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Lietuva Haagos Tribunole —4— Lietuvos Naujienos

Lenkai Kaltina Lietuvą
Sulaužius Voldemaro

• ■ / ■ ' • *

Duota Jiems Priežadą

Snowden, Thomas ir 
MacDonaldą išmetė 
iš Darbo Partijos

Anglų parlamentą 
paleis spalių 7 d.; 
rinkimų neskelbia

Rokiškėnai sulaukė 
juodaodžių giminių 

iš Pietų Amerikos

Visi dabartinės valdžios nariai 
pašalinti

Kalbama* kad rinkimai bus 
neužilgo

Sidzikauskas sako kad Lietuva pirma turi 
atgaut Vilnių

Prof. Man d eis tam sako* kad 
Lietuva permažai lenkus te- 
kaltina

Klaipėda, rūgs. 20. Iš Haagos. 
Holandija, pranešama, kad 
Tarptautinio Tribunolo ketvir
tadienio posėdyje Lietuvos pu
sę gynė pasiuntinis Sidzikaus
kas ir ekspertas (dalykų žino
vas) Prof. Mandelštamas iš Pa
ryžiaus.

Pasiuntinis Sidzikauskas pat 
pradžioj nurodė, kad lenkai su
laužę Suvalkų sutartį 1920 me
tais, spalio 9 dieną netikėtai 
užėmė Vilnių, Lietuvos istoriš
kąją sostinę. Per tai lenkai su
darė tokią padėtį, kuri yra pa
naši į pusiausvirą tarp karo ir 
taikos. Berods, Lietuva jokių 
kariškų žygių prieš Lenkiją ne
siima, tačiau dėl suteikto smū
gio ir neteisybės Lietuva yra 
sutraukiusi su Lenkiją visokius 
ryšius. r

.“Lenkai tik iš -politiškų i$ro- 
kavimų dabar daro visokius žy
gius spausti Lietuvą, kad vėl 
tarn jos ir Lenkijos ryšiai tap
tų užmegsti”, kalbėjo Sidzikaus
kas. “šį kantą lenkai tiems 
santykiams atnaujinti pasirinko 
klausimą, kurs turėtų tarptau- 
tiškos reikšmės. Tačiau Lietu
va su tokiais lenkų norais ne
sutiks.
Tautu Sąjunga negali priversti 

f

Toliau pasiuntinis Sidzikaus
kas nurodė ,kad Tautų Sąjun
gos statuto 23 straipsnis nega
li Lietuvos priversti atnaujinti 
susisiekimą su Lenkija Vilniaus- 
Kaišedorių linija (Tautų Sąjun 
gos statuto 23 str. sako, kad 
kiekviena Tautų Sąjungos narys 
valstybė privalo rūpintis už 
laisvą tarp tautišką susisiekimą 
bei prekybą, ši pareiga yra 
privaloma ir toms valstybėms, 
kurios nėra prisidėjusios prie 
susisiekimo sutarties ir su kito
mis valstybėmis nėra padarę 
ypatingų sutarčių) Lietuvos 
niekas negali priversti padaryti 
su Lenkais sutartį dėl tos gelž
kelio linijos atidarymo. Ir ta
da, jei Lenkija, naudodamosi 
tarptautinėmis teisėmis, verstų 
Lietuvą tokias sutartis daryti, 
Lietuva turėtų teisės atsisakyti, 
kadangi tai butų daroma per 
prievartą. t
Lietuva neprivalo gelžkelio ati- 

i daryti
Prie to paties punkto kalbėjo 

ir antras Lietuvos gynėjas,

Prof. Mandelštamas, kurs be 
kitko pasakė, kad lenkai užim
dami Vilnių Lietuvai sudarė to
kią neteisybę, dėl kurios Lietu
va palyginamai dar per menkai 
teatsišaukia. Baigdamas savo 
kalbą Prof. Mandelstam pareiš
kė, kad Lietuva neprivalo ati
daryti lenkams Vilniaus-Kaiše- 
dorių gelžkelio linijos.
Lietuva dėl Lenkijos padarė 

išimtį
Haaga, Holandija. Tolimes 

niame bylos posėdyje Lietuvos 
atstovas Sidzikauskas davė Tri
bunolui ilgus * paaiškinimus į 
tai, ar Lietuvos vyriausybė at
sižvelgdama į tarptautiškus pa
sižadėjimus privalo atidaryti 
tarptauti^kam susisiekimui gelž
kelio liniją Vilnius-Kaišedoris. 
Lietuva, berods, Paryžiuj, ge; 
gūžės 8 d., 1924 metais yra da 
vusi pasižadėjimą leisti savo 
gelžkeliais ir upėmis laisvą 
tarptautinį prekių ir paštų ju
dėjimą. Bėt‘tuomet Lietuva 
pasilaikė sau teisę šių nuostatų 
netaikyti gelžkelių susisiekimui 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Vandens keliais susisiekimas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos jau 
senai gšli laisvai eiti, tačiau 
lenkai jais nesinaudoja. Lietu 
vos interesai gali būti palenkti 
tik platiems tarp<tautiškos rei
kšmės interesams, bet^ šiame at
sitikime tokių interesų nėra.

Lietuva šiame atsitikime gina 
kur kas aukštesnės svarbos in
teresus, būtent šventą sutarčių 
pildymą, kurios, kaip šis atsi
tikimas 
Žytos.
Lenkų

Londonas* rūgs. 30. Daily 
Hertald skelbia, kad Darbo par 
tijos ekzekutyvis komitetas nu 
tarė, jog visi dabartinės nacio- 
nalės valdžios nariai ir jos rė
mėjai automatiškai ir tuoj a 
nustoja būti Darbo partijos na
riais. Tokiu budu MacDonal- 
das, Snowdenas, Thomas ir dar 
keli kiti darbiečiąi kabineto na
riai nuo šiol yra skaitomi iš par
tijos išmesti.

Užsigime mergaitė, 
kuri maitinasi bal

dais ir radio
1 ■■ / 

žmoniškų valgių nevalgo.
pieną geria

tik

Mihvaukęe, rūgs. 30. Turbut 
pirmas toks keisitas atsitikimas 
visame šimtmetyj, kad žmogus 
mistų medžiais. Dolores, pus
ketvirtų metų amžiaus duktė p. 
First iš Two .Rivers, jau baigia 
suvalgyti įtėvų baldus ir radio 
set^.- : į ;

Kol ji tebebtivd fnažesirė, ^pra- 
dėjus krimsti bAldūš tėvai ma
nė, kad tai dantys digsta, bet 
kada jau nukrimto visoks ke- 
dėms, stalams ir suolams karri- 
pus, jie pradėjo rūpintis, o kuo
met Dolores suvalgė visą radio 
setą, tėvai net daktarus pasi
šaukė. ? /

Daktarai radoj kad mergaite 
yra ir sveika ir normali. Jokių 
kitų valgių ji nenori, tik dar 
pieną geria.

rodo* tapo lenkų sulau-

2 užmušti, 22 sužeisti 
angliakasių streike

r z y

ir

[Acme-P. « A. Photo] 

Karvių melžimo* čempionė
Miss Lorraine Jennings, 19 metų farmerė iš Elwood, Ilk, 

kurią 19,000 farmerių remia į visos Amerikos karvių melžimo 
čempiones konteste, kurs įvyks St. Louis kitą mėnesį. Ji turės 
išlaikyti su kitomis trimis garsiausiomis karvių melžikėmis.

Mis Jennings Will apskrities konteste spėjo išmelžti 20 ir 
ketvirtadalį svaro pieno per/tris minutes.

Londonas, rug.s 30. Premje- 
ras MacDonaldas šiandien pra
nešė atstovų rūmams, kad par
lamentas bus paleistas ateinan
ti trečiadienį, spalio 7 d. Į Hen- 
dersono, kurs dabar yra dar 
biečių frakcijos vadas, paklau
sima, ar tas paleidimas bus tik 
sesijos baigimas ar visiškas par
lamento paleidimas, MacDopal- 
das neatsakė, tačiau kalbama, 
kad rinkimai turės įvykti nebe- 
užilgo.

Ties atstovų rūmais įvyko be
darbių demonstracija, kurią po
licija išskirstė areštuodama 
apie dvyliką vadų.

Submariną Nautilus pa
skandins

ORĄfe
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia debesuota; kiek 
vešiau; vidutinis pietvakarių vė
jas.

Vakar temperatūra siėkė
Saulė teka 5:46, leidžiasi 

34, mėnuo teka 7:08 vak?
5:-

šviesiaplaukė lietuvaitė parsive. 
žė iš Brazilijos juodą vyrą ir 
dukterį

Penki milijonai 
prašo kongreso 

alaus ir vyno

Uždarbiai daug 
greičiau mažėja 

ne kaip darbai
Parašai renkami visose valsti

jose

Washington, > rugą. 30. Kon
greso modįįiką^yps, lyga jau 
gavo tris Siuntinius prašymų 
su 4,700,000 parašais, kuriuose 
prašoma kongreso ąlaus ir vy
no. Kol kas iš Illinois gauta 
5;000 parašų, iš Michigan 2,000 
ir iš Minnesota 1,500 parašų. 
Kongresas šios-.* „ žiemos sesi j o j 
turės išsitarti prbhibicijos klau
simu. •. :

Paleido nuteistą pakarti 
vienuolį

Uždarbiai dabar mažesni 
ant 20%

Washingiton, rūgs. 30. Wil- 
kins gavo iš Washingtono leidi
mą paskandinti submariną Nau
tilus, kuriuo buvo daryta nenu
sisekusi ekspedicija į šiaurės 
ašygali po ledu. Submarinas pa 
sirodė per senas; jis bus pa 
skandintas Atlantike ties Nor
vegija.

Washington, rūgs., 30. Už? 
darbiai mažėja dar greičiau kaip 
da^bantikb*' pėreitų ritėtų įyai 
riose industrijos šakose. Dar
bai Sumažėjo ant 12.4 nuošim
čių, o uždarbiai sumažėjo ant 
20.4 nuošimčių. Paskutiniuoju 
mėnesiu darbo padėtis mažiau 
tepasikeitė blogoj on pusėn.

Per 12,265 biznio ir pramo
nės įstaigas 64 “industrijos ša
kose rugpiučio mėnesį pilnas 
valandas dirbo tik 55 nuošim 
čiai, o 43 nuošimčiai dirbo tik 
dalinai. \ >

Nušoko , nuo tilto 1,053
MA E *** ''. pėdas

z - ----------
; Cannon City, Cal. rūgs. 30. 
Rastas kūnas užsimušusio V. 
E. Bebb, 18 metų, kurs nušoko 
-nuo aukščiausio pasaulyje til
to, 1053 pėdų į upę.

“L. ž.” korespondentas Ro
kiškio apskrity p. Kriukelis dar 
pernai rašė, kad kaikurios Ro
kiškio apylinkės emigrantės 
Brazilijoje yra ištekėjusios už 
negrų, japonų, kinų, net rau
donodžių amerikonų.

Šiomis dienomis Rokiškis su
silaukė vienos tokių šeimų j 
svečius.

Rokiškio stoty iš traukinio 
nepaprastam vietinių gyventojų 
nustebimui išlipo juodas, kaip 
anglis, negras ir mėlinakė gel
tonplaukė, kurie išsivedė du 
vaikučius: 3 metų juodukę 
mergytę ir 2 metų baltą ber
niuką.

Pora 'gyvena pavyzdingai
Pasirodė, tai esą p. Džonas 

Tomsbn su vaikais ir žmona Al
dona Karpai tyte-Tomsoniene.

A. Karpaitytė, pasiturinčio 
ūkininko duktė, baigusi 4 gim
nazijos klases, sumanė paieško
ti laimės už vandenyno ir rado 
ją asmeny turtingo kavos plan- 
tatoriaus Džono Tomsono, su 
kuriuo ji susipažino Rib de ža- 
nęįro mieste.

Griežtai juodas ir griežtai 
balta susimylėjo ir sukurė lai
mingą Šeimą. .

Ištekliai išsiilgusiai tėvynės 
lietuvaitei leido atvykti pavie
šėti Lietuvon., Ir rokiškėnai, 
kaip gyvą kokį, gavo juodą sve
čią.

Meksika socializuoja 
industriją

Vieną pilietį pakrikšti 
jo, o antrą užmušė

atstovas primena Vol
demarą

Lenkų atstovas Mrozowski 
savo kalboj pareiškė, kad nors 
Lietuva ir Lenkija priėmė Tau
tų Sąjungos nutarimą iš gruo
džio 10 dienos, 1927 metų, pa
gal kurį Lietuva apsiėmė su 
Lenkija sueiti į gerus santykius 
(Voldemaro prižadas Pilsuds
kiui), bet Lietuva dabar; paro
do, kad ji to nenori. Lietuva 
vengia net gelžkelio susisieki
mą su Lenkija atidaryti; 
gelžkelio Susisiekimo per rube- 
žių negali būti gerų santykių 
tarpe dviejų kaimyninių valsty
bių, pasakė Mrozowski.

“Lietuva tą atsakymą-remia, 
kaip ji sakosi, taikiu ginklu ta; 
me ginče, o tuo ginču vadina 
Vilniaus atvadavimą. Jei Lietu
va ir pasižadėjimų nepildo, tai 
tačiau tas jai neduoda priežas
ties nuo to visai atsisakai. Lie
tuva tikisi galinti atsisakyti nuo 
savo pasižadėtų pareigų, bet 
tam ji jokios teisės netur.

Teismo , sprendimas dar ne
numatomas.

Kanados raiteliai užpuolė 
demonstraciją

Estevan, _Sąs)katchewan, rūgs, 
30. Du žmones darbininkai už • 
mušti ir 12 policistų bei 10 ci- 
vylių sužeista susirėmime tarp 
streikuojančių angliakasių ir 
policijos konstabelių. Po to 
atskubėjo Kanados raiteliai, ku
rie streikuojančius sulaikė nuo 
ėjimo į mieštą. ’ .

Montreal, Kanada, rūgs. 30. 
Vienuolis, brolis Dosythe, 46 
metų amžiaus, iš katalikų vie 
nuolyno, buvo pasmerktas pa
karti už nužudymą 7 metų am
žiaus mergaitės, Simone Caron,^ 
kurios lavonas rastas katalikų 
akademijos skiepe, Montreal. 
Laike antro teismo jis paleis
tas.

............... y ",........ —’——

408.8 mylias per va 
landą rekordas

J ui H i » ■ ■»<■■■■

Pasaulinio rekordo pasiekė 
Anglijos karininkas

Coolidge pasisakė 
nenorįs nominuoti

Dar kartą “I don’t chose to 
run”, jis ištarė

Washington, rūgs. 30. Calvin 
Coolidge sudarė sensaciją ir 
grąžino ramybę Hooverio šali
ninkams, pareikšdamas viešai, 
kad jis nekandidatuosiąs ir sto
siąs už Uooyerį. Buk Goolidge 
pakartojęs savo istoriškąjį pa
sakymą, “I don’t chose to run 
kaip jis kad pasakė prieš 
eitas nominacijas.

»>
per-

New . York, rūgs. 30. Misa 
Laura Ingalls sumanė atimti iš 
kapitono Hawks greitumo re
kordą, lėkdama iŠ 
Havana, Kuba.

■ ■ , • 1?; . • t . • !.’>■ .

New York j

Meksikos Miestas, rug.s 30. 
Vera Cruz valstijoj (nešta į 
kongresą bilius, kuriuo žemė, 
dirbtuvės ir industrijos koncer
nai butų perduoti į koęperaty- 
vų draugijų ęankas, valstijai 
prižiūrint.

Demokratai .laimėjo
. Missouri

Sedalia, Mo., rūgs. 30. Iširn- 
kus Johnson nuo demokratų 
kon^resmonu, dabar demokra
tai ir republikonai kongrese tu
rės abieji lygų atstovų skaičių, 
po 214 vietų.

Rugsėjo 1 d. Pašulių kaimo* 
Rumšiškės vai. pas pil. Čiužins- 
ką buvo krikštynos, Įsilinksmi- 
nę svečiai ėmė muštis ir vieną 
svečią kastuvais ir geležgaliais 
užmušė mirtinai.

Rūgs. 11-12 d. Kauno apy
gardos teismas tų muštynių da
lyvių bylą sprendė ir radęs kab 
tais nubaudė: Zigmą Grigaliū
ną 4 metais sunk, darbų kalėji
mu ir VI. Grigaliūną* Kazį Gri
galiūną, Domininką čiurlinską, 
Joną čiurlinską, Praną Alionį, 
Dzidą Gerbauską ir Vincą Dmi- 
lią po 1 metus paprasto kalėji
mo.

Kokie bus moterų rū
pesniai šią žiemą

New York, rūgs. 30. Scarjet 
spalvos, poliruoti kojų pirštų 
nagai ir pelenų spąlvos plaukai 
bus svarbiausias šios žiemos ru
pesnis moterims,/ važiuojan
čioms į pietus maudytis. Mau
dymosi kostiumai bus “nuoges- 
ni ir nuogešni”, pareiškė mote 
rų skonių žinovė Kathleh Ho- 
ward, 1 "'b

( ■ . ' I .... ...........................

Valdžios Europoje pa 
svirusios

i. ,| n ' Ui'^<4 <<
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New York, fuga. 30. Grįžęs iš 
Europos bw senatorius Hit-/ 
chocok pareiškė, kad . ten veik 
Visose šalyse valdžios nepapras 
tai spaudžia žmones mokes
niais ; daugely < šalių įvestos dik
tatūros, Jr abelnai tos valdžios 
atrodo netikusios. FIV

iri.

Londonas, rūgs. 30. Naujas 
pasaulinis greitumo rekordas 
pasiekta, kuomet Įeit. Stain- 
forth, lėkdamas Rolls Royce mo
toro orlaiviu padarė 408,8 my
lias per valandą. Tai yra apie 
sept^hias mylias per minutę.

• ; . . . ' . ' j
1 »HillI * ,■ il'Į,

Portugalija statys 
$25,000,000

•r t 4 1 1 y t

Lisbona, rūgs. 30, Portugali
jos bedarbiai gaus darbo ko
kiems 5 metams, pradėjus sta
tyti kelis portus, kurie kainuos 
$25,000 000.

OKRiy I"'—

Anglijoj 2,811,615 be
darbių

ųz

i'W" Hrvwtw.' j

. Londonas, rūgs. 3Q. Darbo 
ministeris paskelbė naują be- 
darbių skaitlinę, kuri jau sie
kia 2,811,615. Per paskutinę sa
vaitę jų padaugėję ant 25,535.

i. i , ■ v V

f

Po vieną gydytoją
800 gyventojų

Lavai išvažiuos Ameri
kon spalio 16

ant

Washington, rūgs. 30.; Ame
rikos Suvienytose Valstijose yrą 
156,000 gydytojų, kurių išeina 
po avieną ant kiekvienų 800 gy
ventojų.

Pueblo, Meksika, rūgs. 30. 
Indijonai išvaikė archeologų 
ekspėdiciją, kuri bandė kasinė 
ti ipdijohų| senovės šventyklas. 

; Roma, rūgs. 30. Iš Italijos 
pranešama, kad diktatorius 
Mussolini švilpauja. Tą žinią 
agentūros pasiskubino gauti dėl. 
to kad vienas, New Yorko pro
fesorius pareiškė, kad švilpaują 
žmonės yra I nesubrendėliai.

—----- ------- -
Londonas, rūgs. 30. Anglija 

jau turi 2,000,000 
imtuvų.

Paryžius, rug.s 30. Franci jos 
premjeras Lavai paskelbė, kad 
jis išplauks į Ameriką laivu Ile 
de France spalio 16 dieną. Jis 
lankysis pas Hooverį.

Už savo darbus, atsiektus 
Berlyne Lavai ir Briand gavo 
iš Francijos kabineto padėką 
rezoliucijos formoj.

Demokratai nori nomi
nuoti Hooverį?

New York, rug.s 30. Viena
me klausime visi demokratai su
tinka, jie yra tikri, kad Hoove- 
ris bus nominuotas sekančiam 
terminui.'

/ • v;. i i <» •'
• b

T 1 iii

telefonų pri-

Meksikos Miestas, rugsr 30. 
Meksikos valdžia įsako cenzū
ruoti visus’ filmus, atvežtus iš 
Amerikos.

!’• • . . I . Z
4

Bekoniškas klausimas
Musų bekonams už vieną 

centnerį mokama 60 litų, o Ro
kiškio “Maisto” krautuvėje to
kia kaina:i blogiausios rųšies 
mėsos centneris 100 litų, vidu
jinės 135 litai. Taigi, mes į 
užsieni pigiai parduodame, u 
patys turime brangiai mokėti.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai* Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Liniją. *

• NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisai atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
■- ••    ■ . .... ■ .y,-

Svarbus mitingas

Polemika *r Kritika

yra politini'

namie

PIRKITE DABAR

ytti kasdien pardavinėjamos

ZINFANDELS -. MUSCAYS * AMCANFES>

Skelbimai Naujienose 
duoda nauc^ dtelto,

kratiiti'6 mfetata^mo PaYiaf 
pintisį kad j centrą patektų 
tie, lAirie gerbia laisvės' ir de- 
mokrAtybės idėjas, o ne jų* prie-

‘ užimti Vietds cėntfrė, 
iol Mėli u V nebuvo’ pa- 
TAr birtų ^ieši'nga-

tupėtume 
triukšmo;

grumdą-

^isos* 
nei^

Sezonas yra dae&iavt 
neįpn įpusėjęs

{fatį 1** įgL;mynai ir

suteikia 
barzdaskutyklos ■m* kortifottĄ

1MM — lt.

v .i a, .w*Mnrv WbYfr ,w.

turky , Strike, lokitį 
Orkest r« įritih klik- 
viri^ Autrri Iri į, 
KftvlrtriifHl irŠelte- 
dlAL-rif*e.įer>N.

irtyffsau 
nepageidaujantį dtsmenų^ 
. Kadangi .ATg^Jįnęjl 
ir visur, eLonbrinne jSadeus 
labai bloga ir bedarbių daugy
bė, lodei Lietuvės vatdžia, ma
tydama tokių blogą, padėti, pd- 
skyrė tam tikrą sumą pinigų 
k A msntro
šelpiau#. Ėfet kditf'g&Vai1 »' 
tuos pinigus su’d'dfdjbt’ iSfedV 
jid sudarė
inifety ir jo vaTdtr ajiSi®iW8 fli-

>V liftitafH 
jhv Bet tarp piro Ir 
malta

dokite šia proga. i
~—St. Ztikattškas

SULČIŲ VYNUOGĖS jau tapo paleistos mąr- 
ketan. Išgabenimas šiemet yra nuo dvi

dešimt iki keturių savaičių ankstyvesnis negu 
pereitais metais. Derlius yra daug mažesnis. 
Lietus šiuo laiku dar labiau sumažintų pris
tatymą.

Dabar yra laikas pirkti kiek jums Šiemėf rei
kės už žemas kainas, nes pristatymo sezonas 
nepaprastai greit užsibaigs.

Californijos sulčių vyhuoges simei turi savy 
daugiau cukraus negu kitais metais. -

Užsisakykite Zinfandel, Alicairte, Nfušcat, Pe
tite Sirah ir kitas rūšis iš savo vaisių parda
vėjo pirm negu per vėlu. Sulčių Vynuogių der
lius šiemet yra ankstyvas if visai Irumpds.

Atsitninkite, vynitbgių sultys vaftbjiriiūi na
mie yra tegalės. . ,

jkuėW 
Zip! Ir vlštaat taMH ftk<*-
Us jyynUUįtrf

SIUSKIT PER

Naujienas
PINIGUS LIETUVON 

jo prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Ashland ir27 S 
Grape Yard

HUMIDOR 
' « ■1 Vc/L? -vi-'r •• .

PAKELIS

Geriausiois Rūšies Californijos

SULČIŲ VYNUOGES

vę ir demokratybą, bėtl riė' 
šistus ir jų tarnus”. atau
dų, kad tai esą* W
mas j ŠLA., nes į

“Fašizmas, socializmas^ de
mokratizmas — yra politiški 
dalykai. SEĄ. yta* riė pdlfti- 
nė, bet apdraudė# ft4’ pdšMpdš' 
orgaftizdcijav tddfef sti 
‘istais* arba ‘izmais’ šioj or
ganizacijoj negali būt vie-

Vhra-VioiawWS 
mm tikri 

ieurių,! rtrfhfr 

tabake.

sakyti, — juk kiekvienas turi 
laisvu ir kiekvienas nori veik
ti ir sau duoną pelnyti, bet 
bloga tas, kad kunigėliai visą 
Argentinos lietuvių kultūrinį 
veikimą nori monopilizuoti j 
savo rankas ir tik tepripažysta 
Savo veikimą tinkamu, o kiti 
Visi, girdi, priešvalstybinis gai
galas ir daugiau nieko. Kunb 
geliai, skaitydami save vienin
teliais veikėjais^ tokiais savė 
piešia ir prieš Lietuvos Vy- Žlnfan<fels dviem sava

ši tėkš nusisf#tyYftaš yra ri'tf 
tik piinai teisėtas, bet, man ro
dosi, ir geriausiai dtatinkaJ Str- 
sivieriVjtmty tradicijoms? Jeigu 
pažvelgsime į musų seimų nu
tarimus, tai tėn#t! rasime re
zoliucijų, kuriose pasisakoma 

‘už demokratiją, bet niekur ne
rasime užgyrimo kokios nėt^ 
diktatūros. IŠ praktiško atžvil
gio fašistiškos idėjos SĖa. 
centre taip pat butų nepagei
daujamas dalykas, nes jeigu 
viršininkais pataptų- fašizmo 
pritarėjai, tai nėra abejonės, 
kad Lietuvos valdžia tuojaus 
bandytų per juos įtraukti Susi
vienijimą į savo politiką. Juk 
ji j Aniėriką nuolatos šiūntirid- 
Ja savo agentus ir žvejoja čia 
saiir pasekėjų. Bet kuomet SLA. 
vtršiėmkm' imtų pusti į vieųį 
dūdą su Kauno diktatoriais, tai 
Jfašižmo oponentai Susivieniji
me sukrustų kovoti prieš to
kią politiką, ir mes 
ne mažiaus vaidų ir 

f kaip kad turėjome 
•miėsi sir bolševikais;

Taigi’ noras palaikyti laisvės 
ir demokratijos tradicijas Su-.- 
sivieniji'mfe veda ne j politiką, 
Bfet kaip tik siekia musų or- 
ganfefAcij^p nuo politikos apsair- 

•gbti. —Rašt.

(Laiškas iš Argentinės)*

Ilgą laiką Argentinos lietu
viai neturėjo savų dvasiškų 
tėvelių ne dėl to, kad nebūtų 
atsiradę savanorių važiuoti į 
Argentiną. Buvo jų atvažiavę 
net keli iš Lietuvos ir iš Nor- 
tų, bet vis negalėdavo padary
ti gero biznio ir vėl grįždavo 
ten iš kur atvykę. Nežinia, ar 
tai buvo blogi biznieriai, ar 
gal dar tuomet nebuvo tinka
mos dirvos dėl jų Argentinoje. 
Pagaliau atvyko pUsę svieto 
apvažiavęs kunigas Janelio- 
nis. Pabuvo kurį laiką, pasi
žvalgė ir išdūmė Lietuvon. Vi
si manė, kad su JUO' atsitiko 
tas pats, kas ir su kitais, bėt 
labai apsiriko. Po kiek laiko 
kurt. Janelionis grįžo iš Lietu- 
Vos ir nėbe vienas, bet atsive
žė sau padėjėjąi kuii. ItUrnšą*, 
ir kaip žmonės sako, kad ne
užmiršo ir savo gaspadinės ir 
buk specialiai dėl Jėš važiavus 
Lietuvon. Mat, vienam esą 
nuobodu. Atvažiavę abu tčve- 
jiai pradėjo smarkiai darbuo
tis. Leidžia savo gazietą, turi 
įsteigę špitolę, kurią vadiną 
lietuvių namu. Savo gazietoje 
jie skelbia, kad esą pristeigę 
apie 20 krikščioniškų organi
zacijų, bet žmonės kalba, kad 
tos organizacijos tik ir gyvuo
ja jų gazetoje, o faktinai visai 
jų nėra.

Del kunigėlių veikifnb gal

Kada mes kalbame, apie “fa 
Sąryšy i# su SLA. reiRugsėjo 27 dieną 2 vai. po 

pietų, įvyko Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Bendrovės susi
rinkimas 40 Ferry St Iš ra^- 
poYtų pasirodė, kad Kapinių 
Bendrovė gerai gyvuoja. Ne
žiūrint tokių Blogų laikų ir 
bedarbes; žmonės perka lotus 
nors* AYrt išihoftėtiflto: Ėtmm4- 
srškar Karpinių Bendrovė taip
gi rtebfogtatisiai StoV?. Pas iž-» 
drninką yra pinigų $63^1.111 Už- 
siš'a'kfušm Totif artt fšmokėji
mo yra apie 10 ypatų. Kad1 
vist artt sykib sumokėtų, fai 
Birtų apf# .fSOO’.OO*. Bet ne km* i e 
paėmę lotus ant išifiokėji'mo, 
prašėsi, kad palauktų kiek, 
neš negarfi4 OžsiYn'Oltėti už Ibtus 
i# prroŽnStios bedarbės, net su- 
derėhj pWgn nei ntYOšimčhp

Llehivlų tautiškų Kapirrrn 
Bendrovės yra toks patvaYfey- 
fnas: totus duod# ant išmokė
jimo per tris mėnesius. Jei per 
tris mėnesius ncišsfrnOta pil
nai, tai už tikusią sumų turi 
mokėti 6 nuošimtį metams. 
Bet pasirodė, kad tarp lotus 
užsisek rusių yra keiktas ypatų, 
kuYie jatt' stivirš 2 mėtai ne
moka if nėkuriems reikia mo
kėti vien' tik nuošimčių dau
giau $fO.O<y. Tad kyla šufnany- 
10 aš, Ra (f rėikia pa gelbėti 
tiems nariams, kurie yra užsi
sakę lotus ant išmokėjimo, at
sižvelgiant į tokią bedarbę, 
kuri siaučia jail 2 mėtaf. i

PadiskusaVus tilo kiaušinių, 
nufa’rfa vienbalsiai: kurie yra 
lotus užsisakę arit išmokėjimo 
ir rtžsi mokės pilnai sudkrėtnš 
pinigus* bėgyje trijų mėiiOšių, 
tai yra" OuO šfO" šUsiYinkiiOo' iki! 
T <T. sausio, 1932 iii., fi'ėrtis 6 
niioOitis blis dovanotas. TaT-

,■-< ■Ąf-'r-"

stafnbias sunlas savo veiki- 
»muu Nfiiiėtai špitolės thiomai 
ikdnigėtiai tart- mokėti kas mė- 
•mw po 400 pesų, bet Lietuvos 
valdžia kas įnamio jiems ap
moka po 10 nuošimčių, tai yra 
160 pesų. Be to, dėl pradžios 
savo veikimo buk kunigas Ja
nelionis, budaniaš Lietuvoje,' 
iškaulinęs iš valdžios 30 tūk
stančių litų. Nesuprantamas' 
toks Lietuvos valdžios duos- 
numa# kunigėliams, — juk ro
dosi; jei jau šelpti, fai šelpti 
visas oYganfcačitas; korių Ar
gentinoje yru nemažai ir ku
rtas daug Senesnės kaip kad 
kunigėlių kromelis. Bet dar la
biau stebėtina, Kati Lietuvos’ 
konsulatas Argentinoje eina' 
ranka už rankos su kunigėliais' 
ir kaip* sakoma, kad* .visus rei
kalus konsulate veda kunigai,' 
er konsulas tik pasirašo ir ant
spaudą prideda. Tai jau visafl 
įtofėištinaš' dalykaš ir tas dnčo’ 
miims gėdą, kad valdžios at
stovas duodasi Vedžioti save 
Už nosies kėlioms davatkoms.

Argentinos lietuvių visuo
menė nėra pašyvf prieš tokį1 
kunigų veikimą' iY kur tik ga
lima, rodo prlešveikimą. Bėt 
daliartiniu laiku Argentinoje 
yra karo štOvis ir bent politi
nis veikimas šnlarkiai yra su
varžytas ir užtenka pranešti 
policijai, kad tas ir tas asmuo 
yra komunistas ir jau jis grei
tai saulės n’ėmatys; todėl ir su 
. ........ ............... .A4A.It*' .Si ---------- ---
■ III Į   Į u. M   imi n m .............................

ŠūšiVienijimm nė^fasihn pabo
jus pavirsti j Mussolinio “juod- 
,marškinių” gvardiją arba j, 
Voldemaro “Geležinį Vilką”. 

!Šet kultūros dkrbu žmonių |srt- 
tikirttm'ai" imi didėles reikšmės, 
įsakysime, idfti-
'vamahybės klausimas suloėė fc- 
Įbfif sVAėblą' roių iWšU org'dnf- 
žačtjos istorijoje (dabar kaip* 
jtik minime 30 metų sukaktu
ves nuo skilimo? kuris dėl ta 
klausimo įvyko).

t Visai neteisingai p. Deltuva) 
prikastoj#, kad llds te# Aočįfe 
fnėįėi!ė!Mti^ fošfetųl Į SLA. cetff- 

Nėįsi leisti tM reikšti# — 
Bet tokių šumany- 

/mų,1 kad fašfaiJa’fns reikėtų at-

W.' įštid&m# iY prinCipžtmK, 
■fcWie jblfiiį' snvav-
Žymų nariams už- jų fšltiftitfi- 
imus. KuYM rtaYfar nori rinkti

LUCKT'
STRIKE
X 'Jrsfo/feTEtrZ

GREIČIAUSI
PASAULY laivai

brėmen

EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienos Ant 

Vandens per Chtrbourg—6 
dienos per Beatnen^

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialis trūkis ii Bremerhaven 
Arba keliaukit ekapresinin laivu

COLUMBUS
Sumažinto* tre&oa .kleaoi kainos 
abi pudi/dabar galEJe.
Įbformatfjų .klauskite 
paa bile vietinį aren

ta arba
130 W. Randolph lįKl 

Chicago, III.
nokth g e r m a nLtOYD
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Kai kas apie Chicagą
Govėdos ir kriminalistai

Students notice

Daužo langus Kenosha News

ROMANSAS

smulkiai

BRAZILIJOJ

s| ne- 
Paim- 
Tada

Ali lodges of Kenosha, Wis., 
have been busy making plans

Vyrams 
karą.

I JUST l-OVE 
tOHTRMr

DURING 
YlORLD 
30INED A 
RECftEATlON 
IROUPE

R E AL NAME. * l 
JAMES BROWN 
• IE IHAT WAY 
ABOUT MERNA 

KENNEDY

Moterims lygiai tiek pat. patinka 
skanus valgiai! Lengva praminti ir 
visiškai nedaug kainuoja, kuomet jus 
perkate didelę, raudoną/ vieno svąfo 
dėžutę, kurią groserninkai giria. : •

TAI YRA TEISYBĖ! Vyrai mėgsta 
1 valgyt naujus dalykus. Ir šie nauji 
skanumynai, padaryti su Uneeda Gra- 
hamš, tiesiog vyro širdį pasiekia. -

BORN 
ocT.22,ioc 

DALLAS 
TEXAS

f PIRKITE 
DIDELĘ RAU
DONĄ DĖŽUTĘ 
IR TAUPYKITE
< PINIGUS J

SOON -
CONTRACT

WITH '
JESSE LASKY

PLAYS IN - 
HE.LLS ANGttS 
,-VllTH z

BEN lYON

NATIONAL B1SCUIT COMPANY

“Uneeda Bakers”

- BROUGHT !' 
BACK -PLAYED 
PART OF NEWŠBbY 
IN * E\JERYWOMAN’

AS A CHILO 
RAM AWAY 

WITH 
TRAVELING 
COMPANY

AFTER THE v 
ARtAISTICE - MADE 
PLACE IN MVSICAL 

COMEDY

1<-I6 Roolrvelt Rd. 
arti St. Louii Ate.
CHICAGO, ILL.

Visasr rinkinys romansams receptų 
gaunamas veltui su1 . kiekviena* dėžutė, 
tai—-“10 Jaudinančių Skanhtnų Jūsų 

Pabandykite vieną šį va-

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB B PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Dirtance Rėmo vai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmet 3399 

Ree. Tel. Yarde 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių it pianų maveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 VVest 34th SL

Tel. Boulevard 9336

Planas darbams 
teikti

Policija išvaikė du - komunis- 
iij susirinkimu. Dvyliką komu
nistų areštuota.; Vienas komu- 
kištų mitingas buvo prie Mil- 
waukee it Evergreen gartvių, 
b kitas prie namų 2601 Poto 
mac avė.

P. VOLTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

Walter Wolf, buvęs Continen
tal Illinois Bank & Trust Com- 
pany klerkas, kuris išeikvojo 
pusketvirto -'miliono banko pi
nigų, tapo įtartas grand džiurės 
sulig 10 kalenimų. Manoma te 
čiau; kad grand džiurė išneš iį* 
daugiau kaltinimų jam, kadan 
gi ji visų , jam; primetimų nusi
žengimų nefreHiurėj usi.

klausimuose, kaip Clif- 
Shaw, pareiškia, kad 
esančios labai reikš- 
veiksnys jų nusikalti- 
Peržiurėjęs 6,000 re- 

patrauktų

kaip ir 
užtiksime organi- 

govėdas, “žiedas”

The next regular meeting of 
the Students will be held Friday 
October 3rd 1931, at Naujienos, 
1789 So. Halsted at7:30 P. M. 
Alt students are invited to at- 
tend the meeting, and are also 
reąuested to bring their stu- 
dent friends. The meeting will 
be very important ant it is ur- 
gėht that all be there.

—Committee.

for the coihing sėąšon; būt the 
ambitioiiš w6HcėrS, who are 
to show rėsiilts first, are thė 
members of ŠI.A 212 and SLA

valgių recepte?
jam pavalgyt šio

IICAGOS 
ŽINIOS

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO .

Kt)NTRAKTORIUS 
6504 So. Waehtenau> Avė, < 

CHICĄGO, ILL.

PIETINIŲ JURŲ PYRAGAS

8 Un<«eUu Graliam Krekės 
U puoduko datulių (dalės) 
išimant kąuleliua ir smul
kiai' suplausiant. ■

8 mar»hmaUows, 
suplausiant.

M puoduko riešutų bran
duolių. sutrupintų.

3- stalavi iaukital Smetonos 
1'»arbatinis AaukStukas va

niles. ,

Sekretai laukia jus pas jūsų gro- 
šerniuką rinkiny “10 Jaudinančių 

,ft . ■ » •

Skanumų Jūsų Vyrams” — gau
namų veltui su kiekviena 1 didele, 
raudona, vieno svaro Uneeda 

4. • v 1 i * ' ' . .

Graliam Krekių dėžutė.

A two day jubilee celebrating 
the BOth and 45th anniversary 
will be givėij.

Oct. 9, Friday evehing at 
7:30 in thė German American 
Home a sočiai gatherihg will 
be held for members and 
friends of SLA 212 and 838.

Anything to ėat?
Siire!
Oct. 11 is the big day. In the 

aftemoon a dandy program is 
to be given Dailės Ratelis Cho
rus is to take part and numer- 
ous individuals. By the way, 
Chorus rehearsals have be- 
gun.' Monday is the date 7:30 
P. M. time, and placc—German 
American Home.

Golly, I got off the subject. 
Anyway, we all know ithat a 
banųuet or anniversaly is ab- 
solutely incomplete vvithout a 
speech; so therefore, there is 
to be a speaker from Chicago.

Members who are serving on 
the commiittee arė: Mr. Martin 
—Chairman, Mr. Paksys, Mr. 
Lanbenowski, Miss Bružas, and 
Miss Bagdonas.

Įtartas dešimčia kalti 
f nimy

, i rt i; n iii

Apskaičiuojama, kad Chica
goj randasi daugiau, kaip 
10,000 profesionalių krimina
listų. Chicagai, kuri priskaito 
tris milionus gyventojų, dešimt 
tūkstančių kriminalistų, 'rodbsi, 
butų ne, perdaug. Nereikia te- 
čiau užmiršti ir pusiau krimi
nalistų, ir prisiplakėlių ir visų 
kitų, turinčių artimesnių ar to
limesnių ryšių su profesiona
liais kriminalistais. Visi jie 
sudaro, pasakysiu, savotišką 
kriminalistų koloniją, labai ne
malonią, labai skaudžią ramie
siems piliečiams. Ir tenka pa
brėžti dar kartą, kad vaikų ir 
suaugesnės jaunuomenės govė- 
dos nemažai pasitarnauja šios 
kolonijos rekrutų eilėms papil-

"Savas Pas Savą
— sako biznieriai

kiekvienų^ dešimties tie vaikai 
buvo papildę grupėmis po du 
ir didesnėmis.

Ne visos vaikų govėdos iš
auga j kriminalistų grupes. Go- 
vėdų nariai išsiskirsto, persi
kelia gyventi k(tur, apsiveda, 
įeina didžiuma jų į rūtinį (kon- 
vencionalį) apielinkės gyveni
mą, pačios govėdos miršta.

Bet negalima užginčyti nė 
tą faktą, kad kai kuriems jau
nuoliams govėdos yra kaip ir 
kokia pradinė mokykla toles
nei, jau kriminalei karjerai. 
Pats gyvenimas toj karjeroj 
daro savo “parinkimą”: pradžia 
padėta buvo govėdoj, o toliau 
užsimezga naujos pažintys, vie
nokių palinkimų jaunuoliai me
tasi j burius, stengiasi patekti 
į “stambiųjų” (big vsbots) kri
minalistų tarpą ir patenka.

Abelnaį, sunku pravesti 
griežtą liniją tarp senesniųjų ir 
jaunesniųjų kriminalistų dar
buotes. Griežtos linijos nėra. 
Kriminalistų grupėse Chicagoj 
užtiksime įvairaus amžiaus ha-

ši Receptų 
Knygelė gauna
ma tu kiekvie
na dėžute

asmens. <
kaip bizniškos yra tų ar 
kriminalistų grupių mėto
tai rodo, pav. buvusios 

“Cowboy” Tesslerio govėdos 
Ne,w Yorke operacijos. Kalba
ma govėda visuomet • vartojo

Palikime tečiau jaunąsias go- 
vėdas nuošaly. Mėginkime pa
žiūrėti į profesionalių krimina
listų darbuotę. Pasirodo, kad ir 
jų tarpe govėdos svarbų vaid
menį vaidina. Faktas yra, kad 
dauguma stambesnių ' holdapų, 
vagysčių,, plėšimų atliekama 
kriminalistų grupių.

Kriminalistų tarpe 
biznio srity 
zaciją — 
(planuotojų burius) ir net sin
dikatus. Tikros bizniškos me- 
todos. Jie turi priėmėjus jų 
grobio, advokatus jų intere
sams teismuose prižiūrėti, “fik- 
serius” patepti tuos, kuriuos 
reikia tepti. Jiems reikalingi 
daktarai ir net ligoninės, ku
rinis galėtų pasitikėti, kad po
licija nebus pašaukta, tfors 
daktarus jie gali priversti ty- 
lęti ir paprastu grumojimu. ši
tokiai plačiai darbuotei, Šito
kiai įvairybei interesų apriipin- 

kriminalistų 
govėdos, žie- 

prisitai-

tabletes tiek pat ma- 
kaip saldainius. Nebūna 
nesmagumų už dviejų va- 

nieko kito, vien aL 
Nepaisykit dietos;
Vartokit Pape’s

darbininkų pirmenybę, 
pirmenybės su- 
nemažam ypač 

civilės tarnybos 
Esmėj tai 

ka<į- siūloma darbini^-

ti, suprantama 
organizacijos — 
dai arba sindikatai 
kiusios yra geriau, negu pavie 
niai

STAR DUST Copyright Mldvest Feature Servtet

Smulkiai sutrinkai krekes ir palikite 
j U Iria pilnus atidavus AaukAlus ap
dengimui pyrago. Likusi sutrintų 
krekių kieki sumaitykit su datulfim 
(datee), marahmallows Ir riešutais. 
Pd to sumainykite su smelona. pri
dekite vanilę ir sudarykite pyragą 
panagų | rul|. Tuomet apibarstykite 
su likusiais, krekių trupiniais ir įdė
kite | laldytuvą. (refrigerator) ir 
laikykit nuo 3 iki 4 valandų. Valgy
mui duokite suplausiu | kavalkus ir 
apdehre su lipinta smetona. Pui
kus be kepimo padarytas skanumy
nai: O porctjo*.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatiama. Rankų, Kojų. 
Nugaros skaudajima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau> 
dėjimą. Ir taip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Udgydo O 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria st»> 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, glJSO Ir >3.00, 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

NEVIRŠKINIMAS
Štai gera naujiena dėl jūsų skilvio! Nau
jas. patogaus kišeninio didumo Pape’s 
Diapepsin. Valgykit ką jus norite ir 
kiek jus norite, be jokio nesmagumo nuo 
nevirškinimo. Tiktai nešiokitės 
kenksmingą skilvio stimuliantą. 
kit dvi ar tris tabletes po valgio, 
pasidžiaugsite geru virškinimu.

Pape’s Diapepsi 
lonu valgyti, 
rūgimo, gasų 
landų po valgio — 
kis kitam valgiui, 
nevaržykite savęs. 
Diapepsin.

MILIONAI ŠIANDIENINIŲ SVEIKŲ VYRŲ IR MOTERŲ ŽINO JIEMS PAŽĮS 
TAMĄ NUO PAT KŪDIKYSTES RAUDONĄ UNEEDA GRAHAM DĖŽUTĘ

Chicagoj, kaip ir kituose di
desniuose Amerikos miestuose, 
daug kalbama apie kriminalis
tus, apie kriminnlizmo “ban
gas”.

Manyti, kad kriminalius nu
sižengimus papildo vien seni 
užkietėjusięji piktadariai, butų 
klaidinga. Teismų ir policijos 
rekordai liudija greičiau ką 
kitą. Faktinai, tenka stebėtis 
dabartinių kriminalistų jaunu
mu.

Teismų ir policijos rekordai 
liudija, kad kriminalūs karje
ros prasideda net daug anks
čiau, nei jauni tokių karjerų 
aktoriai patenka teisman; kad 
jos dažnai prasideda vaikų go- 
vėdose.

Toks autoritetas vaikų nusi
kaltimų 
ford R. 
govėdos 
mingas 
muose. 
kordų kaltinamųjų 
vaikų teisman Cook paviete ir 
kaltinamų vagiliavimu, jisai su
rado, jog devynias vagystes iš

KLAUSYKIT 1 KLAUSYKIT! 
fteftlH kartu* kiekvienų pa
prastų SUvaltfs dienų Uneeda 
Kepėjų! Miestu Šauklys 
suteiks jums žinių gabalė
lius per W M A U

WISSIG,
Pasauliniame Kate

Seno Krajaus

Komisija, kuri yra dalis prez. 
H oo veri o organizacijos nedarbo 
sunkumus pakelti ypač ateinan
čią žiemą, paskelbė Chicagoj 
savo projektą. ,

Kalbamos komisijos tikslas 
esąs toks: duoti kuo didesniam 
darbininkų skaičiui darbo; o tai 
atsiekti ji rekomenduoja panai- 
kiti vadinamą pirmenybę, ir 
duoti, kiek yra darbo, kuo di
desniam skaičiui darbininkų; 
paskui—tuojau pradėti viešuo
sius darbus—sumanytus fede- 
ralės, valstijų ir vietinių (local) 
vyriausybių—gi jeigu sumany
tų darbų dėl kokių priežasčių 
negalima imtis dirbti, tai pra
dėti tokius darbus, kuriuos ga
lima.

Vienas svarbiausių kalbamo 
plano punktų esąs- tas, kuris 
pataria laikinai panaikinti kai 
kurių 
Panaikinimas 
teiktų darbo, 
gelžkelių ir 
darbininkų skaičiui 
reiškia, I 
kams dalintis juo plačiau tuo 
darbo kiekiu, kokį Jiie turi, su 
kitais darbininkais, o samdyto-

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninka 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinemis bon- 
komis — po 20c už bonk^.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, RL 
Tel. Pullman 6201

Trys bombos ėkspliodavo Veik 
tuo pačiu laiku, bet ne viėiidj 
vietoj. Policija mano, kad tai 
pradžia kovos prieš maliorius 
Roti traktorius, kurie samdo dar
bininkus neunijistus. Visobom* 
bos žalos padarė $10,000. *

Viena bombų sprogo Icorido!. 
riuje namų adresu 140 WesĮ 
Harrispn Street; Oak Park, kuj* 
gyvena maliorių kontrąkfioritį 
firmos narys George ICrhardi. 
Nuostolių turtui čia padaryta 
suma $4,000<

Kita bomba sprogo prie Ėr- 
hardto firmos plento, 3123 W. 
Lake Street, čia nuostolių pa
daryta suma $3,500.

Trečia bomba sprogo prie ma- 
levų šapos,.kuri randasi adresu 
1240 Nortli Wells street ir ku
ri priklauso Arthurui M. Gel- 
den. Nuostolių čia padaryta ūž 
$2,500.

VIENINTELIS LIETUVI
nepriklausomos, pažangioj ’įni^ties' darbininkų 

laikraštis”

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ '

• ‘ ' ■ • ■ '■ *'

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metine prenumeratą š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Thė English Column
■' • -' - . ■ ' . - . ■ ■ ■ ■ .

Daktaras
Kapitono 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plauėių, inkžtų dr; puslSt, užnupdijimą krau
jo, odoi, ligas, žaiždas,, reumatizmu galyoi skausmus, skausmus nuga
roj*, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas li^as. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitiįcrinttite. k, jis jum? gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tukitanėiui ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdiė' huU 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki :1; vai 
4200 West 26 Su kampas Keeler Ąve„ TėL Cravfotd 5573

Du vyrai, važiuodami aiiĮo- 
mobiliu, išdaužė plytomis langus 
penkių krautuvių priklausančhj 
Consumers Sąnitary Coffee and 
Butter Stores.

rn torite more after I dig 
up fuf-thfir infortnation conėer 
nihg thifc big fete. Doh’t fhil to 
fead about it.
f “Amėl” Bagdonai

Kėttosha’s Broadcaster.

Padaro 
Skalbimu 
Lengvų

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

, savo drapanas

Tik d
PIETINIU JURU PYRAGO! 4M

F”,,. c SII3 < -
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“tylius” revolverius, samdė 
nuolatinį ekspertą deimantams 
iš pagrobtų gražnų išimti, ren- 
davo du garažu vogtiems au
tomobiliams permodeliuoti, už
laikė biznio ofišą ir sandėlį gro
biui laikyti ir Širikiioti.

Kokią apyvartą kai kurios 
kriminalistų govėdos daro, pa
rodo pavyzdys vienos jų govė
dos St. Louise, kuri per pen
kerius metus užgrobė turto 
vėrtes $4,700,000. Po milioną 
dolerių kasmet: kaip stambi 
biznio įstaiga! (Pabaiga bus).

Čikagietis.

jams v^ldhti gyveniman tą da

linimą. ’ .
, i-—* — ....... —

Trys bombos eksptlb'
■■ davo '

I2th STREET 
Tel. Kedzie 8902 '
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
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Metams -

tui Kaune. Dabar gauname pri- 
vatinį laišką iš Kauno, kur sa
koma, kad Mąrgeris parašęs 
“perdaug siaurai ir subjekty
viai”, Francijos ir Belgijos ge
ležinkeliai, . švarumo atžvilgiu, 
esą nė kiek ne geresni už Lie
tuvos geležinkelius.

Pavyzdingi už tai esą Vokier 
tijos geležinkeliai, su kuriais 
Lietuvos geležinkeliai, žinoma, 
negalį susilyginti.

tiek geri specialistai yra dak- 
tarai-nuodytojai.

Kartą Kinijos imperatorius,
norėdamas nusikratyti jam

VOLDEMARAS 
ZARASUOSE

2.1

GREITUMO REKORDAS

Per pastaruosius kelis metus, kažin kodėl anglai 
nuolatos visus pralenkia greitumo lenktynėse ir ant 
vandens, ir ant žemės, ir ore. Užvakar vienas anglų la
kūnas sumušė visus iki šiol buvusius skridimo rekor
dus, lėkdamas vidutiniškai 408.8 mailių greitumu per 
valandų. Tai sudaro 6.8 mailes per minutę.

Tas leitenanto G. H. Stainforth’o lėkimas buvo de
monstruotas tik bandymo tikslu ir tęsėsi vos keletą mi* 
nutų. Sako, kad toki pasibaisėtiną greitumą lėktuvo 
motoras negalėtų išlaikyti ilgiau, kaip kelia# valandas. 
Bet Vistiek tai yra labai didelė pažanga aviacijos tech
nikoje. Lekiant po keturis šimtus mailių kas valandą, 
butų galima per šešetą valandų nulėkti iš Amerikos i 
Europą, per Atlantiko okeaną.

Aviacija daro perversmą susisiekime, ir to pasėko
je turės netolimoje ateityje visai pasikeisti santykiai 
tarp valstybių, tautų ir rasių.

HOOVERIO KANDIDATŪRA UŽTIKRINTA

Buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Calvin Coo- 
lidge pareiškė spaudoje, Šad jįsęi daugiau nebekandi- 
datuos į prezidentus, bet rems ^fcjmdldaturę
antram terminui. Jeigu iki šiol dar kas abejojo, tai da
bar išnyksta visos abejonės sulig to, kas bus republiko- 
nų kandidatas ateinančiais metais. Jisai bus Hooveris.

Ar jisai bus išrinktas, tai, žinoma, yra kitas klau
simas. Jeigu rinkimai įvyktų ne už metų su viršum lai
ko, bet šj rudenį tai Hooveriui butų bloga. Jį šiandie 
visi kaltina už depresiją (nors ne jisai depresiją iššau
kė) ir už nesirūpinimų’ padėti bedarbiams. Bet kokia 
bus biznio padėtis ateinančiais metais, dabar dar nega
lima atspėti. Jeigu darbai pagerėtų ir ypač jeigu pakil
tų kainos javams, tai dauguma tų žmonių, kurie da
bartinę administraciją keikia, savo piktumą užmirštų, 
ir vėl girdėtume Šukius: “Hurrah, for Hoover and pro- 
sperity!” Toki yra Amerikos žmonės.

. ‘ /
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PROGRESAS IR SKURDAS

Sovietų Rusijoje jau pradėjo dirbti kai kurie mil
žiniški fabHkai, pastatyti sulig “piatilietkos” progra
mų. Užsienių korespondentams ir svetimų šalių turis
tams tie fabrikai rodomi, ir komunistų spaudoje Euro
poje ir Amerikoje dedami entuziastiški sovietų ^pro
greso” aprašymai. *? '

Ar tie fabrikai, iš tiesų, reikš ekonominį progresą 
Rusijai, parodys tik ateitis, kai bus galima bešališkai 
apskai&uoti, kaip brangi arba pigi yra juose gamyba. 
Iš tų žinių, kurios iki šiol ateidavo apie naujų dirbtu
vių veikimą Rusijoje, tenka spręsti, kad jos pagamina 
kelis kartus mažiau, negu buvo numatyta “penkmečio 
plane” Jeigu tai pasitvirtins, tuomet tų dirbtuvių eko
nomiškumas bus labai abejotinas. t t

Bet tuo pačiu laiku, kai bolševikai bubnija apie 
savo “progresą” pramonėje, telegramos iš Maskvos 
praneša apie trukumą reikalingiausių žmonėms daik
tų. Aną dieną, pavyzdžiui, Maskvoje pirmą kartą pa
snigo. Tą pačią dieną pasirodė Maskvos spaudoje mies
to patvarkymas, kad gyventojai neturi/ teisės šildyti 
savo butus, nes anglies pramonė ląbai atsilikus ir nesu
spėja pristatyti anglių. Vadinasi, kuomet trykšta ang
lių, tai valdžia rūpinasi pirmiausia, kad turėtų pakan
kamai kuro dirbtuvės, o su gyvenamais namais “kaip 
Dievas duos”. . \

Pramonės progresas perkamas žmonių skurdu. Ko
kia žmonėms nauda iš tokio progreso?

.w ■H..... .

Apžvalga
SKUNDŽIA ARTISTĄ BYRA

I - ......... -I
“1^. žinios” ražui

“Artistai, žifavą Byyai 
vekselius ir turį dabar juos 
išpirkti* padavė valstybės 
gynėjui skundą, paišydami 
paieškoti kaltininko ir gal B

HW» 'I*'"1 1 ■l"l»"RI»»ll4 'J........... !■'■■»»» |H

J® Wi4;iralim« bent dali ?i- 
nigV tfirtkoti.” .
Oja -eina Mhu Apie

Operw daintafolsų . kum 
neaerdai atvyko j N«w Yorki, 
(ir j»u mp6jo pwwite>zyri«oU 
r> Mitalmiako Brpok'

“IŠAIŠKINO” MALDĄ

Koks tai teologas “Darbinin
ke” aiškina, kodėl tikintieji 
meldžiasi Dievui, nors jie tiki, 
kad Dievas pats geriausiai ži
no, kas reikia daryti, o kaS^ ne. 
Sako:

“Kartais atsirandame pa
dėty to vaiko, kurs prašo tė
vo atleisti jam bausmę, nors 
gerai žino, kad Siuom kartu 
tėvas nusistatęs gerokai jam 
kailį išlupti. Koks yra tėvo 
planas bei programa, — jam 
nerupi. Jis tik [nori išvengti 
bausmės. Ir nieką tam vai
kui nepadyvyja ir iš jo atsir 
prašinėjimo nesityčioja^/’ 
Vadinasi, žmogus meldžiasi 

iš baimės, kad Dievas jam 
“kailio neišteptų’^

Tai yra labai netikęs palygi
nimas, Nusikaltęs vaikas pra
šo tėvą atleisti jam bausmę 
dėlto, kad jisai tikisi, joge! pra
šymas sušvelnins tėvo širdį ir 
jisai arba visai jam atleis 
bausmę, arba bent mažiau 
“lups”, šita vaiko viltis yra 
paremta tuo, kad jisai iš paty
rimo žino, jogei tėvas dažnai 
baudžia vaiką iš piktumo, o ne 
dėlto, kad tai įeina | jo “pro
gramą”; ir juo tėvas labiau 
pyksta, tuo jisai skaudžiau 
baudžia. Todėl bandymas su
minkštinti tėvo jausmus prašy
mu yra visai tikslingas.

Bet argi ir Dievas šitaip var 
dovaujasi jausmais, kaip dau
guma tėvų ? Dievą mdsų teolo
gai piešia, kaipo tobulą,~ viską 
žinančią ir viską galinčią esy
bę. Dar žmogus nenusikalto, o 
Dievas jdu žino, kad jisai nusi
kals ir kokiaz jam už tai bus 
bausme, šitokiam atsitikime 
“susimylėjimo prašymas” yrą; 
visai nelogiškas ir nesutinkąs 
su tikėjimu. j;

Ligos, blogi orai ir kitokios 
nelaimės, kurios ištinka žmo
nes, yra, anot “D-ko” šventą 
mokslų specialisto, “bausmes” 
už žmonių nusidėjimus. Bet ar
gi žmogus gali ką nors pada
ryti prieš Dievo valią Teolo
gai mokina, kad ne. Jeigą taip, 
tai už ką žmogų bąusti? (įsi
vaizduokime, kad nuo tėvo vą- 
lios visiškai priklausytų, ar jo 
vaikas bus geras, ar blogas. 
Argi butų teisinga, jeigu toks 
tėvas paskui imtų “lupti” savo 
vaiką už jo blogumą?

Tas “D-ko” rašytojas įsivaiz
duoja Dievą visai panašiai, Karp 
jį įsi vaizduodavo “pagonys^, 
kuriems “dievas” buvo koks 
tai išsvajotas didvyris su vi
soms geroms ir blogoms žmo
gaus ypatybėms, tik turįs dat|- 
giąu pajėgų už paprastą žmo
gų. Pągbnų “dievai” ir džiaug
davos, ir pykdavo, ir aukas 
priimdavo, ir kepindavo už atį 
ky nedavimą. .

Kunigai šiandie “Dligom^’ ir 
jų tikėjimą išjuokia, bęt Jų. 
“mokslą” apie tai, kad maldo
mis ir aukomis galima išsisuk
ti mw “Dievo bausmių”* palaį, 
ko, nes, muL kunigams Iš to 
<MUUią.xUž maldas jie, kaipo tq 
amato specialistai, gauna ątly- 
gihimą, o “aukas Dievui1’ Jie 
patys paąiknn ,lr suvartęją, t 
dnngy nesiunčia,

" J .......a***

Mongolija ir “Gyvą
jį Wda”

Mongolija, seninu ix d«bar.
Mongolijos popiežius. R«- 

miestas. 60,000 vie
nuolių vienuolynas. —Pak- 
tarąi nuodytojai. ■*- Politinė 
medicina. “Gyvojo Bud
dos” gimimas ir mirtis.
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Dr, Margėriui paraį 
Lietuvos geležirikelius,

Pačiame Azijos vidury yra 
didelė, turtinga ir pašlapnhga 
Šalis Mongolija. Ji tęsiasi nuo 
snieguotų Tani$ajaus kalnų ir 
vakarinės Džungarijos tyrlau
kių iki Sajanų kalnų ir Dįdžio- 
sloją Kiny sienos. Mongolija už
ima visą vidurinę Aziją.

Mongolija yra tautų lopšys. 
Ji buvo kada tai labai gaįinga 
ir jos valdovai, kaip Čingis
chanas, Kūbla-Chanas ir kiti 
buvo užkariavę visą Aziją ir 
dalį Europos ir net buvo atsi- 
Eiustę iki Lietuvos. Mongolą 

iekuonys Lietuvoje gyveną 
dar iki šių laikų, čia juos va
dina totoriais ir jų daugiausia 
yra užsilikę apie Trakus. Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas, pralaimėjęs muš j su to
toriais, bet būdamas geras po
litikas, mokėjo juos patraukti 
savo pusėn ir net panaudojo 
juos prieš vokiečius Žalgirio 
mūšyje.

Dabartiniu laiku Mongolija 
nebeturi nei šešėlio tos galybės, 
kurią ji turėjo senovėje. Bet 
mongolų tauta neišnyko ir ji 
gyvena atsiminimais apie bu
vusią savo galybę,

šiuo laiku vis dažniau ir daž
niau pasirodo nuomonių spau
doje, kad Europa gali žūti nuo 
geltonosios, rasės. Bę abejo, 
šiandien dar to pavojaus nėra, 
nes .geltonoji rasė dabar be
veik visa užimta ^pilietinių ka
ru. Tačiau jei ji su laiku susi
tvarkys, tai tikrai gali gręsti 
pavojus visai Eurbpai, nes gel
tonoji rasė yra didelė ir jei Ji 
sukulturės, tai gali tapti tvir
ta pasauline jėga ir tuome* 
baltą j ai rasei prje§ ją neatsi
laikyti. . * r

Nęrs Mongolija ir skaitėsi 
Kinijos dalimi, bet viduje tvar
kėsi gana savistoviai, o Kingai 
mokėdavo tik mokesčius. Da- 
bartiniu įąįku ji skaitosi visai 
nepriklausoma,. — kaip ir dau
gelis Kinijos provinciją nenori 
pripažinti centralines valdžios.

Mongolijoje viešpataujanti 
religiją yra budizmas. Vyriau
sias Mongolijos budizmo galva 
yra Buddos Vietininkas arba 
“Gyvasai Budda”. Gyvasai Bud-: 
da Mongolijoje yra garbinamas 
dygiai kaip krikščionių popie-5 
žius. Jis turi net didėsnėh reiki i 
šmes kaip popiežius, \ nes jo 
rankose randasi ne tik dvasiš
ka visos Mongolijos valdžia, 
bet ir svietiška.

štai ką rašę viekas keliauto
jas, aplankęs “Gyvojo Buddos” 
rezidenciją: Pagaliau pasiekė
me Urgos miestą,,“Gyvojo Bud
dos” rezidenciją. Prie pat kal
no stovi baltas tibetų stiliaus 
namas žaliomis dokaukomis 
dengtas. Aplink namą daugy* 
be koplytėlių ir gražią palocią 
kiniečių mados. Minėtas narnai 
vienu šonu jungiasi su kalnu, 
o kitas šonas prieina prie pat 
tilto per upę Tolą. šis ‘ tiltas 
JWią ^y/vęjo - Buddos” rezi- 
dęsef jį Šit y.l»U0Į»e fytąose ži
nomu1 vienuolyną Ta-Kure, Bu
distą vienuolynas šiek tiek ski
riasi nuo krik^jęnįų vienudly-

Ją-Kum ylepjiolynas pilnas 
yiSDlilM pranašą, keretoj y, bųr- 

gydytojų 

jį. skaitomi paemįąi. iš' dievybių
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kaip ir <lau

ir juos garbina, kaip gyvuosius 
dievus.. Iš kairės šio vienuoly
no yra kitas labai senas vie
nuolynas vadinamas “Lamą 
-Šventyklą”, šioje šventykloje 
randasi didžiausia pasaulyje 
paauksinta Buddos stovyla, so
dinti ant auksinio lotoso lapo,. 
Aplink šiuos du vienuolynu pil
na atskirą namukų, koplytėlių, 
paminklų ir atskirų altorių, 
tai tikras vienuolių miestas, 
šiame mieste priskaitoma virš 
60,000 visokių rangų vienuč
ių! čia randasi biblioteka, 

šventasai archyvas, tikybinė 
mokykla ir viešbutis lauky to- 
jams. 

t I

štai šitame raganių mieste 
ir gyvena “Gyvasai Budda”, 
Mongolijos dvasiškas ir svietiš
kas valdytojas Jo Šventenybė 
Džebtsung - bamba - Chutuchtu- 
Chan-Bogdo Gegen. Dabartinio 
“Gyvojo Buddos” teokratinė di
nastija yra skaitoma nuo 1670 
metų ir iki šio laiko iš viso bu
vo 31 “Gyvasai Budda”. Visos 
legendos, pranašavimai ir ste
buklingi atsitikimai yra suriš
ti su “Gyvojo Buddos” vardu, 
ir todėl jis yra garbinamas ne 
vien tik Mongolijoje, bet Meso-

negeistino “Gyvojo Buddos,” 
atsiuntė pas jį vieną savo dak- 
tąrų-nuodytojų, bet “Gyvasai 
Budda” tą pastebėjęs, tuojau 
išvyko kelionėn po Mongoli
ją, o kinietį daktarą paliko sa
vo dąktaru “apiekon.” Grižęs 
už kiek laiko, jau rado mirusį 
Kinijos imperatoriaus daktarą.

Sulig mongolų tikėjimo, 
“Gyvasai Budda” niekuomet 
nemiršta, bet jo siela pereina 
į kitą asmenį, kurį išsirenka 
pats Budda. Bet svarbu surasti 
tą išsirinktąjį Buddos asmenį 
ir todėl tuo dalyku rūpinasi 
vyriausias budizmo viršinin
kas Dalai-I ania^ Jei esantis 
“Gyvasai ,Budda” jau senas, 
tai Dalai-Lama išsiunčia pa
siuntinius ieškoti jam vietinin
ko. Paprastai jis randamas 
kokioje nors neturtingoje šei
moje, nes politiniais sumeti
mais iš turtingos šeimos yrą 
negeistinas “Gyvaąai Budda”, 
Kuomet jau sukastas “Gyvojo 
Buddos” vietininkas, tai apie 
jo šeimą surenkamos smul
kiausias žįnios ir duodama pa
tvirtinti DalaLLaniai. Pątvir* 
tinus vietininką jo vardas lai
komas didžiausioje paslaptyje 
iki “Gyvojo Buddos” mirties. 
Mirus “Gyvajam Buddai”, de
legaciją iš aukštų budizmo 
dvasininkų su naujuoju “Gy-

ir net Sibire bei apie Volgą. I 1 
“Gyvasai Budda”, kaip visi 

lamaitų aukštesni dvasiškiai, 
yra gudrus, protingas ir ener
gingas, bet kartu girtuoklis ir 
mėgstąs pasilinksminti. Savo 
pasilinksminimui jis turi gra- 
mafoną, įvairiij muzikalinią 
instrumentų, paukščių ir dre
siruotų žvėrių ir net dvi ka- 
nubles, kurias jam padovano
jo koks tai rusų karininkas. 
Šaudymas iš šių kanuolių 
“Gyvąjani Buddai” suteikia 
daug malonumo.

1 Urgą pas “Gyvąjį Buddą” 
ateiną daug maldininkų iš vi
so budistų pasaulio, ir, žino
ma, atneša daug dovanų. Jo 
sandeliuose pilna brangiausių 
kailių, gintaro, rubinų, alma- 
zų, aukso ir brangiausių bri
liantų. Taip pat yra dąugybė 
Buddos auksinių statuetkų, 
kurių ^viduriuose paslėpti bran 
gus briliantai. Apskritai budis
tai mėgsta slėpti savo dievą' 
statujose įvairias brangenybes 
ir todėl svetimtaučiai užka
riautojai visuomet daužo die- 
^ų statujas, ieškodami paslėp
tų jose turtų.

“Gyvojo Buddos” svita susi
deda iš 5,000 lamų patarnauto
jų. Jis turi tarybą, kurią su
daro visi Mongolijos kunigaik
ščiai. šį taryba turi patariamą 
balsą. Visi 5,000 “G. Buddos” 
patarnautojų yra susikirstyti 
j tris klesas. Pirmą kįas§ su
daro taip va^ijianii pranašai. 
Jų pareigos yra Sužinoti visas 
smulkmenas apie kiekvieną 
atsilankiusįx žymų asmenį j 
Urgos miestą, šie pranašai, su-, 
rinkę reikalingas žinias, tuo-, 
įąus perduoda viską “Gyvą- 
jam Buddai”, kad jis mokėtų 
tinkamai elgtis, jei pas jį atsi- 
lainkytų koks nors asmuo pra
šydamas patarimų ar prana
šavimų. J Antrą klasę sudaro 
tlak'tdtaį. Jų pareigos pažinti; 
gerai mediciną, parengti vais-; 
tus ir kitą tam reikalui rči|hj4 
lingą medžiagą. Trečia klasė 
yra daktarai-nuodytojai arba, 
Įįitąjp sakant, “daktarai politi
nes medicinos.” Kaip minėjo
me, “Gyyasai Budda” valdo 
visą Mongoliją ir todėl* jei 
koks nors kunigaikštis ar vie
tinis “gyvasai dievas” pasida

miestą ir ten atliekamos visos 
apeigos jo pašventinimui. Ir 
taip kartojasi kiekvieną kartą, 
kuomet miršta “Gyvasai Bud
da.”

Visa tai atrodo lyg pasaką 
ir nesinori tikėti, k,ąd XX am
žiuje, radio gadynėje, yra tau
tos, gyvenančios tokioje tam? 
sybėje, bet iš kitos pusės juk 
ir kultūringoje' Europoje yrą 
daug panašių dalykų. Popiet 
žiaus dieviškas garbinimas, jo 
“neklaidingumas“ ir visokios 
bažnytinės apeigos ir ceremo
nijos, — juk tai liekanos , iš 
senų senovės. Krikščionių dva- 
siškija smarkiai laikosi šių 
liekanų ir iš to daro sau gerą 
biznį. Ir dar, tur būt daug lai
ko praeis, kol žmonija supras, 
kad visos religijos yra burtai
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Skaitytojų Balsai
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Išvažiuoja!

rę hebepąlankus “Gyvajam 
BUddal”, taį šis iuęiau pasįjm- 
Čia viepą iš savo daktarų-nuo- 
dytujų pus nbgęistiim kunigai-
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Keli metai atgal, kada N. 
Lietuvoj turėjo vietos svarbus 
įvykiai ir Voldemaras ne tik. 
kad buvo priverstas nuo vald
žios pasitraukti, bet tapo areš
tuotas ir ištremtas Plateliuos- 
na, kai kas pranašavo, jog nė
ra tai paskutinis biografijos 
puslapis, šiaip ar taip ne kas
dien pasitaikančios asmenybes 
Lietuvoj. Galima buvo girdėti 
nuomonė, kad Voldemaras 
mėginęs pagriebti z valdžios 
vairą, ir apskritai šis nepa
prastas asmuo Idngvai nesu
tiks sudėti ginklą. Tolimesni 
įvykiai kaip tik patvirtino 
šiuos spėjimus. Buvome liudi
ninkais ištisos eilės intrigų, o 
netgi nenusisekusių pervers
mo mėginimų. Buvo laikotar
pis, kada kiekvieną' momentą 
buvo laukiama, kad Voldema
ras savo šalininkų priešaky, 
pagriebs valdžią. Prie to vie
nok nepriėjo, nors kad ir iš
tremtas — Voldemaras nema
žiau politiniai buvo aktingas.

Sprendžiamasis momentas: 
—Voldemaro teismas. Rodėsi, 
kad nežiūrint visų pranašavi
mų, Voldemaro žvaigždė bai
gią temti. Juk perspektyvoje 
buvo kelių metų kalėjimas! 
Teismas vienok panašaus 
sprendimo neišnešė. Voldema
ras, kuris tuojaus po sprendi
mo perskaitymo nuėjo baž
nyčion ir neva karštai meldė
si, savo širdy neturėjo ne 
mažiausios atgailos, būdamas 
tikras, kad teisybė yra jo pu
sėje, Voldemaras yra retai pa- 
sitaikančios atminties, pilnas 
jėgų, pasitikėjimo savimi ir 
ambicijos žmogus.

Teismo sprendimas, b, dik- 
tatoriaus elgesys teismo salėj, 
lygiai kaip ir tolimesni žod
žiai atgavus laisvę, atrodo lyg 
ir tvirtintų anksčiau pareikštą 
hypotesę

Žaibo gerituipu pasklydo ži
nia, jog išvažiuoja kųp. K. 
Matulaitis, Tai žmogus, kuris 
per keletą metų išnaudojo! 
durbkunkųs Chįęagoje ir viso* 
j e Amerikoje. Jo Pievas, —tai 
pinigai kuriam jis ištikimai 
tarnauja, /

Jis įvairiais budais lupo iŠ 
žmonelių pinigus. Lindo į 
draugijas, šaukė susirinkimus, 
rengė balius, priimtuves dides
niems išnaudotojams už jį leir 
do knygas, kad tik ištraukus 
vieną kitą centą iš paprasto 
žmogelio.

Jei jis negalėjo ištraukti pi
nigų nuo ko, tas pasidarė joį 
priešas. Jis neapkentė vyčių įr 
jų spaustuvės, nes pavydėjo, 
kad vyčių spaustuvė atlieka 
tokius pat darbus, kaip “Drau
gas”. Viename katalikų seime 
jis atsistojęs pradėjo vyčius 
niekinti ir patarė net spaustu
vę išvežti į Brooklyną. Jis 
Šmeižė vyčių organizaciją, ko- 
Ijoję vyties redaktorius ir ka- 
bmosi prie jų straipsnelių.

Žodžiu sakant, tai pavydus 
žmogus, kuris gyvendamas 
Chicagoje daug blėdies prida
rė. Qerai, kad išvažiuoja į 
Londoną. Tenai mažiau lietu
vių yra. Jo pikti darbai nebus 
taip žymus. /

Nę tik laisvamaniai, bet ir 
katąĮikai džiaugkimės, kad iš- 
vaįįpoja. Jis ne vienam be rei
kalą. ašarą išspaudė* širdį už- 

ir ne taip apsukriam 
žmogui duonos kąsnį ištraukė

neši jam. mirtį ant iš rankų* — Katalikas.

hypoiezę: — Voldemaro bio
grafija ne kartą susitiks su N. 
Lietuvos istorija. Rygos “Jau
nokas Žinąs” korespondentas 
paduoda žiupsnelj žinių iš 
Voldemaro gyvenimo — nau
joj trėmimo vietoj 
suose, Zarasai yra tai vienas 
iš labiausiai šiaurėn išsikyšu- 
siy Lietuvos miestelių. Volde
maras gyvena mažam, savo 
pažįstamo kambarėly. Nedide
lis stalas, pora kėdžių ir ka
napė—visi jojo baldai. Volde
maras sakoj kad pirmoj eilėj 
stengsis pasilsėti ir pataisyti 
sveikatą, kadangi Plateliuose 
gavo reumatizmą. Voldemaras 
mėgsta pasiirstyti laiveliu; 
dažnai jis galima matyli mie
stelio gatvėmis išėjusį pąaj- 
vaikščioti. Aiškios sargybos 
tįes juo nesimato, vienok yra 
Hųirim saugumas,

Voldemaras pasakoja, kad 
būdamas Kaune, gavęs pa
kvietimą važiuoti Amerikon. 
Kviečią jį Amerikos lietuviai 
ir amerikiečiai,

I “Jaunukas Žinąs” kores
pondento klausimą, kodėl Vol
demaras šiuo pakvietimu ne
pasinaudojo, jisai atsakė ši
taip: —“Dar kurį laiką noriu 
pabūti Lietuvoj. Nusistebėsi 
Tamsta, jeigu pasakysiu, jog 
dar ir šiandie esu Lietuvai rei
kalingas. Tūlas užsienio aukš
tai pastatytai asmuo šį reikalą 
sekančiai suformulavo: —Nei 
Varšuvą, nei Paryžius, nei 
Maskva arba Berlynas nedrįs 
pajluMptt Lietuvos, pakai te
nai yra Voldemaras.” -r-Betar
damas šluos žodžius Volde
maras žymiai darosi gyvesnis.

Gaunama įspūdis, kaip tvir
tina “Jaunukas Žinąs” korės- 
poijįę»}tgą, kad Voldemaro K- 
trėmimu? nesibaigs paprastai. 
Arba atsisės
kaltinamųjų v^Uble arba išves 
jį iš ištrėmimo > vietos kokie 
nors nepaprasti įvykiai, kurių 
Voldemaras laukia, ir kuriais 
pątąąi tįkt

Ateitis pąęadya, fcjek yra šie 
“Jaunukas Zipąs” korespon
dento tvirtinimai rųntį.

Budrys.

Zara-

karią



Naujas policijos galva
Roseland

Phone Boulevard 8483

Banko

Velveeta
Lietuves Akušėrėe

and Medi!

S. D. LACHAVICII miu m

Valandos: nuo

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 67801

TeL Prospect 1930

Trubelis bankui

arit-mutMi

Ifit’ St. Čdnai 2J33O

Bedarbį rado pasikorusį

Pasaulinės parodos dar 
bas ptftirižtif programų

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

*6 pietų h 
vakare

8* vikaro'.
7691

— lengvai 
tyras kaip

Išlaidi? likvidacijai padaryta 
$4,759.43.

RošeTand' Statė Savings bari 
kas buvo adrėsu 11431 So. Mi 
ėhigart avė.

Musų patarnavimas lai* 
dotuvčše ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl', kad neturime fll 
laidų užlaikymui sity-

(Cori bf 3 51# 8 Halsted Sts)
Ofiso -

Pašau Ifričs Parodos statybos 
darbas, kiek jo jau padaryta, 
yra visais metais pralenkęs pro
gramą parodos Statymui, 'taip 
praneša parodos direktoriai.

KaZiihleto

fį- 
Urartd ertt 

įfafyvdttl 
Irt? pasku-

Prašymų paramos skai 
čius padidėjo 806 

nuošimčių

Kabantį ant medžio rado Ju 
iiy S. Simoną, 56 metų bedir
bi, 5&2 FuRerton parkvvay. Si
moną rado Edgcbrouk miške 
netoli Devon ir MiMaukee gat-

Meras Cermakas ketinąs mė
ginti sutaikyti teatrų savinin
kus ir krutamųjų paveikslų 
operuotojus. Jisai pataria tai
kytis arbitracijos teismo pagel-

Suvicnyfų labdarybės draugi
jų generalis superintendentas 
Joėl f), tfu rite r praneša, kad 
Riėkitf ]xraš&nčių pagelbos žmo
ni^ Chicag'oj rugpiučid menesį 
šių metų buvęs 806 nuošimčių 
didesnis, nei tą patį mėnesf per
nai.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

sultis suvartojim 
Mat augintojai surado
- kitokiam sulčių vynuogių 

tūkstančiai vagonų jau 
I —- indu-

Į Chieagą atvyko iš Washing- 
tono 30 Darbo Departamento 
agentų, kurie ieško suokalbi
ninkų, užsiimančių svetimšalių 
kontrabanda Amerikon. Nužiu 
rimą, kad chicagiečia “suokal
bininkai” padarę iš tokio užsi
ėmimo apie $100,000 metams.

George W. fteinecke, kaip 
Roselando Statė Savings Ban
ko resyveris, išdavė valstijos 
auditoriui OcCariii Nelsonui ra
portą apie banko reikalų padė-

GRABORIUS IR RALSAMUOTO 
' Dideli it graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
TeL Roosevelt 7532

ANTANAS MICKUS
Persislcyre su šiuo pasauliu 

rugsėjo/29 dieną. 2:30 vąlandą 
ryte 1931 m.. sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių apskr. Kel
mės parap.. Paprudžių kaime.

Paliko didriiirtie riulhfdithe njo- 
terį Rozaliją 
marčių T '

it Vaikų Ltgą
er Avė. V.
4 iki 6 po pietų.

’/Frys vyrai įgjo Dl». P: 
Wditafewicz ofisan, 1652 W 
North avė. Tuo laiku ofteo 
ėjo lauk daktaro glmiuiėtis.

Jis išėjot Bei tyrteipa* 
sirodS jam nožriit^tirii; Taigi 
jis patel'ofORRVo policijai.

v, f ii. i^ilM btf džMrU

Mėtas mėginsiąs šutai 
ky fi'

1327 So. 4MT.0

Telefonas 

Cicero 3724

Bankas turįs pinigų $322, 
402.72. Mokamų bilų nėra.

Banko turtas, kaip įrašytas i 
knygas, siekė liepos 6 d. $2,- 
304,889 25. Banko balansas, ku
rį jis yra skolingas kredito
riams, tuo laiku siekęs $1,801,-

Ofisų, 4alaiWdw fP 
Residence Phone

Lukosene Ona 
Stankus Mrs. C S 
Stariktfuskas Antanas 
Tamolunas' Jurgis

LIETUVIS GRABORIUS
[iausia. 
ano

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki S vaL-l 

Vakarį HlRyrdT fceAMfl 
Nedčlio/ b« 9 12 t;

i. sūnų Pranciškų, 
BĮ'dkišl'avą, 2 dukteris -y- 

.arbaus^iertę 
kiėrif, 2 žėntus — 
toną 
tuvoj 2 švėgCrids ir gintines1.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West-3Sth St.

H.ljted ■
Valandoj, ,nuo 10—4, nuo 6 ska 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Meras Cermakas, pranešta, 
nusitaręs atstatyti iš vietos vei
kiantį policijos komisionierį A'l- 
cockų; Mero patarėjų komisi- 
ja, susidedanti iŠ biznierių ir 
kai kurių piliečių grupių vadų,? 
rekomendavusi penkius kandi4 
datų s policijos komisionieriauti 
vietai. Jie yra:: kap. • James 
Allman, Morgan A. Colius, brt- 
vęs policijos kortrisiėmeriuš Db- 
verio admiiris«tracijoj; kap. Ira1 
McĖovvell, kap. Wm. H Schee- 
maker, kap. Thomas Condon ir 
kap. Matthew Zimmer.

Valandos nuo 9 
3W S. Hahted

Ra Ae VASAMJ9 
aDVoKAT. 

fl 8iM bi

DR. C* MIGHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ubu akims, 
butų kom- 
. Mano eis* 

mo- 
__ __ j. Tiktai' 

ihstrumental yra

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
^jįįĮ^ OPTOMETRIST 

Praktikuoja, virš 20 m.
' 4649 S. Ashland Avė

kampas 47th' St.
Tel. Boulevard 6487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Remlock 2615

CHICSG08 
ŽINIOS

Ieško gabentojų sve 
timšaliy j Suv. Val

stijas

Oflro TtL Victory 6893 
Rež. TeL Drevei 9191

DR. A. A ROTH
, ........................ . ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiuat 3102 86. BMu8 8L. Cbitagd
arti 310 Street

asmiik
$selfi . <

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 Ė. lllthSt 
Kampai Wabaxh Avenai 

Tel. Pullman 0856 
Gazas; k-RaV. etc.

Telephone Randolph

NKrifM 8-9 ryte, ti

K. GUG’IŠ
ADVOKATAS , 

MIESTO, OFISAS. 
Dtatbom R66Ai 

TelrfadiM CenMfl 44 M

SVARBI žlNtPTfi
H1 T. STR1K0L

Liefuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Petrelė abu savo ofisu J nkinj^ vietų po nr.

1645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 Vakdrf. 

Nedėlioj pagal sutartį 
TėT. Bo^lev^d 7820

;-i Namai:

DR. VAITUSH, DPT. 
LlfrTUVIS AKIU SPECIALISTAS 

■ . Sugryžb U Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

4>riėžastimi galvos skartdejinio, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, ckaudanią 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
ttumparėgystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paio- 
dančid • mažiausias klaidas. Speciali ątyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valaridės 
nub 10 iki 8 vai.. , , . . t
Kreivas akis atitaiso į trum
pą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomus M 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phonė BorileVard 7589

skanų Pfifujų siitį’ galima 
tarpiųti, raikyti, tepti 1

kaip jo pilnas, riėlitis 
sūrio •škOhis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
viršldnasi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
Čių. J’usų gčbšėrfifnkas 
turi jį jiušėš' svaro pake
liuose. ,

DR J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St„ Suite 3 
Tel. Prospect 1028

2359 S. Lettolti St. Čdnal 2330 
Ofiso Valandos 2 iki 4, 7 ifit 9 

Nedėlioj- pagal sutarti

Balzamuotojaa
Moderniška Kokplyžia bdVanai 
riu automobilius visokiėrta reika 

hms. Kaina prieidama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. \

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPYV MIDW1FB

6109 South
Albany A v.

Pbbiif •
Hemlock 9252

BUTKUS
Ulidertaking Co.

WA. A. Pakoray 
Koplylfa dykai 

710 West 18tii Street
Tek Canal 3161

Vakariu*

414$ Archer Ąt*. TdL LrSfaystts' 7337

Namą* TU. Hyde P«k

dr. a. j. Karalius 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

TėT. Calumet 3294
Nrtb 9 iki 12 vai. dienos' ir 
nuo 6 iki 9 Valandos vakare

A. MONTVID, M. D.
West Town State Barik Bldg. 

2400 W. Madison SU

Vai.: t iki 3 po piltų, 6 iki 8 valu 

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

: .1. . ' . - ’______________ * t,. ' * ' 'J

Phrfai Candt ftfš2 
Valandos1: 6—8 Vikare , 

DR A. L YUSKA 
1909 86. Atlsttit Sli 

u 4193 -Archer Avei 
vrirodoi:, 2—4 po piėf 

iddVttte
Naktinis tblefonhl Orovehitt tS99

įfoclafč jum ir viėfiam jo pftėiėn 
įtui holdapą. Atėmė iš1 jų $36i.

Kadįa ir banditai išėjo iš dak
taro ofiso, tai jttoš pasitiko po- 
įieininkai. Daktaras pažirto 
Iplčšikus. s

l'elefonai Yardt 1144

Stanley P. Mažeika
A. K. Rutkauskas^ M. D.

4442 South Wsstcrn Avtnut

TA. Lafayette 414*

VALANDOS:-
nuo 9 iki 11 valandai r/tto 
nuo d iki 9 valandai vakafo

Re*. 6600 South Attesian Avenue
• Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f 821 So. Halstsd Street 
CHICAGO. ILL.

Povilą i/ Kaj/- 
4 anūkes ir gimines, 6 Liė-

unds paš^tyrifas', rindtfst 33 F6 
Waliace St.

Laidotuvės įvyks pėtrtyčid'j; špi
lio 2 dieną. 8 vai. iŠ ryto ji nd- 
mų į Šv. Jurgio parapijf 
čią, kiirioje atsibus j 
pamaldoė už vėl i brito si 
ten bris nulydftas į Šv. 
kapines. ,

Vist a( a. Ą^friio lUi 
minė*, drsdgal ir pažįt 
ridaŠir&Ui kviečiai 
laidotdvisė ir suteikti ją 
tini patarnavimą if atsišveikitiinią

Nuliūdę liekame,
Moteriai Sūnūs i Dukterys, 
Marti', Žentai, Anūkai 
ir Giminia.

Laidotųyėse pat^maujp seabo- 
riua S. P. Mažėto, Tek Yafrife 
1138. ‘

Ofiso valM-— .. . ,, 
j, Ncdėldttofai* 1^8’1 sutartį

■ Ohto‘ ir Rez- Tel. BlritkVafd 591*

i MNAffiELIS

STATEMENT OP tfHE 0WNErt- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETCn REQUIRĖD BY THE 
ACT OF CO&GRESSr OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

Sews published daily at 1739 So.
aisted St,. Chicago, Illinois fdr 

Octobėr 1. 15131. 
State of Illinois 
County of Cdok

Before me, a Nbtary Public in 
for the State and county aforesaidį 
personally appėared Maria Jurgelonis, 
who, having been dūly swom ac- 
cording to law, deposės and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos” 
and that the following is, to the best 
of her knovdedge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation. e t c., of the aforė- 
said publication for the date showing 
in the above caption, reąuired by the 
Act of AugUst 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions,*printed on the reverse of this 
forrii, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, dditor, managing ėdit- 
ot, and business managers are:

.Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi- 
cago, III. . >

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals- 
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the ownei*s arė: Lithuanian 
News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevięz. A. Zymont, P. Gri
gaitis, P. Miller, C. August, J. Moc
kus. J. Mickevičius, J. Jaiulevičiuj, V. 
Rusbinskas and P- Gzlskis,. all* of 1739 
So. Halsted St., Chicago, III,

8. That the kriowri Kohdholders, 
mortgtfgees, and other seenrity hold- 
ers ownfng 0r holding J’ per cent or 
more of totai amount of bonds, nrort- 
gages, oV other securitfes are Lith
uanian News Byilding and Loan 
Ass’n, 1739 S. Halsted 9t.,< Chicago, 
Illinois. , •

4; That thė two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholdęrs ancl seęurity 
holders, if arty, contain not only the 
list oi stoeKholdėfš antf sečurity 
holders as they appear upon the

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoją 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave>, 2 Ifitet 

chicago; ILL. A 
SPECIALISTAS DŽIOV6S

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikį lig« 
. OFISO VALANDOS:

Nuo iki 12 vai. ryte. nUo* f M 4 
vai. pi«t< trio 7 iki 8t30 jrri. 
”kato ’•

rų, moterų ir vaikų pagal naujanrita 
metodu* X-Ray it kitokius elektros 
prietaiTObL

Ofisas ir. Laboratorijas - 
1025 W. ISth St., netoli Morgan St« 

Valandos: nuo 10—12 jrtetų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakan

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hude Park 6753 ar Rdndolph 6800

Patarnauju laidotuvėse kub^iė
Reikale meldžiu ątrišauktiį 6 m 

darbu bnšite užganėdinti,
Tel. Roosevcft 2515 atba’ it

2314 W. 23rd PI, Chicagt
SRVftltJŠ:

1439 S. Coii< Crėsfo, D1 
Tel Čicero 5927

Roseland State Savings 
l^adėtfer sulig knygomis

books of thė compdny būt also, in 
da'ses where thė stockholdOr or secu- 
rity appears upėn the books of the 
company as trustee or in any othei? 
fiduciary reldtion , the namb' df the 
person or Corporation for whom such 
trustee is aėting, is given: also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledge and belief as to the čir- 
cumstances and conditions under 
which stockholders and sečurity hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and thi's affiant has no reasoh to 
bęliėve that arty othef person, asso* 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by hini.

5. That thė average nuinber of co- 
į)iės of eadh issue of this publication 
sold oP dlstrfbuted, through the maile 
or otheywise, to paid subscribers 
duririg’ the six ihdhth precėding thd 
date shown above iš 38,100.

Maria JiiPgeloriis, 
Business Mahageri

Svtom to and subscribed before me 
this 30th‘ day of Sėptember, 1931, 
Michael J. Tanancvicz, Notary Public 

(My commission expires Jan. 15, 
1935).

^eriilock Šfil .

DR. V. S. NARES
(Nrrya'udias)' 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69 tb Street 

. VALANDAS:
10 iki U ryto; 6:30 iki 8:10 Vik. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIĮ

Rfeonv Bčultfard 1941

DR. C. Z. VEZELlS 
. Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Oli>—Utarn., Ketv. u
Vapiti—Pan.. Sef. ft 
urtnrra -f,

John Kitehiiteto
Lietomis Adt___

3231 frėrt St
Arti Lrittri A.

TdMn/M bMal
Valandoe 9 ryto įltt ė vakail 

Seredoj. k Pėtayėidj uuo 9 Mc

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAI4S 
i 145 Mautauhes Antane 

Valandos: 12 iki 2 k 6 Iki 8

A. A. Si AKIS
ADvoRAf^Atf

Mieslti Ofisus 77
Roorn 1502 Tel Central 2978

Valandos!' 9* tftS iH 4 po pieta
‘Y ...

tu W Subatoa 
▼ai.

...... .!. ■>

JOSEPH & Gili! 
lietuvis AjvekStaJŪSŲ GRABORIAI 

z. Didyok Ofisas ,

4665^07 South Hermitage Avenue 
Viti YARDS LMį , ,

[Acme-P. V A. Pltoto]

Ix>weHJ Irid. — Jamės PėVfy, 
Swailk, 15 metų mokinys, ku
ris apipiešė gazolino stotį ir 
nužudė stoties prižiūrėtoją.

Oubkite savo akis r išegzaminuoti 
DYKAI;

Refeištriiotam Optomėtriitui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

kurie nori pasigaminti 
sunkos. Visų rūšių 
galima pirkti viršmi-

Pasak Charles W. Irrgang, prezidento 
Frtfi| Auctiop* Sales Company. 27 Št. 
ir Ashland Avė., puikiausių Californijos 
Vynuogių yardų pasaulyje, dabar jau at-. 
gabenama užtektinai sultingųjų vyno 
vynuogių, kad patenkinti kiekvieną pa
reikalavimą tų. 
namie vynuogių 
sulčių vynuoges 
nėtuose 'yarduose

“Californijos 
geriausios kokybės 
/‘Jus yra pilnos cukraus 
tinka gaminimui sunkų”.

Nors šiemet derlius yra trumpas, de
ki sausros* ir karščių Californijoj ir ne
abejojamą, kad pasireikš vynuogių tru
kumas, betgi kainos yra žemesnės, negu 
kada buvo pirmiau.

Patyrusieji vyno darytojai paprastai 
perka Uogas anksti, kad gauti geriausios 
kokybės vynuoges ir už žemas kainas. 
Vėliau sezone jie turi mokėti augštęsnes’ 
kainas jr kartais, deki derliaus itiažumo, 
pasireiškus trukumui, gali visai tinkamų 
vynuogių nebegauti.
t Jie visi pataria pirkti vynuoges dabar, 
ypač kad yra kgalis dalykas gamtinis 
Vynuogių sukis suvartojimui savo na
muose. Mat augintojai surado naują 
marketą — 
suvartojimui 
yra gabenami į naująjį marketą 
shiją.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avendd

3>a1att<foi 1 f ryto iki I po pietų. 2 iki 
4 U 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dįeflą. , f
Tekpbonai dieną it naktį Virginia 0036

Dr< D. Atkočiūnas 
a.

Valandos: 9—12 A* kL» 2——6 ir 
7—9 F. M.

Tekįttfdne’<icA» (M 6 
CICERO, ILL.

bežiūrint kaip 
' pilkuotai darbas. ____

t®ma yra pasokmS 20 
tų studijų ir tyrimo 
tiksMaųgi ----- ----

vartojami. Mano akiniai eugrąžina rogfljliną' 
ir pašalina įtempimą.

SPfiCIALfi IJdMfi VAIltŲ AKIMS 
Akinių Ir Ėgzaminacijos itiilna Nuo S5. 

ZyajroB akyq ątitaiBomoi. žema kaina, be 
operacijos, lengvi IfimokCjimai, nGra augai- 
Simo. 

Stiklai duplikuojaml it rfimal eutaisomi 
tą—nacių dieną. . v t J

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 Š. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. rytd iki 8:30 vai. vak.
.........i... . "IM Uillliri II į Ui 7 l’i

LtefariM Gy<Wrt...
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligoniu: 
ndo 10 ryto iki 2 

riuO 6:30 ikf 8:

Dr. MAURKE KAlBi 
4631' StrUth AMtM Anetkn 

.... .. Oftsb valandos: .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki j* po pj«t 

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 Iki tž 
Rėz. Telephone Plaza 3200

A. L Davidonis, M.D.
4919 So. Michigan Avenuė

, Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki U vąlaĄdaf Meį
6 iki 8 Vriandąitvaka^ 

tofiirftao it kstvirtddiinlo
į ---------„^•■'„Jr.Fįi,i. 1, ' -^.,4'

ei. BddeVard 5913

1......... .. ...... i ■! 1 11 > n jjif n ii iii u>

Įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
— IS RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinomas pėt 25 rttt- 
tur kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Mayfair bankas nusitarė'užsi
daryti ir išmokėti visus pini
gus depozitoriams. Bankas (ku
ris yra adresu 443C Lawrenco 
u ve.) išsiuntinėjo laiškus pra
šydamas depozitorius ateiti ir 
pasiimti pinigus. Jau bankas 
išmokėjo $500,000, bet dar pa
silieka $100,000, kurių depozb 
toriai nesiskubina imti. Tai ir 
vėl trubelis: kai kada depozi 
toriai bėga j bankus kaip gais
rui, o čia ir prašomi neina sa
vo pinigų pasiimtu

'TT—** . ' ' *
Arėdavo banditus api 

plėšttshfs daktarą

vynuogės yra pačios 
”, sako p. Irrgang. 

kaip tik

, Tet Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453' 

Valandom 1 iki 4 ir pagal euritarima

Dr. B. G. LAMBRAKIS
Ausų, Nosies, Gerklės Spedalisttn 

Instruktoriui Vienuos Universiteto 
Suirt 1447-49 Pittsfield Bldg.

55 E. Washington St,

Dr. Susąli A. Slakis
Specialistė Moterį

4145 Are
Vai. 10 iki 12 ry^o
Seredomis ir riedeliOmis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel. Hvde Park 3395

— J —    ............i  .1 'i ■ n.  

. • .. Telefonai Boulevard 1939.

DR. S. A. BRENZA
Ofiso dalandosi

9 iki 12, 1 iki 3 d. ik 6:30 iki 9:30 ▼.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. IR

Šiė laiškai ytil atdja ir Ėuroport; 
Kam jie priklauso, tepnil riueįnh 1 
vyriausijį paštų (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. .Reikia, klAusti prie1 
langelio, kur padėta iškabi® “Adver 
tiBea Wind<AV” lobą j riuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kafy 
kad šiame sąraše pažymėto. Laiškus’ 
paštas laiko tam tikri- laikų, d pas
kui sunaikina.

503 Asmutienė Brone
508 Burba Mikė ,
528 Kelene Jan

, 533 ’Lipskis Jonas
534 
560

Phond Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 86. Richmond Street

Telefonas Republir 7868

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

IGN. J. iO
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicaroj

1646 W. 46th St.
Telefonai’ ^Il|

Boulevard 5203 7
‘a •' — ••

Boulevard 8413

Akių Gydytojai

U.A' y

inauBHMnMMi

i



CLASSIFIED ADS

$1.85

$1.49

tas mn

For Rent

nuo
laikosi

Šiandienic
The Common Law

Graži drama

Roseland
MADOS

Robertgro

Rožių žemė

CLASSIFIED ADS

tam

ma
Cicero

3385

Perkam notas, 2nd moregage

18th St. Tel. Lafsyerte 0455

Rožių Žemė
bur

Kliema

(Miestas ir valstija)

Arti &
Teli Yards 6080

345
335

pasi
tiktai

B AKI N G 
P0WDER

$105 
345 
336 

i 265 
495 
406 
435

čikagiečiai, neužmir
škite Vilniaus dienos

Real Estete For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Educational
Mokyklos____

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

$12.00 Smuikas

rakandais, šiltas

vyrai ir moteris 35 8 Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

savaitėje. Pomirtinė $250 
Pašalpa ser-

Brangus koncertas 
“Įžanga” dykai *

tuomet jau kas kita, 
turi 
va-

jauna mergina abel- 
darbui: pragyvenimas ir 

arrit, 4450 Grenshaw St.

Naujas Dentistas Ciceroj, Dr< 
P. Atkočiūnas (1446 South 

49th Court)

Pastebėkite puikią teš 
p piragai 
vieži.

NORIU PIRKTI kepamą ir verdamą 
anglių pečių. Šaukite tuojau. 

Lafayette 1083.

Apiplėšė lietuvio 
krautuvę

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS,

Statendam i 
•klesą pavertė į 

turistinę
pražuvęs
Daugelis pirmųjų hpudžiu 
dažnai esti sugadinama ko-

Visas namas renduojasi už 
Turiu parduoti už bar- 

— tiktai $500. Woodville 
Chi-

Vakar, Vanagaičio žmonių ly
dimas apsilankė “Naujienose” 
“Vienybes” redakcijos štabo na
rys p. Kružintaitis, padaryda
mas vizitus “Naujienų” redak
toriui ir kitiems redakcijos ben
dradarbiams.

Svečias % užsukęs Chicagon iš 
Tabor Farmos, kur, be kitko, 
padėjęs “Dirvos” redaktoriui p. 
Karpavičiui išlošti “buby” pri?

NAMAS ir lotas pardavimui, 2 fla 
tai ir basementas.

2551 S. Homan Avė.

1929 Buick, kaip 
paaukoti už geriausį 

cash pisiulymą. 'Šaukite Grovehių 0871.

Gerbiamieji draugijų 
vai, malonėkite ateiti

ON ST. .

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago. 
čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros . ........... . per krutinę

— Rudeninė svečiuosna eiti su- 
Gražiai išrodys iš vienos spal- 

šilko arba šiaip sunkesnes arba leng- 
vilnonies materijos. Sukirptos 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

Specialistas gydyme __
gų. Jei kiti negalėjo jumis 
kyklt pas mane. Mano r” 
nąas atidengs jūsų tikra 
imsiu jus gydyti, sveikai 
klt pas tikra apėdalista, 
kur ir kas juma skauda.

SPECIALIS SPALIO SUTAUPIMAS 
Namu statymas, remodeliavimas, garažai 

norčiai, visas taisymo darbas; pigiai.
R. M. GIBBON, 

2536 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas. 

Tel. Spauldlng 6130

1027 
1928 
1031 
1928 
1030 
1030 
1030 
1930 
1928 
1030 
1931 
1931 
1029 
1930 
1030 
1929 Nash Conv. 
DAUG KITU " 
6811 S

REIKALINGAS senyvas vyras ant 
farmų. kuris galėtų skinti kornus; val
gis, guolis ir biskį damokėsiu. 2537 W. 
Charleston St., prie Miivvaukee ir West- 
ern Avės.

daiktu.
JAI yra piųku jeigu gali taip 
u J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis 
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas. į

Didelė tubS Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per 
Lambert Phąrmacal Co. 
Louis.'U. S. A.

PARDAVIMUI pusdykiai nauji gro- 
sernės fixturiai. Atsišaukite, 2 lubos, 
frontas. 3957 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI Kateteri ja, biznis 
dirbtas per daug metų, tarp dirbtuvių 

716 W. 22 St.

Nėra reikalo 
daugiau, kad 
košele, 
didelis 
25o. L 
tte» w •caaaev
$3. ui kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kita, 
Lambert Phannaoa] Oo

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

P. Atkočiūnas atkeliavo iš 
Lietuvos 1914. metais, čia jis 
neturėjo jokių artimų giminių. 
Atvažiavęs <tuoja>i gavo darbą, 
dirbo 'ir taupė. > Susitaupęęs 
kiek pinigų, stojo mokyklon. 
Gabumų ir energįjoš; jam ne- 
stokavo. Į keletą metų užbaigė 
kursą ir gavo mokytojo laipsnį 
Valparaiso Universitete. Pas
kui atvažiavęs Chicagon, pasto
jo į Den(isterijos skyrių Loyo- 
lo Universitete, , kurį ir baigė 

Dabar Ciceroj atidarė labai 
patogų ir modernišką dentiste- 
rijos ofisą. Reikia linkėti nau
jam profesionalui pasisekimo.

z ------ Kaimynas.

savo aptickoriu.
Saint

RJBAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namui, 
lotus, farmas. biznius visokios rųšieg 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra.
ir parūpinanti 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas

Kliubas lai- 
penktadieny, 
vak., Chica- 
3133 South

Vagiliai, kad Įsipiršti vidun 
ir paskui išgabenti mėsą, iš
draskė net septynias duris. Iš 
to galima spręsti, jogei jie bu
vo apsipažinę su apielinke ir 
namais; kurioj krautuvė yra. 
Kitaip sakant, kad ši vagystė 
buvo apielinkės gengių darbas.

Pats p. Stašaitis prie krau
tuvės negyvena, tat ji atrodo 
nakties paukščiams gera 
biui vieta. —Rep.

PARDAVIMUI 
naujas. Turiu_

Help Wanted—Female
DarbininkiųReikia______

REIKALINGA 
nam nam 
kambarys?

Ofiso 
pietų,

ir j anie nepakelti jokio klau
simo tos organizacijos vardu, 
yra daugiau negu juokinga. 
Negulima suprasti kuo SLA 6 
Apskričio delegatai pasitenki
na. Kokį įspūdį, varde savo 
organizacijos, jie teikia kuo
poms, kurios yra pasiuntuirios 
juos atstovauti kuopas SLA 
reikalais.

Tur bųt patenkinam save ir 
savo kuopas suvalgydami deš
ras... Dešrų apskritis. —Genis.

Įspūdžiai iš SLA. 6 
apskričio konferen

cijos

3385 
knelė. 
vos 
vesnes 
mieros 
per krutinę. r

Norint . gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą, blankute arba pri
duoti pavyzdžio (nųmer|, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno, pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: i

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

The/ Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galčtumčt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

I F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

Lankėsi “Vienybės 
redaktflrįųs

Praeito antradienio vakare 
beklausant gražų ir įvairų, 
duodamų Peoples Furnitūra 
Kompanijos programą, klausy
tojas savojoj: kiek galėtų kaš
tuoti Įžanga į tokį koncertą, 
kur butų galima girdėti dai
nuojant Mikas Petrauskas, ’ V 4Kipras Petrauskas, Juozas 
Babravičius, Petras Petraitis, 
Jonas Romanas, Alice Berec- 
kaitė ir kitus. Taipgi daug 
muzikos kurinių grojant per 
skirtingas orkestras? Rodos, 
nė už $10.00 nė už $25.06 nega
lėtum girdėti tokių parinkti- 
nių artistų dainuojant, bet su 
pagalba radio ir ačiū Peoples 
Furniture Kompanijos pastan
goms, kurie leidžia lietuviš
kus programos, girdime šiuos 
koncertus kas antradienį dai
nuojant musų parinktinius 
dainininkus, taip kaip ir pra
eitą sykį, kurių vardus viršui 
pažymėjau. Todėl tik su pa
galba radio girdime gražiau
sius koncertus, girdime juos 
dykai, be Įžangos. Del to ir 
yra priežastis kodėl taip visi 
geidžia turėti radio savo na
muose ir klauso šios radio 
valandos kiekvieną antradie
nį. Tikrai jos yra per žingeid
žios praleisti neišgirdus klau
sytojui.

Jonas ir Kastas turėjo 
žuaziniame teisme bylą su An
tanu ir Romusiu. Kodėl jie 
provojosi? Ar negalėjo geruo
ju susitaikyti?

Tur būt geruoju susitaikyti 
negalėjo.

Dalykai jiems susipynė taip, 
kaip ir daugeliui- kitų susipi
na. Kaip kalbos eina, Jonas ir 
Kastas paskolinę Antanui ir 
Romusiui pinigų.

Paprastas dalykas. Bet pra
eina keli metai, o pinigai ne
grąžinama. Irgi gan paprastas

Ta konferencija atsibuvo 
rugsėjo 27 d. š. m. Klausyda
masi iš šalies apie SLA 6 Ap
skričio veikimą, žmogus gali 
sakyti, kad Apskritis neįdo
mauja SLA reikalais.
Daugiausia ypatiškumo, sim

patijų pilnas. Ir iš netikslaus 
Apskričio valdybos pasielgimo 
su praėjusio SLA Seimo ren
gimo finansais jau kelintą 
kartą keliamas lermas apskri
čio konferencijoj.

Kai kurie delegatai išsireiš
kė, jogei tai esą ' ypatiški gin
čai. Bet ne. Esu buvęs Apskri
čio ir Seimo Rengimo Komi
sijoj ir mačiau viską. Užbaigi
mui to reikalo buvo paskirta 
komisija užpraeitoj konferen
cijoj. Bet šiai -antrai komisi
jai, esančiai be kevalo, pra
šant dalyką likviduoti, konfe
rencija likvidavo jį. Pasirodo: 
“Let’s have pęace,” ir bukite 
rhulkiai. (Tas dalykas jau bu
vo pakankamai diskusuotas Ap
skrityje ir jau laikas apie jį už- 
miršti. — Red.)

Turėti SLA Apskričio vardą

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTAR 

TARNAVIMAS 
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS 
818 W

Telefonas Canal 0229

ALBANY
Ploninantys 

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4378,

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

i ****** ■ ^^wW**a*w>^***wa**S*MMS*»***#««»

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. • Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

^PARDAVIMUI gerai Įsteigtas, gro- 
seris,' daržovių ir vaisių krautuvė, pigiai. 
1942 S. Halsted St.

40YEARS 
25 o u neės for 254

“Birutės” Choro repeticija įvyks šį 
vakarą 8 vai.,- Gage Park salėj. Visi 
choro dainininkai-kės malonėkite atvykti, 
yra svarbus prisirengimas prie koncerto.

Valdyba.

PASIRENDUOJA 2 ir 3 kambarių 
apartmentai, $5 ir $7. Išdekoruosime. 
Matykit džianitorių antrame augšte. 

1705 S. Canal St.

RESTAJJRANTAS ant transf erinio 
kampo parsiduoda iš priežasties mirties 
šeimynoje. 
$50 į mėnesį 
geno kainą - 
Tavern, 3450 Cottage Grove Avė. 
cago. III.

Joel 
VVilliams, Hedda Hopper, Marion 

Shilling ir k.

PARSIDUODA kriaučių šapa labai 
pigiai.

4649 So. Wa$htenaw Avė.

valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
Nedl 

hoj nuo 10 rvro iki 1 no olėtu.

PIRMOS klesos grosernė ir bučemė 
parsiduoda. Nėra kompeticijos. Tiktai 
už cash. 1424 W. 61 Str.

Jaunų Liet. Am. Taut 
kys bertaininį susirinkimą 
spalio 2 dieną, 7:30 vai. 
gos Lietuvių Auditorijoj, 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai 
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei 
kalų kuriuos būtinai turim aptarti ir ku 
rie pasilikę su mokesniais tame susirin 
kime malonėkite apsimokėti.

s R, S. Kunevičia.

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė 
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertu instruk
cijas šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina, fiio 
amatai yra patraukiantys ir 

krerai apmokami. Rašykite dėl 
knyrutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezalninti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rafiykite dol knygrutčs.
MASTER COLLEGE

190 N. STATE RAN. 2718

Constance 
Bennet

McCrea, Lew Cody,

neturi 
tai ir nereikia. —J.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui trijų augštų mūrinis 

mas. 11 kambarių, 
vr šaltas vanduo kiekviename kambaryje, 
arba galima išrenduoti dėl trijų flatų; 
karštu vandenin apšildomas. 2 karų 
garažas. Pajamų $150 į mėnesį.

1414 W. Monroe St.

Pranešimas Chicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims* Paduoti prašymą 
stoti Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 

yra galima pas bilc vieną šios Dr-jos 
larį arba malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininką J. jMickevičių, 3653 

o. Halsted St. Tel. Yards 4754 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
J6 iki 45 metų 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 . “
—t apmoka pati Draugija 
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

Chicagos Liet. Dr-jos S. P* Valdyba.

išmokėjimai.
W. MOTOR SALES

Kastas supyko, kad dėl savo 
pinigų turi tiek daug kartų 
vaikščioti ir prašyti jų. Pa
simatė su advokatu. O advo
katas iškėlė bylą teisme.

Kuriam laikui praslinkus, 
Kastas gavo žinią, kad jis lai
mėjęs bylą su Antanu. Pasi
rodo, kad buržuaziškame teis
me lengviau kartais teisybę 
surasti, negu pas draugą.

Antanas turės visgi mokėti 
Kaštui skolą. Gi Jono byla 
taipjau buvo prikergta prie 
Kasto bylos.. Jisai gaus pinigų 
po Kasto. Ir tikisi dar gauti 
Kalėdoms.

Well, kiek panašių Įvykių 
pasitaiko musų gyvenime. Ka
da ka^n reikia pinigų, tai tave 
suranda nors ir žemėj būtu
mei pasislėpęs. Prižada sugrą
žinti kuo greičiausia. Prisie
kia. Draugu išvadina. O kai 
gauna 
Tuomet jau skolintojas 
ieškoti, prašyti, draugučiu 
dinti, kad ką nors išprašyti.

Gerai dar, kad kartais tas 
buržuaziškas teismas parodo 
teisybės. Kitaip gi butų lyg ir 
matuškoj Rasiejoj 
<o

Naujienų Spulkos 36 serija prasideda 
Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

Yra sargiausia vieta pinigams 
dėti, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus. 

Kreipkitės prie sekretoriaus
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted

dalykas, jau ne su vienu atsi
tikęs.

Kastas paprašo Antaną pi
nigų* prašo skolą sugrąžinti. 
Antanas atsako Kaštui: kam 
tu davei man pinigus bizniui, 
aš galėjau subankrutuoti, ma
ne galėjo užmušti, aš galėjau 
kur nors dingti, tavo pinigai 
ir butų pražuvę. Jei nori by- 
lotis su manim, gali. Bet ką 
tu gausi?

Irgi paprastas paaiškini
mas, kokį tenka ne retai išgir
sti tiems, kurie padaro klaidą 
mėgindami gero savo drau
gams ar pažįstamiems padary-

Dabar geriausias laikas
a BUDAVOTI IR TAI-
A'BLtA SYTI NAMUS. BU- KSfflSt DAVOJĄME IR FI- 

NANSUOJAME.

Prieinamos išlygos. Taisom naujus 
Jėismentus, kambarius, > pabudavojame 
naujus apartmentus, viskas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Sto

rų frontai ir komercinis darbas.

Z. S. Mickeviče & Co.
2505 W. 63 St.
Tel. Hemlock 0800

Teko man skaityti ježednev- 
noj jos penkių metų sukaktu
vių aprašymą ir matyti kolek- 
tas jos vardu. *

Iš Rožių Žemės nesimato tu 
4- 4.

pavardžių, kurios pasižymė
davo seniau stambiausiomis 
aukomis.

Du dalyku galima spėti: 
tiems stambiesiems aukauto
jams pakenkė depresija arba 
Bimba.

O kaip čia seniai tie rėks
niai šukavo: “Aukaukite ko
misarų gazietai pinigus!” Da
bar tur būt “susiprato.”

Bet tenka pasakyti, kad tie 
Iš musų, kurie ir seniau ne
davėme komisarams pinigų, 
susipratome pirmiau. Bet ap
linkybės ir komisarų darbai 
privers susiprasti visus.

Teko nugirsti, kad vietos 
bolševikai turėsią visuotiną 
susirinkimą. Jame svarstysią 
kas daryti su garažu. Nors 
bolševikai moka rendą už ga
ražą ne jo savininkui, bet re- 
syveriui, ale ir resyveris dykai 
jų nelaiko: reikalai! j h buržu- 
aziškų dolerių ir gana!

Deliai to bolševikai ir yra 
susirūpinę. O, rodosi, kam čia 
rūpintis šiuo laiku kapitalisti
niais pinigais: geriau butų 
važiuoti į bolševikiją.;—R.

SKAITYKITE ŠĮ APGARSINIMĄ, 
JEIGU JUS NORITE BARGENO. 

ANT MILWAUKEE AVĖ.
2 flatai ir didelis 160 pėdų lotas, 

kampas ant Milwaukee Avė., Liberty- 
ville, III. Tinka gasolino stočiai, res- 
taurantui, roadhoase, hotdog standui at 
kokiam kitam bizniui. Puikiausias in- 
vestmentas. Turi būti parduotas tuo- 
jaus.
PRIIMSIU REAL ESTATE BONUS 

KAIPO DALĮ ĮMOKĖJIMO
Imkite No/th Shore elekrikinį — va

žiuokite Milwaukee Road.
Matykite RUDOLPH S. KAPING. 

Miivvaukee Avė., Libertyville, III., arba 
CHARLES JOHNSON, 

Johnson Avė., Libertyville, III*

M. 8 K. MOTOR SALES 
Lincoln Sport Phaeton A-l   ! 
Studebaker Dlctator sddan A-l ;_
Willys coupe rumhle seat barmenas 
Nash b pečiai 6 2 door eedan. geras 
Hudsąn eedan aide mounts ___
Pontlao Rdstr.« 0 w. w.. s. m.__
Ford Town eedan; kaip naujas __
Pontlao Del. 
Cadillac 314 sodan 
Chevrolet coach; : 
Ford Spt. coupe; 
Ford Tudor seadn 
Chrysler 75 _ _. 
Auburn Del. sėd. 
Viking sedan “

Praėjusią savaitę, naktį iš 
penktadienio Į šeštadienį 
(rugsėjo 25-26 d.), vagiliai Į- 
sipiršo Į p. G. Stašaičio bučer- 
nę adresu 1156 West 59th st.

Išnešė visą rūkytą mėsą, 
šviežios neėmė. Iškados pada
re už daugiau, kaip $60.

Beje, vagiliai dar pasiėmė 
buvusią krautuvėj ameriko
nišką vėliavą. Matyti, buvo 
gdri šimtaprocentiniai patrio-

MOKYKIS BARBERYST6S 
' AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

INSTRUMENTŲ 
BARGENAI 
$35.00 Bohem 
sistemos Klierna- ■ . '

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 menesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setus, Victor radio. 0x12 Domes
ne Oricntal kaurą. įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. Washington St. 
Tel. Columbua 4180

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

EnameI Paint
Turf gražų blizgėjimą, ga

lionas už .................... $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis 
3147 So. Halsted St. 

TEL. VICTORY 7261

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbčtl angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbėsime 
jums įsigauti į gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

Buy gloves wlth what 
it suves*

nogėti 50c ar 
Jauti gerą dantų

ne Tooth Pašte, 
. tūbas parsiduoda ui 
Ji valo ir apsaugo daa-

atsto- 
visi Į 

susirinkimą, kuris įvyks pir
madienį, spalių mėnesio 5 d.

Tai bus svarbus susirinki
mas ir jis lies likvidavimą 
bedarbiams Šelpti Komiteto.

Bet dar yra ižde $22.65, ku
riuos nori pasisavinti raudo
noji partija ir sunaudoti savo 
propagandai.

Man tečiau atrodo, kad tie 
pinigai turi būti suvartoti lab
darybei/ nes jie ir buvo 
skirti.

Taigi draugijų atstovai 
lonėkite ateiti į susirinkimą ir 
pareikšti savo nuomonę, ar 
atiduoti raudonųjų partijai 
tuos pinigus, ar ne.

Su pagarba,
A. Draugelis, 

pirmininkas, 34 W. 104 st.

$4 vertės Smuiko dežu- 00
100 Tomburinų po 
kiekviena - ................... V
Armonikos (AeeorAion) 1, 2, 3, 4 ar 0 
eilių. Piano Aecordjon 12 bašų, 60 basų, 

OO basų Ir viena 120 basų

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ...............   $1.40

MOTOR TROKAT VISŲ IŠDIRBY8ČIŲ 
Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 ir 

augs. Lengvus 1 
B. & 

Wi- 85th

šiemet kaip ir kas metai ap
vaikščiosime Vilniaus pagrobi
mo dieną. Tai jau vienuolikti 
metai, kaip lenkai Vilnių išplė
šė Lietuvai. Dar ir šiomis die
nomis Lietuva tebesibylinėja su 
lenkais Ilaagos teisme, kurion* 
kai reikalauja, kad Lietuva prie 
Vilniaus jiems ir savo gelžke- 
lius pridėtų!

Spalio 9 d. vakarą 8 valandą, 
Lietuvių Auditorijoj susirinkę 
visi chieagiečiai išreikšime 'mu
sų nusistatymą link Vilniaus ir 
musų chorai bei solistai pri
mins Vilnių dainomis.

Bedarbiu Šelpimo Komiteto 
pranešimas.

Holland America Linija paskelbė, kad 
ant laivo Statendam antra klesa tampa pa
versta j turistinę, pradedant nuo seka
mo Statendam išplaukimo iš New Yor- 
ko spalio 10 d.

Turistinė klesa ant šio -laivo jau ir 
taip buvo labai populiarė, 9 dabar ir 
antrą klesą, su jos kambariais, poilsip 
rūmais, pietų salionais ir dideliu pasi
vaikščiojimo denių, pavertus į turistinę 
idesą, pasidarys dar labiau populiarės 
šios linijos ir taip nepalyginamai geres
nės turistinės klesos.

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISH1NG 

Vėliausio styliaus kepurės 95c., $4.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
h $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $1.50 ir $1.95. 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

7i< tfriili'Hi'ifliliitil,iiTiįY* f ii ifriiiiiWi

Miscellaneous

Gaudynės ir masažas 
Subudavojantys, -Ra-

(Vardas ir pavardė) 
( / ■, /. ■ •_/ ''Z :

(Adresas)

GARSINKITES NAUJIENOSE

______ Automobiles______
M. & K. MOTOR SĄLES

Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštinimo 
kainas. Visų modelių, visokių kainų. 
6811 So. Halsted. St. Wentworth 2727

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M’KENZIE LAKEVIEW 5029

Personai
_ Asmenglcžko
PAIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Baltrūno iš šekšlininkų kaimo, Pandėlio 
vals. Pirmiau gyveno Chicagoj. Pra
šau brolį atsiliepti, turiu labai svarbų 
reikalą. Petras Baltrūnas, šekšlininkų 
kaimas. Pandėlio paštas, Rokiškio apskr., 
Lithuania.

sedan* 6 w. w. .. 
... 5 pas. _ 
radio; A-l .. 
rumb. seat .. 
• mažai važ.

Town sedan: A-l
J.; 6 w. w.; s.

i; 5 pas., 4 door _ 
____  coupe: A-l cond. — 345 
. MAINAIS AR MMOKfiJIMAIS
alsted St, Wentworth 2727

rme chroniškų n ■•UJU U- 
;...□ išgydyti, atulan

Mano pilnas Išegzaminavl- 
ligą ir jei apsi- 
s jums eugryi. Ei 
kuris neklaus jusv 

„ __ __ ___  ______  bet pats pasakyt
galutino i&egzaminavlmo—kas jums yra

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

i Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

nuo 5 iki 7:30 vakaro.

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

DOUBLE
ACTING




