beproti!? Turėti Aurelijui kuri 
galėjo būti tavo tik per negir
dėtą nusižengimą? nes vi
suomet, nors tu ir visam pa
sauliui meluotum apie savo 
nekaltumą, ji tavy pažins nie
kšingą brolžudį ir tavęs pasi
bjaurėdama neapkęs. Nelai
mingas pamišęs kvaily, kur 
yra dabar tavo lakus planai,

(Bus daugiau)

ATeJO “Kulturos” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”, Kaina 45 centai.



Pirmadienis, lapkr. m J;

Pagalba Bedarbiams
BEDARBIŲ ŠELPIMO FONDAS

Ligi pereito šeštadienio vakaro, lapkričio 1 
darbių Šelpimo Fondas yra tokioj padėty:

Ligi Fondų įsteigiant buvo suaukauta viso
Bedarbiams išduota gatvekarių fėrams .....

d. Be-

$9.65
1.50

Liko kasoj ir perduota Bed. Šelpimo Fondui $8.15 
Penktadienį, sp. 31 d., 6 žmonės paaukavo 6.00

Viso yra B. š. Fonde 
Kas daugiau?

$14.15

RŪBŲ?

šalčiams didėjant kasdien vis 
daugiau ir daugiau suvargusių 
bedarbių kreipiasi į “Naujienų” 
Bedarbių Šelpimo stotį, prašy
dami šiltesnių ,mbų ir avaly
nių. Visi rūbai ir avalynės, ku
rie buvo ligi šiol suaukauti, jau 
išdalinti, o prašančių ir reika
lingų skaičius daugėja.

Jej kas turi nereikalingų:

1) Vyrams apsiaustų, kelnių, 
svederių, čeverykų;

2) Moterims ploščių, sukne
lių, svederių ir apatinių rūbų;

3) Vaikams visokio amžiaus 
visokių rūbų, —
— prašomi nelaukiant atgaben,- 
ti, nes šaltis nelaukia. Aukau
tojams didžiausias ačiū nuo 
Mrs. Jurgelionicnės ir visų tų, 
kuriuos tie rūbai sušildys.

Pereitą šeštadienį dar dešimts

ną Čekį, bet paskui iš jo atsi
ima cash tam tikrą dalį. Be to 
agrimente yra nustatyta, ko
kius darbus janitorius turi dirb
ti ir kokius ne, bet ar daug 
kas to prisilaiko.

Bosai moka biznio agentams 
visaip janitorius kaltinti ir pa
tys girtis, ir dažnai biznio agen
tai patys janitorius liepia bu 
Ii bosams gerai, o jei ne, tai 
grasina pakeisti kitu geresniu 
janitorių ir “negerajam” atim
ti net unijos kortą. Tai dabar 
paklausk bile janitoriaus, iš jo 
viskas yra ir plumberis, ir kar- 
penteris, ir “surmenas” ir elek
trikas ir kaikada net cemento 
liejikas, tuo pačiu tarpu patys 
patampa didžiausiais vergais.

Su atlyginimu taip jau, nors 
yra išgarsinta, kad janitoriai 
gauna dideles algas, bet ,tai tik 
maža dalis, bet ir tie turi dirb
ti labai daug valandų, taip kad 
ir miegoti kartais belieka lai
ko tik prisnusti.

Jhnitorius.

KAS TURI NEREIKALINGŲ vedęs, 4 mėn. be darbo. Norė
tų gauti fireman.

161. Darbininkas, 45 m., du 
metu be darbo, nakvoja misi
jose, prašo bile darbo.

162. Darbininkas, 46 m., 14 
mėn. be darbo, nevedęs. Vie
nas lietuvis paėmė į darbą; jei
bus doras darbininkas, galės | 
dirbti toliau.

163. Darbininkas, 33 m., ve
dęs, turi 3 vaikus nuo 6 ligi 
pusantrų metų. Be darbo nuo 
pereito kovo mėn. Dirbo ir tu
ri patyrimo skalbyklose. Bile 
darbo.

164. Darbininkė, turi 6 vai
kus; vyras dirba po 3 dienas 
savaitėje. Vaikai nuo 14 ligi 3 
metų amžiaus. Pasiųsta pas Dr. 
Draugelį stiliaus dantis pagy
dyti.

165. Dvi mergaitės, 14 ir 16 
metų; tėvas mažai dirba; jos ei
na high school, bet norėtų gau-' 
ti darbo popiečiais kur krmi- 
tuvėj. Jei kam tokia pagalba

Lietuvių Programas 
Per Radio

šį vakarą nuo 7 iki 8. vai. iš 
radio stoties, 1420 

girdėsime lietu- 
kurį duoda lie- 
THE PEOPLES 
CO. kas pirma- 

šie programai 
žavėjanti ir pa-

W;II.F.C. 
kilocyck's, vėl 
vių programą 
tuvių firma, 
FUBNITURE 
dienio vakarą, 
yra žingeidus,

žmonių atėjo rūbų prašyti, bet reikalinga, prašomi atsišaukti į j 
kai kurie jau nebegavo, nes vi
sus svederius ’ ir apsiaustus 
anksčiau atėję pasiėmė.

Jei lietuvių Chicagoj yra, kaip 
skelbiama, apie 100,000 galvų, 
tai lengva mums butų sAo 
vargdienius bedarbius sušelpti, 

potik reikia visiems kad ir 
truputį prisidėti.

Mrs. B. Puzauskienė, 7117 
Rockwell st., atvežė drabužių 
maisto. Jos pageidavimas yra, 
kad iš jos aukos butų suteik
ta pagalba moterei su 4 mer
gaitėmis ir vienai sergančiai.

Maistas ir drabužiai pasiųsti, 
sulig p. Puzauskienės noro, p. 
B. Aleli indėnės šeimynai, kuriai 
Naujienietis p. švelnius šian
dien nuvežė.

P. B. Kaminskas, Mrs. Ma
tilda Sirutienė dovanojo 
biams drabužių, ir p. J.
vičius aukauja $1.00.

V. J. Schultz, jėško
ninkės moters prie namų.

Kas daugiau?

n

bedar- 
Bane-

darbi-

DARBO IR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

153. Darbininkas, 40 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, 10, 11 ir 17 
metų. Tėvas be darbo 7 mėne
siai. Mergaitė turi darbo po 1 
dieną savaitėje. Yra patyi’ęs 
janitorius. Blaivas, būtinai 
kalingas darbo.

154. Darbininkas, 35 m., 
vedęs, be darbo 7 mėn 
prie McCormick už 
ką. Važiuotų i ūkį.

Darbininkas, 37 m., ne
be darbo 6 mėn., dirbo 

Co. darbininku. Gali 
prie karpenterio ar ant

flat 
rei-

,, ne
dirbo 

darbinin-

Darbininkas, 39 m., ne-

Joslyn 
dirbti 
ūkio.

156.
vedęs, 5 mėn. be darbo. Nori ant

157. Darbininkas, 36 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, 16 ir 14 me
lų. Nedirba 5 mėn- Yra Cab- 
inet maker, gali dirbti karpen- 
teriu ir bučeriu; turi 2 melų 
patyrimo krautuvėj. Beikalin- 
gas darbo.

158. Darbininkas, 45 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, 11, 12 ir 10 
metų. Nedirba apie metus lai? 
l:o. Sutaupos baigiasi. Gali 
dirbti janitorių ar bile kuo.

159. Darbininkas, 39 m., ve
dęs, turi 1 vaiką, 18 metų; nie
kas neturi darbo; sūnūs sirgo 
Jigoninėj. Tėvas gali buti plum- 
bsriu ir karpenteriu.

160. Darbininkas, 60 m., ne-

mokinanti. Nes susideda iš pa
rinktųjų dainų ir muzikos ku
riuos išpildo gerai išsilavinę lie
tuvių dainininkai ir muzikai. 
Taipgi dalyvauja įvairių profe
sijų žmonės, kurie duoda įvai
rias naudingas moksliškas pa
skaitas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Verta pasiklausyti. N.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

9252
prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

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

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA

St.3103 S. Halsted 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare • 1

Graboriai

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

svaigimo, 
skaudamą

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. M. T. STRIKOL 
LIETUVIS 

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Cbicago, III.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State 

1800 So. Ashland 
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Banko

Avenue

7 iki 10

Ofiso Telefonai Virglnla 0030 
Bez. Tel. Ven Buren 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedOŲom nuo 10 iki 12 dieno. Namų ofisas North 8ide 

8413 Franglih Blvd.
Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 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«r Street

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

Advokatai
Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Mrs. Jurgelionis, Naujienose.
166. Darbininkė, vedusi, turi i 

du vaikus, 13 ir 11 m.; mažai Į 
dirba, serga. iReikalinga rūbų į 
ir avalynių.

167. Darbininkas, 35 m., ve-i 
dęs, turi 2 vaikus, 8 ir 6 me
tų ; be darbo 7 menesiai, šelpia 
draugai. Reikia darbo. Gali 
k u važiuoti.

168. Moteris su 4 vaikais, 
ras serga; labai reikalinga 
galba — darbas. Ji norėtų gau
ti darbo per dieną. Gyventojai Į 
Vakaruose, arba artimuose Ry-, 
tuose Pietuose ir šiaurėj, kas 
gali tokią progą suteikti, pra
šomi atsiliepti.

169. Darbininkas, 46 m., ve
dęs, turi 7 vaikus nuo 17 
tų ligi 10 savaičių. Tėvas 
dirba jau pusantrų metų, 
sai sunkiai gyvena. Renda 
mokėta už 4 mėn. Naujienos 
išdalino vaikams drabužių. Bū
tinai reikia darbo.

Iro- Į

vy-
pa-

me-
ne-
Vi-
ne-

TADEUŠAS EASIULIS
. I

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 30 d., 1930 m., 8:15 v.v., 
Kenosha, Wis.. sulaukęs 62 metų 
amžiaus (spalio 22 d. jis nukri
to laiptais į skrepą ir tiek sun
kiai susižeidė, kad pasimirė išbu
vęs be žado 9 dienas ligoninėj). 
Gimč Kelmės parap., Rasętnių 
apskr. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Veroniką, sūnų Bo
leslovą. dukterį Sylviją. marčią 
Doiothy, žentą Joną, anūką, taip
gi' brolį ir seserį. Kūnas pašarvos 
tas randasi 4 910 — 28th Avė., 
Kenosha. Mis.

Laidotuvės > įvyks panedėly, 
lapkričio 3 dieną, ryte iš namų į 
Šv. Petro parapijos bažnyčią. 
Kenosha, Wis. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
kapines.

Visi a. a. Tadeušo (Easiulio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

I
Nuliudę liekame,

Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Marti, Žentas, Anūkas, 
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė ' 
756 Wešt 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

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

CHICAGO, ILL.

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.
Td. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Iš Janitorių Unijos

Dabartiniu laiku flat janito
rių unija visose miesto dalyse 
rengia mitingus įvairiems po
litikieriams ir suteikia kandi
datams progos išsigarsinti tar
pe janitorių. Mat flat janito-1 
rių agrimentai reiks panaujin-| 
ti kovo 1 d., 1931 m. ir dabar 
jau girdėti daug kalbų janito
rių tarpe, ir pavyks agrimen- 
tus padaryti senomis sąlygo
mis. Mat daug bosų yra nepa
tenkinti dabartiniu agrimentu, 
kad bedarbei užėjus jie negali | 
janitorianis numušinėt algas. 
Unija vis savo narius apginda
vo ir neleisdavo bosams sauva
liauti, nors kiek yra žinoma 
gana daug janitorių dirba už 
žemesnes skales, negu unijos 
nustatyta. Daug vietose, kur 
mažesni namų savininkai, daro | 
visokias suktybes, taip kad ir| 
unija negali nieko pagelbėti, 
pavyzdžiui, duoda janitorių pil-

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETM8T
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran- 

< dasi 4660 Gross Avė. 
Tel. Yardfi 4817

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS

----- o-----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory

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

•831 
vak. 
0562

Dr. JOHN SMETANA Phone Boulevard 7042 •

DR. C. Z. VEZELIS

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukšta? 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 .vak. Seredo- 
mis 9:80 iki 12 v. NedėUomis nėra 

. skirtų valandų. Room 3
* Phone Ganai 0523

Dentistaa
Persikels i nauji* vieta po 

numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bank* 

arti Ashland Avė.

Pbone Ftanklin 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas 

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

Pbone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

, 52 E. 107th St
kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearborn St 
Kctvergais ofisai uždaryti.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

PETRAS V1LKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 2 dieną. 1 1 valandą ry
te 19 30 m., sulaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Alsėdžių miestely.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Canal 3161

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai

25 metus. Paliko dideliame nu
liūdime du brolius — Joną ir 
Leoną, o Lietuvoj moterį Domi
cėlę po tėvais Mažrimaitę, motiną, 
brolį, seserį ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 18 19 South 
Union Avė. K

Laidotuvės įvyks scredoj, lap
kričio 5 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Vfti a. a. Petro Vitkausko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliudę liekame, 
i 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- , 
rius Butkus Co., Td. Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

M.

WISSIG
Pasauliniam* karo

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimf 
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 išgycii 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kamųas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

1646 W. 46th St
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724

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 Wallac« Street

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose ^miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Cbicago, III.

Tel. Victory 1115

Rez. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659

. Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wa«hinifton Street
Cor.- Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Td. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 9600

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 (2 A. M.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po f)ietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 V. dieną 

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prosiiect 3525
---- o---- «

J. F. KADŽIUS
, PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patatnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 

, priklausau prie gra
bų išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18th .Street 

Tel. Canal Ji 74
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel, Victory 4088

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

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

Tel. Bxun»wick 4983 , 
Narni} telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diatbermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South" Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telcphone Ptaza 3202

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
88 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal «atartą 

Tel. Canal 2552 »

Residence Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avė., Rogers Park 3320 

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

Nedėlioms sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midway 5512 it 
\Vilmctte 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvertais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Td. Rcpublic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė Petras Maki 
niekas

« : 1

Šiandien dženitorių 
susirinkimas

Amerikos Lietuvių Janitorių 
Kliubas kviečia savo dalyvius 
nepamiršti, kad šį vakarą, lap
kričio 3 d. 8 vai. vakaro, p. J. 
Erčiaus name, 6227 Ellis avė. 
įvyksta dženitorių susirinkimas, 
f‘rašomi nariai atsivesti ir tuos, 
kurie nori įstoti nariais ir pra
nešti savo draugams, kurie ne
skaito dienraščių, kad nepamir
štų šiandien atvykti. Be to jau 
artinasi vakariene, kurią Jani-, 
torių Kliubas rengia Universali 
Clubhouse, lapkričio 8 d. iTad 
bus daug savo reikalų susirin
kime aptarti.

Kviečia
Janitorių Kliubas.

Lapkr. 1 d. Cook pavieto ligo
ninėj po 2 metų sunkios ligos 
pasimirė Petras iMakinickas, 39 
metų amžiaus, gyvenęs 3858 
\V. Monroe st., palikdamas di
deliame varge moterį Oną ir 4 
Vaikus. Jo artimiausieji drau
gai ir kaimynai dabar renka 
pinigus ir rūpinasi tinkamu ve
lionio palaidojimu. Prie to daug 
prisideda p. Eudeikis, apsiim- 
damas velionį palaidoti vien tik 
Hž kaštus.

Velionis paėjo iš Butkų, kai
mo, (Marijampolės apskr. Ame
rikoj išgyveno 20 m. Lietuvoj 
paliko tėvelius, brolius ir sese
ris.

Kūnas pašarvotas yra p. Eu- 
deikio koplyčioj Cicero — 1410 
S. 49 Avė. Laidotuvės bus ket
virtadieny, lapkr. 6 d., 2 vai. 
po piet, iš koplyčios į Tautiš
kas kapines.

D-rui Graičiunui 
vakarėlis

Bomboms geri laikai

Pasirodo, bomboms nebūtinai 
reikia būti rrulijonierkoms, kad 
laikai joms butų geri. Ne vie- 
nai tik McCormickienei dabar
giau tokių esama. Aną dienų 
atsibaladoja į musų Marąuette 
parką viena ciocė iš Brighton 
Park aukų kolektuoti. Ir mano
te bedarbiams, badaujantiems, 
sergantiems? O, ne! Ciocė nori 
surengti “siurpraiz parę” kokiai 
tai turtingai savo kaiminkai. 
Negana tos, greit įsiritina ki
ta ciocė iš Town of Lake ir 
taip pat aukų kolektuoti kitai 
parei!

Kad jau sarmatos neturi, nie
ko stebėtina, bet kad ir gėdos 
nebeturi tai daugiau, kaip ne
padoru. Valkiotis po žmones ir 
ubagauti pinigus su tikslu kad 
iš jų būrys tinginių palatrau- 
tų! Kuomet šimtai, tūkstančiai 
žmonių badauja ir šąla netu
rėdami ko valgyti, . kuo pasi
šildyti ir užsivilkti, tai blogiau 
negu gėda, tokiems tikslams 
raketeriauti.

Patartina tokioms kūmutėms 
parodyti duris, kai dar ateis 
ubagauti “geriems laikams” au
kų. Pustapėdis.

Adv. ir Mrs. G(ugiai pereitą 
penktadienį spalio 31 d., Ha- 
lloween arba Raganų vakarą, su
rengė D-rui Graičiunui jo 60 
metų gimimo sukaktuvių vaka- 

Į r©lį- Dalyvavo nedidelis būrelis 
D-rui artimiausių prietelių ir 
ponia Gugienė patiekė gardžią 
vakarienę su dideliu tortu 
(birthday cake), ant kurio žva
kutėmis buvo padaryta figūra 
“60.”

Jubiliatas buvo apsiren’gęs 
nauju gražiu siutu, pasirišęs 

[gerą kaklaryšį ir apsiavęs nau- 
I jais lakuotais čeverykais. Pa
gyrus už sportiškumą, D-ras 
švitančiu veidu atsakė, “Tai 
ačiū mano nežinomiems gera
dariams”. Pasirodo, p. Petraus
kas, savininkas Bridgeport 
Clothing Co. prieš pat vakarie
nę atnešė daktarui didelį siun
tinį, kuriame buvo įdėtą visa 
garniįura ir kortelė su keliais 
parašais. Kieno tie parašai, ne
teko patirti. J.

pa- 
pa-

nė-

Rachitis arba kaulų 
sušutimas

Aną dieną p. Krukonis be
sakąs: “Grigaitis tautininkus 
šutino, šutino, kol jų kaulai su
šilto ir suminkštėjo, tai dabar 
tautininkai ir nebepajėgia ant 
kojų atsistoti”.

Ligos diagnozį p. Krukonis 
kad ir ne daktaras, manau, bus 
visai teisingai įspėjęs, tik dėl 
lig'os priežasties, bus apsirikęs. 
Grigaitis dar ir Amerikoj nebu
vo, kai tautiriinkai jau mink- 
štakauliai buvo. Ne tik mink- 
štakauliai, bet ir minkštaplau- 
Čiai, nes visą laiką ore kabė
jo. Visa, ko Grigaitis iš jų no
rėjo, tai kad atsistotų į kojas 
ir vaikščiotų kaip žmonės, bet 
jei tautininkai neturi platfor
mos, kuria galėtų tvirčiau pa
siremti, ką gi Grigaitis kaltas.

Antra, juk Grigaitis “vieny- 
bininkus” ir “dirvininkus” “ne
šutino”, o žiūrėk, kokie tų žmo
nių kaulai. Kaip košė! Kieno 
kaulai yra sveiki, tiems ir Su
tinimas nekenkia. Kiek bolševi
kai norėjo Naujieniečius “sušu
tinti”, o žiūrėk, patys sušuto 
kaip lepšės, vieni liežuviai pro 
raudondvario langus bekyšo.

Beje, Sutinimas yra kaip tik 
pačių “tautininkų” amatas, žiū
rėk, pačios Lietuvos “tautinin
kai” senį šliupą šutino, ir galop 
atidavė kunigams sudeginti. Ne
senai jau ir senis Sirvydas nu- 
sidejavo, kad ir jam jau pasi
darę persunku. Galbūt neilgai 
reiks laukti, kad ir senis Sir
vydas bus “sušutęs”. Taip “tau
tininkai” vieni kitiems atsimo
ka, Pustapėdis.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Žydų rabino pa 
mokslas

(Pabaiga)
piliečiai snaudžia, vagys - 

juos engia

“Musų protėviai kovojo už 
balsavimo teisę. Dabar pusė 
iš musų tingi ta teise naudotis, 
numeta į šalį tą musų tėvų 
krauju nupirktą mums teisę. 
Mes ne tik nenorime eiti ir ko
voti už politišką švarumą ir 
tinkamumą, bet tingime net 
nueiti' ligi balsavimo dėžučių 
savo pilietybe pasinaudoti. Ko
kių sąlygų natūraliai tokia vi
suomenė susilaukia- Gedą, 
tikrą skaudžią gėdą, milžiniš
kus’ ekonomiškus nuostolius ir 
socialį pavojų, kurio nebegali
ma net išmatuoti.

“Kas nors turi 
Jei mes nenorime 
eina blogesni už 
griebia valdžias,
musų Chicagą pasigriebė bjau
rioji gengsterija. Atmenate 
iš Teisėjų knygų apie tai, kaip 
medžiai sau valdovo jėškojo? 
Medžiai kreipėsi į vynmedį; jis 
bevelijo savo gerą laiką. Me
džiai kreipėsi į figą; toji ne
norėjo atsižadėti savo saldumo. 
Alyvos medis vėl nenorėjo jie- 
tekti savo derlumo, ir medžių 
delegacija atėjo pas erškėčių 
krūmą. r

Chicagos valdovų titulai...

“Erškėti, ar nenorėtum 
dyti mus medžius?”—“ Su 
lu noru! Apkarūnuokite 
ne”, jis tarė. “Dabar 
glauskitės į mano šešėlį”, 
kia rėžianti

Kai

erškėčio aštrus sarkazmas, — 
juk jis neturi jokio šešėlio! 
Chicago ėjo prie vynmedžio, ir 
priei figos ir prie alyvos—^musų 
bankų prezidentai, didžiųjų kor
poracijų direktoriai, pavyzdin
gi biznieriai, pretenduojantys’ 
būti valdovais, patys laikėsi j- 
sikibę savo gerų laikų, savo 
saldumų ir derlumo. Ir dėlto 
mes pasijutome aprėpti belapio 
erškėčio krūmokšlio — vagių 
politikierių ir teisėjų, begė
džių policistų, butlegerių,, hi- 
jackerių (plėšikų), raketerių ir 
žmogžudžių.

Spauda daug padėjo kriminalui
'“Spauda? Ji veikė, dviem bu

dais link kriminalo —jį rėme ir 
griovė. Aš mauku, kad spau
da darė ir blogą ir gerą įtaką. 
Ji garsino kriminalo atmosfe
rą ir tada iškilmingai ėjo ko
voti jo vaisių. Dauguma daik
tų stiprėja, kada turi palankią 
reklama. Kriminalas tai turi. 
Spauda atvaizdavo kriminalą 
kaip kokį artistišką, romantiš
ką riziką. Kriminalui pridavė 
kokį tai stebinančio nekaltu
mo apsiaustą. Kriminalas 
sidarė hipnotizuojantis. Jis 
sidarū narsus žaislas.

“Niekuomet kriminalistai
ra visi sveiko proto. Daugu
mą jų yra moronai (nepilna- 
nročiai). Spauda hipnotizavo 
tuos moronus ir padare juos 
baisiai pavojingais;

“Tai yra... perdaug. Negalima 
kriminalo istorijoms atiduoti po 
50 ir 60 nuošimčių vietos laik
raščių pirmuose puslapiuose. 
Kriminalo yra perdaug pas 
mus, b&t kriminalas dar nėra 
visas musų gyvenimas. Mes tu
rime ir kitų reikalų— žmonių 
moralės didumas, žmonių min
ties, fizinių ir metafizinių at- 
siekimų vaisiai. Norėčiau, kad 
musų spauda tiems dalykams 
butų svetingesnė.

Kaip Chicagą iš viso to 
išgydyti?

“Revoliucija! Visuotinas er- 
versmas, juo labiau iš pat pa
matų, juo geriau. Sukrėtimas 
iš pat pamatų. Viskas kita yra 
nepakankama.

—Tamsta manote morališką ] 
revoliuciją?

“Aš manau moralę ir politinę 
revoliuciją—radikalę permainą 
jausmo, mąstymo ir veikimo vi
same. musų mieste. Mes turi
me perstatyti savo savivaldybę 
ir jos politiką iš pat pamatų.

—Bet tai nuverstų “Big 
3ill” (Thompsoną) ?

“Tada tikrai neliktų vietos 
dėl “Big Bill”. Tada nebelik
tų vietos jokiems “Bills” tos 
rųšies, dideliems ir mažiems.

“Kriminalas galima sustab
dyti tik per moralinę ir poli
tinę revoliuciją!” baigė rabbi 
Mann.

—Ar tamsta nesibijai taip 
drąsiai išsireikšti?

“Aš esu interesuotas gyve
nimu ne mirtimi”.

dien Amerikos piliečiai tikrai 
yra “bizi” ieškodami darbo* Ki
tas sako, Amerikos/ darbo žmo
nės kol uždirba neblogai ir tu
ri ką valgyti, to) jiems politi
ka neapeina ir jie balsuoja už 
bile ką, bet kada jau Amerikos 
darbininkas’ randasi metus lai
ko be darbo ir milijonai bedar
bių šiandien randasi badaujan
čių, tai jie žinos už ką balsuo
ti, kad jų gyvenimo sąlygos 
pagerėtų. z

James Ilamilton Lewis pribu
vo į svetainę 10. vai.; muzika 
sugrojo kelias melodijas ir žmo
nės didžius triukšmu, rankų 
plojimu pasitiko senuką.

Lewis kalba tokia pat, kaip ir 
kitų demokratų kandidatų, nu- 
peikimas Hooverio gerovės lai
kų ir Amerikos blaivybės’. Vis 
kalbėtojai nupeikė blaivybės 
netikusį įstatymą ir visi prisi
žadėjo dirbti kiek galint už su
grąžinimą alaus ir vyno. Daug 
darbininkų gausią darbus, su
mažėsianti bedarbė ir sumažė- 
sią taksai, kuriuos mokės alaus 
ir vyno dirbėjai ir pardavėjai. 
Taip pat visi kalbėtojai žadėjo 
rūpintis’ bedarbės likvidavimu.

Kiek teko matyti, tai šias 
balsavimais demokratai turi 
daug pasekėjų. Gal žmonėms 
jau nubodo naminę gerti, tai 
balsuos už demokratus.

—Reporteris P. M.

Laukiama skaitlingų 
balsavimų

Cook county lapkričio 4 d. 
balsavimas yra įregistruotų virš 
pusantro milijono balsuotojų. 
Spėjama, kad, jei tik oras bus 
pakenčiamas, tai apie 1,200,000 
budinai ateis balsuoti.,

Toks didelis skaičius yra pir
mą kartą Chicagoj. Spėjama, 
kad to priežastis yra bedarbė, 
biznio depresija ir prohibicija. 
Demokratai ir Rcpublikonai la
bai susirūpinę, kurie ims dau
gumą.

Capone atjutantas 
jklinipo

Stock Yardai
šieptos demokratų prakalbos

Spalio 30 d. Stock yardų 
svetainėje kalbėjo James Ha- 
milton Lewis, Demokratų kan
didatas į United States senato
rius.

Mitingas prasidėjo 8 vai. vak. 
su benų muzika, žmonių į De
mokratų mitingą susirinko arti 
pilna Stock yardų svetainė, ga
lėjo būti apie 8000.

Pirmiausia kalbėjo skaitlingi 
kandidatai nuo demokratų ti- 
kieto, kurie lapkričio 4 d. nori 
šiltų vietų valdžios tarnystėje. 
Kaikurie kalbėtojai gana teisy
bę pasakė, žinoma, prieš bal
savimo dieną bile politikierius 
stengiasi teisybę sakyti, daug 
prižadėdamas ateityje gerovės 
piliečiams’, kad tik įsigauti į 
gerą darbą.

Vienas iš teisėjų sako, kaip 
du metai atgalios Hooveris kal
bėjo į žmones ir žadėjo savo 
kalboje, kad jei republiRonus 
išrinksite į valdžią, tai busite 

ironija, koks to “bizi” per 4 metus, tai šiam'

mus valdyti, 
valdytis, at
muš ir pasi- 

lygiai kaip

val- 
mie- 
ma- 
visi 
Ko-

Garsus dailininkas 
alpo iš bado

ap*

ant
apal-

Penktadienį vakarop 
State ir 8th st. pavirto 
pęs senas, 70 m., žmogus. Po
licija nugabeno į ligoninę. Se
nis neturėjo apsiausto ir jau 
sirgo plaučių uždegimu. Paaiš
kėjo, kad tai yra Svend Svend- 
son, buvęs garsus piešėjas, ku
rio paveikslai 1890 metais gar
sėjo visose Amerikos meno ga
lerijose. Dabar senelis gyvenęs 
pusbadžiu 811 Sįate st. namų 
pastogėj.

Iš Politikos Lauko'
Pataria balsuoti

UŽ
EUGENE D. SULLIVAN
Republikonų kandidatas i 

Judge of the Municipal Court 
(Municipalio teismo teisėjus)

Frank Nitti, Al Capone gi
minaitis, jo dešinioji ranka, vie
nas svarbiausių kriminalistų po
žemių karalystėj, per tris me
tus susidaręs $750,000 -įurtą 
iš ekstorcijų, raketo ir kitokių 
tamsių d^rbų, dabar areštuotas 
ir padėtas po $50,000 bondsu, 
nebeišgali užsistatyti, o Capone 
pagalbos nebeduoda- Spėjama, 
kad arba Capone išsižadėjo sa
vo dešiniosios rankos, arba Ca
pone ižde pinigų nebėra. Sako, 
per šiuos me-įus Cąponei 
tai ir bondsai kainavę 
$400,000.

Eugene D. Sullivan
Eugene D. Sullivan yra ge

rai lietuviams pažystamas, nes 
ir pirmiau yra daug reikalų su 
lietuviais turėjęs’ ir nemažai 
jiems pasitarnavęs, o nuo kelių 
metų jis turi ofisą bendrai su 
advokatais G. P. Gugių ir P. 
B. Smith, kur jam dar arčiau 
teko pažinti lietuvius ir ne 
kartą juos užtarti, ar jiems 
patarnauti.

Del Eugene D. Sulivan kan
didatūros į Chicagos munici
palio teismo teisėjus, adv. K. 
P. G ūgis, sako:

“Mudu su adv. P. B. Smith 
turėjome progos per daugelį 
metų 
gene 
metų 
Todėl
adv. Sullivan yra pilnai tin
kantis tai vietai, kuriai 
kandidatuoja. Jis yra užsitar
navęs ir yra vertas visų lietu
vių paramos.”

artimai pažinti adv. Eu- 
D. Sullivan, per keletą 
turėdami bendrą ofisą, 
galime pasakyti, kad

jis

arės-• v virs PRANEŠIMAI

Chicagos tėvai mato sa 
vo kaltę

Kodėl $100,000,000 išeina 
kriminalui?

Chief Justicc McGoorty 
reiškė La Šalie viešbuty laike 
draugijų konferencijos, kad 
Chicagos kriminalas kas met iš
lupa iš gyventojų po 100 mili
jonų dolerių! Kad Chicago tik
rai yra pirmas miestas pasau
ly sulig kriminalo didumo. Ka
me kaltė, chief galop pasakė 
teisybę, butenį, kad nors dalį 
tos milžiniškos sumos išleistu
me gyvenimo sąlygoms gerinti 
ir auklėjimui kurią kriminalis
tams tenka atiduoti, nebebūtų 
iš ko nusikaltėliams gimįi, nes 
jaunuomenė augtų tinkamose 
sąlygose.

Antras kalbėtojas, rabinas 
Louis Manu pasakė, kad Su
vienytos Valstijos kriminalui 
išvengįi išleidžia vos po 9 cen
tus nuo galvos, o kriminalo 
pataisoms išleidžia po $450 ant 
kiekvieno kriminalisto. Jeigu 
tą sumą išleistų kriminalo iš
vengimui, kaip aukštai krašto 
kultūra ir dorovė stovėtų. Tam 
pavyzdžiui nurodyįa Monte- 
fiore mokykla, kurioj su dide
liu pasisekimu auklėjami į ge
rus žmones vaikai su krimina- 
liškais palinkimais.

pa

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks lapkričio 
4 d., 8 vai. vak., Mark White Squarc 
’arko svet., ant 29 ir S. Halsted St. 
Malonėkite visi laiku atsilankyti ir 
naujų narių atsiveskite.

A. “Zalagenas, prot. rast.

Side
įvyks utarninke, lapkričio 4 d., 

" J 2J50 
prašomi 

Valdyba.

SLA. 226 kp. susi-North 
rinkimas 
7:30 v. 
W. North 
būti.

Association Housej 
Visi nariai

Specialistu rrdjrme chronliktj ir nauja li
rų* Jei kiti negalSlo jumis išgydyti, •tsflan- 
cykit pas mane. Mano pilnas tiegaamlnarl- 
mas atidengs jūsų tikrą lirą ir jei a* apst
irusiu jus gydyti, sveikata Jums suffryt. Bu
kit paa tikrą apeciallatą, kuria neklaua jūsų 
kur ir kaa jurai skauda. bet pata pasakys 
po galutiao tleasimlnavimo—kaa juma yraffalutlao tlerB^nlaavimo—kaa Janis

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
Dietq, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi 

'Uoj nuo m rvto iki 1 no nietu

20 St,

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAKI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

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

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

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

CLASSIFIED ADS.
Business Service 
Biznio Patnrnaviman

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

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

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

Tel. Central 0729

Financial 
FinansaLPaskoloB

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

'jįonik
DEL islPlOTIMU IR 

ŽAIZDŲ 
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekviena jsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su Šiuo stipriu nenuodin- 
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmohėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO • 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį tortą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
•........ .............. ..... . , /

CLASSIFIED ADS. į
Educational

Mokyklos ... 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE.

672 West Madison Street.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
•dstema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradinj mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo Sakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

chicago.

Business Service 
ĘiĮmio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

PATENTAI, copyrigbts — išradi
mai visokios rųšies.

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

Boulevąrd 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & .CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
, CONSUMERS

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

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
ap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
'Jaujos durys $1, Storm ir Porch Sash, 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas, 
^mokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 

9—k Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Av<„ Berkshire 1321.*

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso e 
Nuošimtis mokamas ant neilmokitoa 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

t Fumiture & Fixture» 
Rakandai-Įtaisą  i

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 62nd Street

Personai 
Asmenų Ieško

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

ŠIUOMI pranešu, kad aš Benediktas 
Pocius negyvenu sykiu su savo moteria 
Ona Pociene (po pirmais vyrais — 
Paulauskienė, Mitchelienė ir tt.), pertat 
už jos padarytas arba daromas skolas 
neatsakau. Ji gyvena 7010 So. Ar- 
tesian Avė. Su ja negyvenu nuo Spa- 
lio-Oct. 15 d., 1930.

BENEDIKTAS POCIUS, 
6637 S. Rockwell St., Chicago, III.

Heln Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

I
MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo

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

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, gas, 

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

Business Chance* 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, biznis iš
dirbtas. Yra 5 ruimai gyvenimui. 
*3735 So. Emerald Avė.

Farms For Sale 
Uldai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

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

Victory 4898

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B 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 6 kambarių bunga- 
low, visi improvementai ir 2 karų ga
ražas. Priimsiu mainui lotą. 5742 So. 
Whipple Są Tel. Rcpublic 8768.

Sutaupinkit $2,000.00
5 kambarių bungalovv; 3 metų se

numo; furnasų šildomas; 2 karų gara
žas, šoninis įvažiavimas; gatvė ištaisyta; 
pirmo morgičiaus $2,000. Kaina nu
mažinta nuo $7,500 iki $6.500.

Taipgi 6 kambarių rezidencija; 2 ka
rų garažas; 60 pėdų lotas; išmokėtas. 
Kaina sumažinta nuo $5,500 iki 
$4,500. Tik $1,000 cash, arba mai
nysiu abu namu ant 2 ar 3 flatų. turin
čių vieną morgičių.

THE REALTY SALES CO.
1613 W. 87th Street

Cedarcrest 3900


