
*-•*'vvtįĮttf * f ••. ' ■ ■ ;^T^!|ąrS^ 't-
1 ■

;W 07™

.■ 
S v

7W-

•h

Iii
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THt LI.THUANIAN DAiLY NtW8

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicaso, Illinois, i

Phone Roosevelt 8500
■ ............... ...."" ................... " .... ....... ~"T".............. .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

_ ’ ___ 4 ‘ • l ' ’/ * ' ■

The Lithuanian Daily News

VOL. XVIII Kaina 3c

Enttmd as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, UI, 
under the Ąct of March 8, 1879

■ ■ ! .. Į I ' .
.  1 1111 ■Į|Hiiilli Į i ' j,"*1' .. '  .................................. ...... 2. ..ąj..-t.. . ...... L L....1.—r................ .............................. "'Į".,

Chicago, UI., Pirmadienis, Sphlio-October 5 d., 1931
T~..  ..... ..... ■■■'" ■ .................................... ....... —...... ....................... ......... ...... ........ .... ...

TTie First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. COM INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
............................. H................ Į—

No. 234

Lenkų Susivienijimas
Latvijoj Apkaltintas 

Valstybės Išdavimu

Lietuvos Naujienos
l’ - *.............-

Lenkų susivienijimas 
ir spauda uždaryti; 
rinkimai prasidėjo
Rinkimuose į Seimą dalyvauja 

44 partijos su 103 sąrašais

Ryga. Latvija, spalio 4. Ry
toj, pirmadienį, Latvijos pi
liečiai eina į rinkimus, kur iš 
1,500 kandidatų turės išsirinkti 
100 seimo atstovų. Rinkimų 
kampanijoje dalyvauja 44 parti
jos su 103 kandidatų sąrašais, 
kurių skaičius siekia 1,500. Da- 
bortiniame seime yra reprezen
tuotos 26 partijos.

Dabartine rinkimų kampani
ja Latviją į vėlė net į tarptau
tinius sunkumus. Kaikurios 
nacionalistinės partijos, norėda
mos sau šalininkų daugiau su
sižvejoti, pradėjo kampaniją 
prieš Latvijos vokiečius ir pa
reikalavo konfiskuoti seniausią 
Rygoj vokiečių bažnyčią. Lat
vijos vidaus reikalų ministeri
ja uždare vieną vokišką laik
raštį. Vokietijos valdžia įteikė 
Latvijai notą dėl tų žygių. Per
eituose rinkimuose Latvijos na
cionalistai panašiai Cahdėpada
ryti žydus savo atakų-'objek
tais.

Bet d’džiausią sensaciją iššau
kė naujieji Latvijos atsinešimai 
link Lenkijos. Pereitą naktį 
Latvijos vidaus reikalų minis
terija įsakė uždaryti Lenkų 
Tautini Susivienijimą Latvijoj, 
uždarė lenkišką laikraštį ir už
draudė lenkams Latvijoj daryti 
susirinkimus, kaltinant juos 
priešvalstybiniu veikimu.

Plaštakių debesys 
Francijoj

Paryžius, spalio 4. Priemies
ty nusileido didžiausias baltų 
plaštakių debesys, tiek žirštas, 
kad ir diena buvo aptemusi. 
Ant kelių prikrito plaštakių per 
pėdą storumo, kad net karai 
turėjo sustoti.

MacDonaldas pats vie
nas eis j seimą

Londonas, spalio 4. Premje 
ras MacDonald žada eiti į rin
kimų kampaniją pats vienas, 
prieš darbiečių nusistatymą, 
pasitikėdamas, kad gyventojai 
jį išrinks.

Maskvoj šildys 3 kartus 
^savaitėj

Maskva,'spalio 4. Užėjus ne
paprastiems šalčiams, sovietų 
valdžia modifikavo savo dekre
tą draudžiantį pečius šildyti, ir 
leido pakurti pečius 3 kartus 
savaitėj, pradedant nuo spalio 
15 d. ‘

Gina “trečiąjį laipsnį” prie 
tardymo

NčtV Llaven, Conn., spalio 4. 
Attomey general Mitchell kal
boj Yale teisių studentams pa 
reiškė, kad kietų kriminalistų 
tardyme “trečiasis' laipsnis” 
esąs reikalingas ir peikė tuos, 
kurie policiją kaltina žiaurumu,

[Acme-P. B A. Photo]

Iš dangaus laukia vyro
Los Angeles, Cal. čia mato

ma Mrs. Cecil Allen, antras 
mėnuo laukianti sugrįžtant sa
vo lakūno vyro, kurs su Don 
Moyle buvo nukritę Kamčatkoj, 
o dabar nusileido Alaskoj, lauk- 
damu gero oro.

Pan-Amerikos kongre
sas prasideda

Hooveris kalbės 20 valstybių at
stovams

I

Washington, spalio 4. Šį pir
madienį čia prasideda Pan- 
Amerikos kongresas dalyvau
jant 20 amerikoniškoms tau 
toms. Tikslas bus pakelti tarp- 
amerikonišką prekybą, kuri yra 
nukritusi ant 30 nuošimčių. 
Prmasis kalbės Su v. Valstijų 
prezidentas Hooveris.

Šuo peršovė žmogų
» --------------v
Chicago, spalio 3. Frank Wa- 

reham, 20 m. iš Broadview, dir
bo savo garaže, kur ant suolo 
buvo padėtas šautuvas. Įbėgęs 
jo paties šuo, Laddie, palipo ant 
suolo ir per neatsargumą nume
tė šautiną, kurs iššaudamas pa
taikė Frank į šlaunis.

Ispanija leido katalikų 
kunigams vestis

» —....    I .1

Madridas, Ispanija, spalio 4. 
Naujas konfliktas nusimato 
tarp respublikos ir Vatikano 
dėl Ispanijos teisingumo mi- 
nisterio paskelbimo, kad res
publika nieko neturi prieš ku
nigų vedimasi. a

Japonai apipylė bombomis 
6,000 kiniečių

Tokyo, Japonija spalio 4. Ja
ponų orlaiviai vakar bombar
davo 6,000 kiniečių kareivių pa
gal Mukden-Heiling gelŽkelį. 
Numesta 60 bombų.

Amerikos lakūnai 
skersai Pacifiko ? 
parskrenda namo 

/ 1 * ' . • '

Jei gyvi grįš, laimės $25,000 
premiją

■ /s •

Tokyo, spalio 4. Clyde Bang- 
born ir Hugh Herndon, du 
Amerikos lakūnai, kurių kelionė 
orlaiviu aplink pasaulį buvo pil
na nepasisekimų, galop išlėkė 
atgal į Ameriką, išbuvę Japoni
joj internuoti arti dviejų mėne
sių ir pubausti už perlėkimą per 
tvirtoves.

Jiedu išskrido skersai Pacifi- 
ką sekmadienio rytą ir laukia
mi Seattle, Wash. bile valandą. 
Jei laimingai apskris, piedu (ti
kisi laimėti $25,000 prizą. La
kūnai neturi jokio radio su sa
vim. ■ f

Iš Amerikos net meksi- 
konai bėga

-L................... .. ■ . .

Per metus, išemigravo 100,000 
meksikonų z

Meksikos Miestas, spalio 4.' 
Nuo birželiu 1930 m. ligi bir
želio šių metų 100,000 m'eksi- 
konų grįžo namo iš Suvienytų 
Valstijų,'iš jų 91,772 grįžo sa
vo valia, o 7,773 buvo depor 
tūpti.

Mainierių streikas prieš 
algų kapojimą ' 

”<■ > • - ______ ■ / .------- 7—
Petersburg,' Ind., spalio 4. 

Patbka ir Enos anglių kasyklų 
darbininkai paskelbė streiką 
nuo'šio antradienio, protestuo
dami prieš algų nukapojimą. 
Kontraktai buvo sudaryti su» 
kompanijomis po $6.10 per die
ną, o kompanijos nutarė numuš
ti ant $2.80.

Davatkos mokinsis at
letikos!

Londonas, spalio 4. Dvide 
šims vengrų moterų vienuolių 
pastojo į fizinės kultūros kur
sus, kurios paskui pratins kitas 
vienuoles grįžusios namo į vie
nuolynus,.

Per 80 metų vedė 6 vyrus

Savannah, Mo., spalio 4. Mrs. 
Lane, 80 metų amžiaus ką tik 
vedė šeštą vyrą 79 metų am
žiaus, sakydama, kad pirmieji 
trys buvę “all right”, bet kiti du 
niekam tikę; tad ji norinti dar 
vieną pabandyti.

Dar pasitaiko karštų meilių

Lon Angeles, spalio 3. Henry 
Pownall, 21, apsivedė su tūla 
Doris Calhoun, nežiūrint, kad 
tėvas pagrasino neduoti $50,- 
000 dalies, jei jie vesis. 

■ ______
Moteriškė nušoko iš 6 kilometrų 

aukštybės
. .................. ....

Bucharest, spalio 4. Naują pa
saulinį rekordą pasiekė Rumu
nijos moteris, milte Braescu, 
nušokdama parašiutu iš 6,000 
metrų aukštybes per 21 minutę 
ir 25 sekundes*

[Acme-P. B A. Photo]
Clyde Pangborn (po kairei) ir Hugh Herndon, kurie Japonijoj 
buvo sulaikyti už skridimą virš tvirtovės. Dabar jie tapo pa- 

liuosr.oti ir grįžta Amerikon.

Hooveris įvedė radio 
cenzūrą

Neleidžia kalbėti apie bedarbės 
,Wėtj

, Washington, spalio 4. Radio 
cenzūra yisose radio stotyse ta
po susekta, kuomet senatorius 
Wagner negavo leidimo kalbėti 
per Cblumbia stotį apie bedar
bę. Esą prezidentas Hooveris 
leidęs tik savo bedarbės komi
tetui, kurį veda Gifford, kalbė
ti. Columbia stotis pati pa
tvirtina, kad radio cenzūra yra 
įvesta. . ■

18 sužeista streiko muš
tynėse Bostone

’T'-S " ’ ' ,r ’ V r' J

Boston, spalio 4. Aštuoniolika 
žmonių tapo sužaista, kuomet 
policija susirėmė su keliais šim
tais streikuojančių doko darbi- 
nįnkų,. kurie iš savo pusės var
tojo prieš policiją akmenis, pei
lius ir ką pagriebė. Streikas iš
šauktas dėl algų kapojimo.

Padėjo pinigus į seną batą ir 
j . dingo

Kokomo, Ind., spalio 4. Mrs. 
Jane Wagoner, 79 metų am
žiaus, bijodama kad bankai už
sidarinėja, <išėmė savo amžiaus 
sutaupąs, $500, ir paslėpė se 
name čebate, bet kai vėliau pa 
žiurėjo, čebatas buvo tuščias.

Suomija rengia prohibicijos re
ferendumą

"r ' < r. " 1 11 <
Helsinki, Suomija, spalio 4. 

Parlamento komisija išdirbo 
planą referendumui, nubalsuoti 
alaus ir Kvyno vartojimą Suomi
joj- . ' > '

*• - •* •
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9 metai' Mussojini diktatūros 
•’• . ?

1 - .

Roma, Spalio 4. Spalio 28-d. 
Italijai sukaks 9 metai, kaip 
Mussolini pasiskelbė diktatorių.

• ?  4 <

Saliunai gali būti naudingi ' " v > ■ ‘ I
• Kini. I. r in-v-r -, • r ■

Londonas, spalio 4. Birming- 
ham mieste daugelis galiūnų ta
po perdirbti į patalpos namtis 
bedarbiams gyventi per žiemą.

Įdomios diskusijos 
kitą pirmadienį

Ginčysis protestonas, žydas, ka- 
.... talikas ir agnostikas
- • ' »” r- , \ į.j ;

Chicago, spalio 4. Kitą pirma
dienio vakarą, spalio 12 d. Or
chestra Hali, .pirmininkaujant 
prof. Eustace Haydop iš Chi- 
cagos universiteto įvyks disku
sijos, kuriose 'Clarence Darrovv 
pasisakys “Kodėl aš esu agnos
tikas”; Charles Gilkey iš Chi- 
cagos un-to, — “Delko aš ęsu 
protestonas”; rabinas Solmon 
Goldman,—“Kodėl aš esu1 žy
das”, ir John Lapp,—“Kodėl aš 
esu katalikas”,

------ 5----------V
Anglijos ponios sam

dosi vyrus
Londonas, spalio 4. Samdo

miems vyrams šokėjams Angli
joje dabar geros dienos kuo
met, depresijai užėjus ir vy
rams mažiau turint latyo sa
vo žmonas po balius vedžiotis, 
jos pradėjo samdytis tam tik
rus šokių amatninkus.

Laiškų dėžutėj gimė kačiukai

Indianapęlis, spalio 4. Policis 
tas Coonęy išgirdęs laiškų dė
žutėj silpną miaukimą, pamanė, 
kad vaidinasi ir pašaukęs laiš
kanešį atidarės dėžutę, kurioj 
rado įdėtą pintinukę. su mažais 
kačiukais.

Wells lankysis Amerikoj

Madison, Wis., Spalio 4. Ma- 
dison universiteto prezidentas 
Glenn Frank praneša, kad gar
susis Anglijos istbrikas Hf G. 
Wells' atvažiubs Amerikon ir 
lapkričio 6, 7, ir 8 d. skaitys 
lekcijas jo universitete: (

Sovietai apdovanojo amerikietį
■ ■Tr"''"

Maskva,, spalio 4. Amerikos 
inžinierius' Howard, MacDonald 
gavo iš Sovięty respublikos val
džios oficialų pagyrimą ir $7,- 
500 dovaną už pageHnimus mai
nų pramonėj, įvedant geresnę 
sistemą, sumažinant išlaidas ir 
padidinant ekonomiją.

Socialdemokratai kuria 
kitą sporto sekcija

Prie Kauno “žiežirbos” sky
riaus socialdemokratai įsteigė 
sporto sekciją, kurion jau įsi
registravo daugiau kaip 50 na
rių. Į sįorto “Vilties” draugi
ją, esamomis sąlygomis, sočiai- 
demokartai negrįšią.

Matteoti dvasia 
Italijos fašistams 

neduoda ramybės 
\ 1 ■ 1........

Fašizmo 9 metų ir Maiteotti nu- 
/ žudymo sukaktuvės

Romai spalio 4. Fašistų val
džios karo orlaiviai pradėjo des
peratišką medžioklę paslaptingo 
orlaivio, kurs šeštadienį, Giaęo- 
mo Matteoti, buvusio socialistų 
atstovo, nužudymo sukaktuvių 
dieną, atskridęs ant Rotnos 
miesto papylė visą debesį pro
klamacijų prieš fašizmą ir atsi
šaukimų į karalių ir liaudį.'

Fašistų policija bematant ap
supo kordonais visą apylinkę, 
kur tik proklamacijos pabiro ir 
visas surinko. Areštuota dau
gybės žmonių, kurių kišėniuose 
buvo rasta tų atsišaukimų.

Matteoti buvo fašistų nužu
dytas lygiai prieš 8 metus ir jo 
mirtis labai pakenkė fašistų 
triumfui. 1 i

... -- ' !!*!#»■■ . .......""i"1....... ■ ..

Edisonas miršta netur
tingas

Patentams ginti daugiau išleido, 
kaip iš jų pelnė

New York, spalio 4. Thomas 
Edison, jau ir daktarai nebe
slepia, baigiasi, šiomis dieno 
mis paskelbtas įdomus pasikal
bėjimas su Edisonu. Remsen 
Crawford rašo, kad Edisonas 
pats prisipažino, kad dabartine 
depresija visai atėmusi iš jo 
uždarbius, o ant daugybės išra
dimų patentų jis daugiau išlei
dęs juos begindamas tesmuose, 
kaip iš jų pelnęs.

Skaugio naudą policija 
gaudo

Columbūs, spalio 4. Mirus 76 
metų seniui Charles Stroeder, 
oficialai rado jo namuose iš 
slapstytų $40,000 pinigų; pini
gai buvo sukimšti senuose ba
tuose, sienų plyšiuose, už pa
veikslų ir kitur.

Pigus kviečiai labdarybei
1 .............■- I

Washington, sjiajio 4. Papi
gintų kviečių prižadėjo labdary
bės įstaigoms -fedaralė farmų 
taryba; tais kviečiais bus mai
tinami bedarbiai.

Jam praskėlė galvą, jis juokiasi

Lon Angeles/ spalio 4. Peter- 
son.. kariškas jūreivis, atėjo į 
ligoninę su * praskelta galva, 
juokdamosi.

■ 4 _

Madridas, Ispanija, spalio 4. 
Būrys monarkistų užpuolė res^ 
publikonus ir įvyko susirėmi
mas, kuriame keli sužeisti?

Washington, spalio 4. Per 
pereitą įpėnesį Amerikoj suma
žėjo ateiviai ant 93 nuošimčių: 
įsileista tik 1,060 žmonių.

Kiek “Maistas” su
naudojo galvijų per 

rugpiučio mėn.
Per šių metų rugpiučio mėn. 

visos “Maisto” B-vės skerdyk
los sunaudojo: kiaulių —20,259 
št., galvijų—<1,628 št„ veršių, ir 
avių—2,019 št.

Iš sunaudotų gyvulių eks
portuota: bekono 5— 1,276,876 
klgr., gyvų kiaulių mėsai Fran
ci j o n—720 št. ir į Rusiją veis
lei—1,522 št., kiaulių kepenų 
—15,000 klg., rūkytų lašinėlių 
—2,225 klg., gyvų galvijų 63 
št. 27,415 klgr., bendros vertės 
už 3,380,000 lt.

Statymas kiaulių į skerdyk
las rugpiučio mėn, palyginus 
su liepos mėn., buvo mažesnis. 
Mėnesio gale kiekiai sumažėjo.

Bekono kainos mėnesio pra
džioj buvo žymiai pakilusios, bet 
j mėnesio bapaigą vėl šiek tiek 
nukrito.

Gyvi galvijai išgabenti į Vo- 
vietiją. Kainos Jjuvo žemos, to
dėl ir eksportas nedidelis.

Pasibaigė Pabaltės 
studentų olimpiada

Lietuviai laimėjo netikėtai

Ryga. Pasibaigė Pabaltės 
studentų olimpiada. Olimpiados 
nugalėtojai-^- Suomija, kurios 
studentų komanda iš viso leng- 
vojgį^ątletikoj ąurinkp 127 
punktus. Estija užėmė antrą* 
vfetų su 104 punktais, Latvija 
trečia—su 66 ir Lietuva gavo 
9 punktus.

Po to įvyko Lietuvos ir Lat
vijos studentų .komandų rung
tynės. Pirmą dieną Lietuvos 
ir Latvijos studentų komandų 
rungtynės baigėsi rezultatu 2:0 
latvių naudai. Antrame kėliny 
rungtynės dėl tamsos 27 minu
tėj buvo nutrauktos. Kitą dieną 
per Kauno ir Rygos universite
tų reprezentacinių komandų 
rungtynes lietuviai išėjo nuga
lėtojais su sensacingu rezulta
tu 6:1 (3:1).

Ir Lietuvoj vienas 
bankas užsidarė^

I*

Banko direktorius pagrobė pi
nigus ir išbėgą | užsienį

Centralinė savitarpio kredito 
draugija, Prezidento g-vė nr. 
2 vakar sustabdė mokėjimus.

Kabama, kad mokėjimai su
stabdyti todėl* jog vienas tos 
draugijos banko direktorių pa
grobęs stambesnę pinigų sumą 
ir pabėgęs į užsienį.

Bankas daugiausia aptarnau
davo smulkius prekybininkus. 
Manoma, kad dėl mokėjimų su
stabdymo nukentės daug smul
kių prekybininkų, nes jie turė
jo daugiausia ihdėlių. •'

Smulkesnių žinių, kol kas, ne
gauta.

LIETUVON
■

Slankiame Pinigui Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame >.• Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

♦

Parduodame * Laivakortes 
ant visą Liniją.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisai atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais jnuo 
9 iki 1 valandai
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Nepavykęs Fašistų 
Pučas Austrijoje 

.......i,* .
Tuo tarpu jau< atėjo žinios 

apie pirmuy susirėmimus tarp 
Heimwehro ir Štrtcbundo.' /
Kapfenberge fašistai iš kulko~ 
svaidžių apšaudė darbininkų 

kliubą,
Laikė susirėmimo vienas šute- 
bundietis nukautas, o kitas 
mirtinai sužeistas (vėliau mi
rė). Mirė ir vienas sunkiai su- 
žeistas pučistas. Lengviau su
žeista apie 10 asmenų.

Kai kuriose vietose šutebun- 
dOS suspėjo laiku pasiruošti ir 
nesulaukdamas valdžios įsiki
šimo pats padalė tvarkų. 
Taip iš Pernegg'o fašistai bu
vo išvyti. Kitoje vietoje —Ho- 
nigsberg’e bebandant jieifls 
užimti valdžios įstaigas, šute- 
bundiečiai juos nuginklavo ir 
išvijo. Atimta . bttvp 4 kulko
svaidžiai ir apie 80 šautuvų. 
Vėliau atvykę žandarai kai 
kuriuos pučistus areštavo.

šlosberge vietos šutebundo 
vadas F. Kolb buvo apie 4 vai. 
ryto apsuptas savo namuose ir 
“yalst. vado“ vardu iš jo pa
reikalauta pasiduoti. Jis atsi
sakė tai padaryti. Pučistai ap
supę pradėjo šaudyti į namų. 
Jis gynėsi atsišaudydamas 
prieš daug skaitlingesnį prie
šų; nors kulkos zvimbė pra- 
niušdamos sienas ir buvo 
mirtinas pavojus jo žmonos ir 
mažo vaiko gyvybei. Pučistai 
pagaliau pasitraukė,

Pagaliau apie 3 vai. po pie
tį!
fašistų užimtose vietose pasi

rodė kariuomenė
ir sustiprinti žandarų būriai. 
Pamalę, kad dalykai visai pra
sti, jie pradėjo krauti į autb- 
mobilhis kulkosvaidžius ir 
šautuvus* kuriuos jie vežė pa- 
sĮČpti, kad> žandarai nesukon- 
fiskuoių. Tiesa, pastarieji’ ne
labai ib skubėjo*tfrrėtarytK*»<>» 

Vienos Heimwehr’aš pots 
neskaitlingas; taip pat' norėjo 
prisidėti prie perversmo. Tuo 
tikslu jie važiavo kaipo turis
tai už miesto’į nustatytas vie
tas, kur apsirengę savo uni
formų, susirinko visi į Weid- 
lingų, kad iš' ten daryti “mar
šų į Vienų.“ Tačiau iš tb visai 
nieko neišėjo. Pačioje Vieno
je policija padarė kratas jų 
organizacijų namuose* sukon- 
fiskuodama visus rastus- gink
lus ir kitus įnoguis.

Vienos policijos valdininkas 
atsisėdo jų namuose prie tele
fono ir priiminėjo visus jų va
do įsakymus. Rezultate — po
licija nuvykusi visus juos suė
mė, nuvarė netolimų kareivi
nių kieman, padarė kratų ir 
pargabeno visus virš 200 žm. 
į Vienų. Rasti ginklai konfis
kuoti.

Vakare, kada galutinai pa
aiškėjo, kad iš to fašistinio 
burbulo nieko neišeis, “valst. 
vadas” W. Pfrimeris parašė 
“atsistatydinimo” raštų ir pa
bėgo^ Dar ryte buvo su jo pa
rašu išlipinti atsišaukimai “J.

Lietuvos Ainių" korespondeti- 
to laiškas iš Vienos.

kituv

Rugsėjo 13 d. — sekmadie
nį anksti rytų, Vienos gyven
tojai buvo nustebinti pasirod
žiusių gatvėse ir *. skubančių 
savo susirinkimo vietošna uni
formuotų Respublikoniško Sū- 
tčbundo*) narių. Gatvėse bė
giojo laikraščių > pardavėjai 
su extra-laidotnis. Labiausiai 
patikimi ir geriausiai infor
muojami dienraščiai “Neue 
Freie Presse“ ir “Arbeiter Zei- 
tung“, stambiomis raidėmis 
pranešė apie vyktsantį Steiet- 
marke (viena Iš 7 Austrijos 
apygardų) Heimttehr’o per
versmų. Taip pat buvo prane
šamo, kad' valdžia imas griež
tų priemonių pučui numalšin
ti. Išėję pietų metu extra-lai- 
dos pranešė, kad pučistai kai 
kurtose vietose jau pasitrau
kė, o vakare, kad jau veik vi
sa likviduota. Pirmadienį (IX. 
14) buvo pranešta jau smul
kiai viso tos fašistinės avan
tiūros istorija.

Vienoje pirmiausia apie pu
čų gavo žinias šutebundas, ku
rio centralėn apie 2 vai. nak
ties ii Hruck’o (miestas štei-, 
ermarke) buvo duota žinia, 
kad tėn renkas pilname apsi
ginklavime fašistinis Heim- 
wehr*as ir yra užėmęs jau kai 
kurias vietos valdžios įstai
gas. Pučistai išlipinę plakatus 
pasirašytus

"valstybės vadas Walteris 
Pfrimeris."

Tuojau gautos žinios apie to
kius pat žygius ir iš 
Štelennarko vietų.

Sutcfrundo vadovybė tuoj; 
davė parėdymų . visoms savo 
kuopoms šteiermarke užimti 
visus darbininkų organizacijįų 
namus* ir bntb, pasiruošusiais 
atremti ginklu fašistų į>mrti- 
rtilis. Taip pat davė griežtų' 
įsakymų patiems fašistus dar 
nepulti, o palaukti kų darys 
vahlžios organai.

Tuo pat metu centrale krei
pės ir į policijos direkcijų ir 
kitas centralinės valdžios įs
taigas. Pasirodė, kad pasta
rosios dar absoliučiai nieko 
apie pučų nežinojo. Buvo 
jau 
prikeltus iš miego vidaus 

kalų ministeris
ir kiti valdžios atstovai, kurie 
tuoj davė parėdymus pučui 
likviduoti, kartu prašydami 
Šutcbundo vadovybę datyti 
visa, kad išvengtų susirėmimų 
tarp pučistų ir darbininkų. Jie 
pažadėjo, kad valstybė pavar
tos visas priemones pučui nu
malšinti.

Kadangi padėtis buvo labai 
rimta, o valdžios aparatas dir
bo nepergreit, buvo dhotas į- 
sakymas visam Austrijos Šut- 
cbundui būti pasiruošus.

Heinnvehr’as tuo tarpu užė
mė daugely Steiermarko vietų 
savivaldybes, “suareštavo“ bur 
mistrus, užėmė stotis ir žan
darmerijos punktus. Tiesa, 
kai kurie žandarai ėjo išvien 
su fašistais. z

Ryto metų padėtis buvo tiek 
įtempta, kad butų užtekę ma
žos kibirkšties pilietinio karo 
pradžiai.

Ministerių kabinetas' 
posėdžiavo nuo pat ryto* be 
pertraukos. Apie 10 vai. į vals
tybės* kanclerį kreipės social
demokratų delegacija Otto 
Baueris, R. Dannebergas ir 
Vienos miesto galva Seitz’as, 
statydami sųlygų, arba tuo|aut 
imtis griežtų priempnių puČUf 
sulikvidUotl, arba jie pasilie
ka sau veikimui laisvas ran
kas. šis pažadėjo Visa dkryti, 
kad tų pat dar dienių pučų pu 
rilalšimis. Tam tikslui iŠv 
nos it kitų vie|ų buvo siunčia 
nia kariuomenės ir policijos’ vo "puuųpiš U* 
būriai. / JOM tUOj pb pieiį priiSuta-

tuo-

rei-

kad

“Provizoriškas konstitucinis 
patentus."

Pirmame jisai skelbė, 
“laidos pašaukiau“' imąs į sa
vo rankas valstybės vairų, o 
antrame buvo keičiami kai• r

kurie konstitucijos straipsniai 
ta prasme, kad jis pats yra 
“Staatsfuhrer” — “valstybės 
vadas“ it jam priklauso aukš
čiausia krašto valdžia bei ka
riškų pajėgų vadovybė' Taip 
pat buvo įvedami karo'Muko 
teisinai įr pariaikinartiL palė
kusieji posėdinįnkai. Taigų 
kaip matom* įprasti visokiil
kusieji posechmnkai. Taigų, 
kąijp inatomi įprastį visokių 
fašistinių Uzurpatorių “parė
dymai.“ Tų pat vakarų šie po
piergaliai buvo veik vįsUf* inib 
sienų nuplėšti. “Valst. YadUų“'' 

nu- kaip spėjama, ą^įdųręs ar ItW 
lIlVj ar Jįgostaviįoj**!; pulti-’ 

įčia- kęs privirti košę i^aigytf

i^i kfrMfc

rtytKnin , m r,.,,------ ..j ^nįrfjuiMMMiMIrt^IRiMMlIf

tbto’ pMeltfė par&tynta ardk 
tuoti “valst. vadui“ ir kitiems 
pUčUtams. Tačiau' valdžios or- 
gwiab kažkaip Ilgai jų j negalė
jo rttMi, ir aplfttnfti visO" pučo 
likvidavimo akcija buvčTVVda- 
nfe * algrubtlšiais nagtdš*

Pasklido gandai, kad šit pu
čistais ryšių turėjęs ir pats 
štėiermarko apygardos virši
ninkas (Landeshaupttnann) 
Rintelen. Taigi — varnas 
varnui akles nekerta, i 
kaip vokiečiai sako

'7

4^’/,

arba 
dčtf 

Fistb stinkt vom Kopft? (Žuvie 
dvokia nuo gaivos).

Dabar Šiek tiek paaiškėjo
uškulisiii^ tos aifanHuros\ 

ptis^
Fašistinis Austrijos Hfeimweh* 
ras* kurs sakosi stbvis "Virį 
partijų*“ pernai metais suskb 
lo į keletu askirų grupių (par
tijų). Viena jų yra krikščio
nių socialu partijos įtakoj* ki
ta fašistiniai - monorebUtlnio 
raugo ir. t.* p, Pastaruoju meta 
buvo daromu pastangų jas vėl 
suvienyti.’ Oorybos tarp atski
rų vadų—Siarhembergo, Strid- 
le ir Ffrimerio nedavė jokių 
rezultatų* Pagaliau pradėjo 
tarpininkauti ' pptš pralotas 
Seipells ir principe buvo pri* 
eita prie stišitarimo. Visai’ or
ganizacijai turėjo vadovauti 
direktorija iš 5-klų asmenų; 
Kariškiems žygiams turėjo va
dovauti ats. gem Hblgerth. Ai
šku, kad tų pasiruošimų tiks
lu buvo perversmas; Tai maty
ti ir iš to, kad pučo metu Sd- 
pelis ir Steidle buvo pasitupE 
nę užtvirtinti sau alibi.

Bet vis tik buvo dar blogai 
susitarta, nes kaip iš visa ko 
matos Pfrimeris viena para 
per anksti buvb pradėjęs pučų. 
Viša akcija turėjo prasidėti 
pirmadienį (IXj 14) Stariienv 
bergui vadovaujant. Pfrimeris 
matomai norėjo užbėgti ki
tiems Už; akių ir patš tapti 
“Vaiste vadu”. Del to kitų Aus
trijos apygardų rtblmWehrės 
veik visai nedalyvavo taute 
*’“£? ■■y. ;
.Jlar - paaiškjufeH^fL pučistai 
iaų anksčiau vedė derybas su 
kai kuriais aukštais valdinin
kais ir Graco įgulos karinin
kais. Matomai ir Landėshaup- 
tmann’as Rintelen apie tų ži
nojo, nes vėliau jis tų stengės 
užtušuoti ir siūlė pučistams 
“amnestijų”. Tuo aiškinama 
ir kai kurių vietų žandarmeri
jos pasyvus laikymasis. Visi 
laukė “kuo baigsis“ visa tai.

Socialdemokratų spiriama 
centralinč valdžia.

vis tik fenesi griežtesnių prie
monių. Areštuotas “kunigaikš
tis“ Starhembergas — pernai 
buvęs vidaus reikalų ministb- 
riu (Vaugoino min. kabinete). 
Areštuotas pučistų -štabo vir-; 
Šminkas inž. Rauter, “grafas” 
Coreth, 2 atsargos gen. — ma
jorui Puchmayr, ir Englisch— 
Popparich.' Be to, visa eilė 
smulkesnių pučo dalyvių. Su- 
konfiskuota* keliolika kulko
svaidžių irz keli šimtai šautu
vų. Valdininkai kuo nor$ pri
sidėję prie to’ pučo, suspen
duoti nuo tarnybos.
■ žinoma; visa tai daroma ne 
tiek iš noro išrauti fašizmų su 
Šaknimis, kiek spiriartt užsie
nių* kapitalui. Mat, Austrija, 
dabar veda » Tųtitų sųjttngoj 
derybas gauti’iŠ prancūzų ban
ku paskolai. Taigi,' 

/ t * šitas pučas buvo labai “ne 
vietoje"

ir valdžiai prisieina dabar ror 
dytls tvirta^ir “griežta”. Antra, 
vertus pakol vyriaitšybiS rijn?; 
dasi tas patš Vaųgdtttas — di- 
dfcHs Starheųlb^rgb sėbras, tbl 
hel .pastarajam, ttaF kitiems 
pučistams didelė Ėatismė' ne-- 
gręsiu. , ’

Vir tik šitas 'pttčtfs liuvo ge* 
neraline cepetlbija respliblta^ 
ii” demokratijos i sargams 
Bėsjntbiikoniškam šutčbmidMi. 
įHs*•$■ paikiai išlaikė.
Tiesa;keras ta dfeha ^publikos gynėjų Wunga, jamą ji  ̂ "t"'1*

feaip. vėliau sąvd» ^ritiięšin|e 
pasakė D*tas Dėįtsch; — 
bundoT vaijksV ? • J

* ■' v • • m! », • f v'- i • • ,!

Įspūdžiai flčšž# W kilios
- susirinkimo - ;—*

Rugsėjo 6 d., tęko man būti
►Courtney ir dalyvauti SLA 92 
kuom kaipo sla
B-čio Apskrido orgahimtoriui 
bei susipažinti su > tos kUopds 
dabartine padėtimi lt veikimu.

Senesniais ir geresniais lai
kais Courtney buvo gyviausia 
lietuvių kolonija PittėbUrgho 
apielinkėj ir SLA kuopa bu
vo veikli ir įskuitlhiga nariais 
itį galima sakyti, buvo pavyz
džiu kitoms SLA kuopoms, o
ypač Pittsburgho. '

Dabartiniu laiku, kada siau
čia bedirbę, b anglių kaayklo- 
se įvyksta streikai vienas po

t» į

kų suagituoti; imaitmkė iš 
SLA, tai pef kiek laiko nieko 
nebuvo girdėt ir opia SLA 92 
ku<w r£^d' įdomu buvo 
susipažinti su SLA'V 9Ž kuopos 
dabartine padėtim!;

Atvykęs ' į r šusi^takimo vietų 
(Ahlfllakasių Ubijos svetainę)* 
radau lMkwt A^LA' Mopos’ 
Stteirin!kiw ^!tWwv^ narių’ 
sužinojau, kod: kaip1 tik bus 
pabaigtas' AFLĄ' kuopos* susi
rinkimas, tai1. twj> prasidės 
SLA 92 kuopos susirtaklimafe; 
Kadangi dauguma’ narių pri* 
klauso prie abiejų organizaci
jų; tai vienų dienų ir vienoje* 
vietoje laikotaa abU> susirinki
mai, 1

Pabaigiama APLA kuopos 
susirinkimas rir pradedama 
SLA 92 kuopos. Susi rinkimą 
atidaro kuopd’s pirmininkas p. 
Vincas UrboMųs, o panelė JI 
Urboniutė; ' kaipo protokolų 
raštininkė, iššaukė kuopos vail- 
dybų, kuri susideda iŠ: 
V. Urbono, vįce pirm. A. Baku
čio, finansų rišt, j', Barškiečip,' 
užrašų rast. p4įs *ti Urbbniu-i 
tės, iždininko J. Vaivodos, iždo 
globėjų J. Bugailoš ir B. Urbo
no bei organizatoriai A. Mos
tis ir Antanas Andriekis.

Kuopos valdybų iššaukus; se* 
ka protokolo skaitymas ir kiti 
kuopos reikalai# Viskas svars
toma tvarkingai', gyvai ir dMu-, 
giškai. M

Finansų raštininkas p. J. 
Barškietis perstata mane susįi 
rinkimui kaipo SLA 3**čio Ap> 
skričio organižatoHų. > Aš trum
pai pakalbėja^ kviesdamas 92 
kuopų prisidėti prie SLA 3-čio 
Apskričio ir bendromis spėko
mis darbuotis* kad: pagelbėjus 
SLA nariams bedarbiams* ku
rie negalį užsimokėti savo mo« 
kesčių ir todel Bus išbraukti iš 
ŠLA'i Aš priminiau savo kal
boje, kad SLA1 apskričių ir 
kuopų yra’šventa pareiga ru* 
pintis ne tik šavd narių bedar
bių palaikymd' organizacijoj 
ale, įr abelnU "SLA narių bę- 
darbių ’ šelpimu.’ Patariau SLA 
92 kuopos darbuotojams, kad 
ir šiame susirinkiųie pasisteng
tų sužinoti, klek narių randasi 
tikrai kritiškoje padėtyj dėl 
bedarbės, ir kad šiame' sustrim 
kime butų bandoma1 surasti 
budai, kųip praktiškiausiai bu* 
tų galima pagelbėti nariams 
bedarbiams, kad nebūtų iš
braukti iš StA“ ir- neprarastų 
savo pašalpas ir posmertinesi

PlnmjaUsiai pranešė finansų 
raštk p. rf,. tiarškletįs, kad 92 
kuopoj randas^ pora narių* kO* 
rie dėl bedarbės eina prie iŠ** *, ’ ' • ■■
"A. i n* ■■ j m ''

Kad visa taip ramiai ir su

IritargaiHiuoi^iįįUi.
^*TM*arir*l|r*rav*4aMlk * * '

*) Rei>ubtikahi^h* f*'
Respublikos gynčjų H junga, v katilka sbr

' 1a.
.a. .• :

-r**f

— riHWt.il,» Į. -

^rkujtimčį ba jau .^tAs' fhėne- 
s1š; kaip begali užsithokėti sa- 

mMcėMčių. ' Bfttent, Kotryna 
Andriekiėne, kuri būdama su 
keturiais- vaikučiais (kurių di- 
džiausias yra 1() metų ir ma
žiausias B) ir iš priežasties be
darbės jokiu budu negali užsi
mokėti savo mokesčių. Antra 
narė — tai p-lė Juozapina Na- 
kutaitė, kuri yra našlaite, ne
turi nė tėvo, nė motinos ir ku
ri priklauso prie SLA jau 4 
metai, bet dabartiniu laiku jau 
p mėnesiai kaip neturi darbo 
ir jokiu budu niekur negali 
d6rbo ' rasti. Giminės, kurie 
Juozafinų užaugino ir mokslų 
suteikė, šiuo laiku ir patys bū
danti bedarbiais negali nieko 
pagelbėt.
\Aš pasižadėjau Juozafinai 

Nakutaitei pagelbėti kokį dar- 
Uą surasti Pittsbutghe, bet ar 
tai pavyks,- ar- ne, — tai aš ne
žinau. * >

Paskui buvo paimta apkal
bėti, kokiu bildu SLA nariams 
Bedarbiams būt galima pagel
bėti; kad neliktų išbraukti iš 
SLA;
tfr paskolos formoje, šį klau
simų svarstant, SLA 92 kuopos 
dUrbuotojai tikrai išmintingai 
ir nuoširdžiai kalbėjo. Pasiro
dei kad1 jiems tikrai |rupi ne 
tik savo draugų bedarbių var
ginga padėtis; bet ir SLA ge
rovė. Pasek SLA' 92 kuopos 
dšrbuotnjų, jėi kokia pagelba 
butų'' teikiama labdarybės f br
ikoje, tai’ atsirastų narių, ku- 
riems ir nėra labai reikalinga 
pagelba, o reikalautų ir tiek. 
Visai kas kita, jei pagelba bu
tų? teikiama paskolos* formoje. 
Tųsyk tik tie nariai imtų pa
galbų, kuriems ji tikrai yra 
yeikalinga.

Pasiteiravus apie narių sto
vį 92 s kuopoj, pasirodė, kad 
SLA 92 kuopoj, dabartiniu lai
ku randasi; 49 nariai suaugu
sių; skyriuj -įj 12į vaikų skyriuj, 
o kuopos* kasoje randasi tik 
HM

Naujų narių šiais metais 
organizatoriai neprirašė nė 
vieno ir, pasak organizatorių* 
“mes džiaugiamės, kad tik ga
lim palaikyti tuosj kuriuos tu
rime tokios bedarbės laikuo
se.“ Bet aš ^prašyčiau organĮi- 
zatorių, kad pasistengtų; pri
rašyti prie SLA 92 kuopos 
p.-»lę Onų Adomaičiutę* kuri 
Sekretoriauja ARLA kuopoj. Ji 
yra gabi'mergaite ir tikrai bu
tų naudinga SLA 92 kuopai.

Kaip iš’kitų SLA kuopų 
nekurię > nariai* bolševikiškai 
nusistatę ir bolševikų vadų su
agituoti, apleido SLA, tai taip 
atsitiko ir 92 kuopoj. Ir-čia 
blivO tokių* kurie nesivadavo 
savo protu! it spjovė ant viso 
savo ilgų metų padėto organi
zacijoj’ darbo. Jie apleido 
SLA, tikėdamiesi, kad ir kiti 
nariai- paseks* jų neišmintin
gus žibksnius ir eis su jaisy Bbt 
j ie apsiriko. Dauguma 92 Kuo
pos narių pasiliko ištikimi sa
vo organizacijai ir, aš esu tik
ras, kad ir nesigailės taip pa
davę. O tie, kurie apleido, aš 
manau, jog jie ir šiandien gai
lisi savo neišmintingų žings1- 
hių.

Apie .tai kųjbėdapias, aš tu
rtų galvoj, Dbmiiilnkų Lekavi
čių, Stasį D'Očių ir kitus, kurie 
apleidb SLA ir 92 kuopų. Ypač 
man gaila senobės mano drau
go Domininko Lakevięiaus, 
kuris; gal btifl; apie 30 metų 
pirklause prie Susivienijimu,

labdarybės formoje,

M IT lIlKilUrij 1
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Domininko atlikti naudingi 
darbai dėl SLA praeityje ne
bus užmiršti, kaip nebus už
miršti ir dabartiniai bandy
mai griauti SLA;

Nbrs SLA 92 kuopa dėl bok 
Ševikų agitacijos yra apleidus 
D. Lekavičius, S. Dočius ir 
keletas kitų darnšČių narių, 
bet ji dar ir dabar turi pakan
kamai gerų ir nuoširdžių SLA 
darbuotojų, kaip tai: J. Barš- 
kietis, Urbonai, Baktis, Vaivo- 
da, Bugaila, Mostis, Andrie- 
kifc ir visi, kiti prityrę ir nuo
širdus SLA veikėjai.

Dabartiniai didžiausi sunku
mai dėl 92 kuopos, tai anglių

NUMAŽINTOS f ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$164.50 Wa Klssa < 
\ U. S. Karo Mokesčiui Atskirai 

VIlJšMINfiTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
Į VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

Dd informacijų kreipkitės į lokaliniai 
musų agentas

Hamburg-American Line 
177 N; MICHIGAN AVB., CHlCAGd

...........................................—.......... I.... .. . ,*|, . „Ii,j..... . Į 1.1,1

Miaykldše bedarbės ir streikų 
siautimas. Kaip tik anglių ka
syklos pagerės laikai, tai tuoj 
ir SLA 92'kuopa pradės dau
giau veikti.

Tai tokie mano įspūdžiai iŠ 
SLA 92 kuopos susirinkimo.

—S. Bakanas.

Ar įdomu kam butų susipa
žinti su socialistų laikraš
čiu, leidžiamu Pietų Ameri
koj? Klauskite “Pietų? Ame
rikos Naujienų”. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau- - 
jlenose”.

» METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirm karta Įsigijom tikrai kūlturiške, “NAUJO ŽODŽIO“ 

leidžiama dvisavaitini spalvuota jumoro žurnale

“VAPSVArr
Joks jumoro žurnalas netūrfijo tdkio bendradarbiu sąstato
K. Alijošius, J. BerbaČiauskas, PitoSft, Jut-BokS. J. Kul 

Smetona, J, Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti,
į PRENUMERATA stt priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.į 50 et Dabar iki metų galo tik 7 litai

Rašykite:
“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

L Varbaa, 
u skus, A.

, - •A - ---- — - ------

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

VIRfiJE. Išlaistė 1920 metais. Apdaryta ——MAlsATl^VAM^GAMlNIMAS^KJ^KVedir*

Mokykloms it šeimininkėm* vfcdevėBs fo parnokyi 
kaip 'gaminti strikuė if skanius valgas sveikte 

• valkams ir ligoniams. • -

Apdaryta

.. $1.59

$3.0(1LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS —----------------- ---- $&0(l
< , Siojė 735 puslapių knygdje telpa daviniai plrttmttetth-

” vos Žmonių surašymo. Surašyte visL Idetuvos kaimai*' 
vienkiemiai ir’ miesteliai, skaičius gyventojų, Įdek 
yta ukirinkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 
eina YiAiPne t ' ' .

KAUNO ALBUMAS ------ --------------------------- ---- _____ .50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno nrfefcto.

VINCO KRfiVfiŠ RAŠTAI. Septiniuose tomuose___ __  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA

Račybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. išleista 
1926 metais;

NAMŲ KUOSOS VADOVĖLIS ......... .55
Namų darbai, naminį sųskaityU ir biudžetas, Ęaip' 
pigiai šeimynų užlaikyti,* *

VrENYBfi
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

'šgMT?.ėgF'ff!HB?Ksy< "''^,aha;wtr7rlT ,s,.1.1 JĮ-^.įįĮinįįgįisrg- ' . .

CtlTMIO Ir
INFORMACIJŲ

I’.

“NAUJIENŲ”

METINE KNYGA
MttiHrtomnhllHftliiiHtttiHiDiHiHiittftmmnttniiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiHiHunauiuiitininii 
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Lithuanian Business Directury

4

•' piątitHtiukas’ Lekavičius sa~ 
kė• tfr^UalHas SLAS kuoponta 
Pitt^bttrghe ir jo aptelliikėj, 
tvėrė SLA’ kuopas,organizavo 
nartus; — žodžiu suKtrnt; j|s 
būdavo j oySEA5' apie per 30 njį- 
tų, kol susipažino su bolševi
kiška evangelija. Po ta jis pa- 
n tekinovisų I savo praeities 
naudingų, darbų- ir net norėtų 
HU^riiįutFtalr kų* Bet* pa
darytai įjaudintas darbas nį*> 
ra sugriaunanidšV • Todėl ir

i t

IŠEIS

Sausio 1 d., 1932
. Kiekvienas “NAUJIENŲ’* skaitytojas gaus šių
. puikių ir įdomią *NĄ.UjIENŲ” Metinę Knygą

ŲYKAU ■ -.V- ■'

i- U2SIRAŠVKIT TUOJAU •‘NAUJIENAS“.
Kviečiame visu biziūęriiri it ptofesioųalus garu 
sintis šioje žingeidžioje ir naųdihgojė ^NAU
JIENŲ“ METlNfljfe KNYGOJE.

• ' ■ ' ■ ' t , \ " f ■

NAUJIENOS
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Pirmadienis, spąlip 5, 1931 . ■■■ -.- . -- ----- - 1 1 .. ---

Iškilmės Biržuose, kuriose katalikai 
nesutilpo su reformatais

Paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę atidarymas. Gim
nazijos rūmų “pašventini* 
mas”. Viduramžio liekanos 
Biržuose. Iškilmių rautas.

Rugsėjo m. 13 d. bus itin 
brangi ir atmintina tiek Biržų 
miestui, tiek ir jų apylinkei, 
šią dieną įvyko dvejos iškil
mės: atidarytas paminklas žu
vusiems už Lietuvos Respubli
kos laisvę ir atidaryti puikus 
ir erdvus gimnazijai
kuriais Biržų visuomenė 
apie 40 metų rūpinosi.

I iškilmes buvo garsinta, 
atvyks p. Prezidentas, bet

min. Šakenis 
atstovas 
gen.

rūmai,'
jau

kad
a c-

NAUJIENOS, Chicago, III
■"i ■ u .. ’> 1 ■.

p-
Tama-

sulig 
kntali-

bir- 
prL 
per

uz 
ati-

vyko p. švietimo 
• Šaulių sąjungos 
Žmuidzinavičius, 
šauskas ir k.

{Paminklą pašventino, 
senų biržėnų tradicijų, 
kų klebonas kun. Kuprevičius 
ir ev. reformatų klebonas prof, 
Jokubėnas. Toliau — prakalbos. 
Kalbėjo: šv. min. Šakenis, p. 
Žmuidzinavičius, gen. Tama
šauskas, dir. Juška, d-ras Mi
kelėnas, p. Mulokas, komen
dantas p. Kaunas ir burmistras 
Vagneris. Kalbų turinys — is
torinė Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo eiga • ir pagarba 
tiems, kurie savo gyvybę pa
aukojo už Lietuvos laisvę.

Paminklą pastatė Biržų ap
skrities šauliai, plačios visuo
menės remiami. Paminklo au
torius — dail. Antinis. Jo sta
tymu susirūpinta 1925 metais 
ir per 6 metus suspėta lėšos 
surinkti ir atlikti darbą. Be 
abejo — paminklas, bene pir
mųjų Lietuvoje šaulių pastaty
tas, puoš Biržus, stiprins 
žėnų dvasią ir visuomet 
mins — kad laisvė igijama 
narsuolių aukas...

Po paminklo žuvusiems 
Lietuvos nepriklausomybę
darymo Įvyko šaulių paradas, 

' kurs visiškai nusisekė. s
Vienos iškilmės baigtos. Se

kė kitos — gimnazijos rūmų 
pašventinimas ir atidarymas. 
Čia visa publika traukė į ru
mus, bet pašventinimas neįvy
ko. Pasirodė — kad katalikų 
tikybos kunigas neatėjo šven
tinti, o tik atėjo ev. reformatų 
kunigai. Susidarė tiesiog nei 
šis, nei tas. Publika laukia to
limesnių ceremonijų, bet jų nė
ra. Iškilmių vadai, Kauno sve
čiai, nervuojasi, laksto, birbi
na telefonu, bet katalikų dva
siškiai neateina. Tuomet Šv. 
min. Šakenis savo kalba atida
ro gimnazijos rumus, o atvy
kę uniformuoti ev. reformatų 
kunigai sugrįžta namo. Mat — 
neatvykus katalikų dvasiškiams 
— nebuvo leista šventinti ir 
e v. reformatų kunigams.

Kodėl “sustreikavo” katali
kų dvasiškiai, jų tarpe ir gim
nazijos kapelionas?

Nors pagal Konstituciją vi
sos tikybos yra lygios ir val
stybinės tikybos Lietuvoje nė
ra, bet dar prieš iškilmes, kaip 
plačiai kalba Biržuose, pas ev. 
reformatų senjorį prof. Jaku-

bėną atvyko delegacija iš gim
nazijos direkt. Juškos ir karo 
komendanto Kauno, kurie pra
šė prof. Jakubėno, dėl šventos 
ramybės, nereikšti pretenzijų 
į paminklo šventinimą ev. re
formatų apeigomis, nes tam 
esą priešingi katalikų dvasiš
kiai. Kaip mums perduoda — 
kun. Jakubėnas pareiškęs, jei 
nebus leista paminklo bei gim
nazijos rūmų pašventinti ir ev. 
reformatų apeigomis — tame 
įžiūrėsiąs ev. reformatų perse
kiojimą ir todėl ekstra mušiąs 
telegramą p. Prezidentui. Po 
kiek laiko buvo atsiųsti atatin
kami raštai, kuriais buvo kvie
čiama tiek paminklą, tiek ir 
gimnazijos^ rūmus pašventint 
ir ev. reformatų apeigomis. 
Tai tokios informacijos iš re
formatų sferų. Iš katalikų sfe
rų taip pranešama: katalikų 
dvasiškiai laiko, kad jų Lietu
voje yra dauguma ir todėl jie 
turį tiek paminklą, tiek ir gim
nazijos rumus pašventinti ir 
greta jų šventinimd negali bū
ti jokių kitokių šventinimų. 
Katalikų šventinimas esąs pik 
nas ir jokių padėjėjų arba ge
riau — tam šventinimui papil
dymų negali būti. Ir todėl jie 
klausimą griežtai statą — ar
ba jie vieni tegali šventinti 
arba visai šventinime nedaly
vauti, jei reformatai bus pri
leisti ir šventintų.

Tai toki Įtempti santykiai 
buvo šventės išvakarėse.

šventės gi dieną, kaip matė
me, ir katalikų ir reformatų 
dvasininkai paminklą pašventi
no, bet gimnazijos rūmai liko 
nepašventinti. Kyla klausimas
— kodėl prie paminklo “sutil
po” dvi tikybos, o prie rūmų — 
ne? Atsakymas apytikris bene
— arba katalikų kunigai neži
nojo, kad reformatų kunigai ir 
šventina arba bijojo nešventin
ti, kad kas nors nepadarytų iš
vadų, jog katalikų dvasiškiai 
prieš pagerbimą .kovotojų už 
Lietuvos laisvę.

Mums, nuošaly stovintiems 
ne nuo šiandie vykstančios ‘ko
vos tarp katalikų ir reformatų 
dvasiškių (liaudis 
dar neįtraukta) ir 
Įgavusios viešumos, 
statuoti, jog šios 
anochronizmas, 
amžio liekana,
visgi norėtųsi keletą principinių 
klausimų pastatyti, būtent:

1. Kaip suderinti su tvirtos 
valdžios prestižu, kad gimnazi
jos kapelionas, valdininkas, 
akyvaizdoje Šv. min. Šakenio, 
kurs pats viešai prie paminklo 
pareiškė, kad atstovauja ir p. 
Prezidentą bei Ministerį pirnai- 
ninką, neina savo pareigų, t. 
y.: šiuo atveju gimnazijos rū
mų šventinti?

2. Ar galėtų koks nors kitas 
valdininkas neklausyti savo mi- 
nisterio ir dar plačios visuome
nės akyvaizdoje?

3. Ar butų gimnazijos rūmų 
šventinimas neįvykęs, jeigu bu
tų neatvykęs ev. reformatų 
dvasiškis, o katalikų atvykęs?

4. Gimnazijos rūmai atidary
ti, juose mokslas eina, kertinis

PSMf / ■ ' ji

čia

o<*c
Šie griežti bandymai neabejotinai už

tikrina, kad Bowman*o Pienas, kurj jus 
gaunate prie jusu durų, yra pilno riebu
mo Smetona, absoliučiai tyras ir vieno
dai geresnio skonio, delei ko jis yra ko
kybės standardas per penkias dešimt aš- 
tuonius metus.

Pabandykite Bowman'o • Pieną savo 
namuose. Pamatysite patys kodėl tiek 
daug žmonių sako: “Mes vartojame 
Bovvman'o Pieną per metų metus. Mes 
ne negalvojame apie jokį kitą.”

Moksliški Bandymai Užtikrina
Geresnį Skonį

ppCTRA gerumas Bovvman'o Pieno tiesioginiai paeina delei ant kiekvieno 
žingsnio vartojąmo extra rūpestingumo jo greitoje kelionėje- ii formos 

Į jūsų namus. Pilniausiu įrodymu šio extra rūpestingumo yra laboratorijos 
bandymai viso Bowman’o Pieno. -----

[Acme-P. y A. Photo]

Crown Point, Ind. — Perry Swank, 15- metų berniukas, kuris 
nušovė gazolino stoties savininką. Eugene Duckworth. Jis ka- 

mantinėjamas teisėjo kambaryj.

širdi. Rauto laiku kalbėjo: p. 
min. Šakenis, dir. čiurlys, dail. 
Žmuidzinavičius, vicedir. Kut- 
ra, dir. Juška, agr. Valiūnas, 
inž. Liansbergis, d-ras Mikelė

je Kregždė ir k., kurie
nušvietė rūmų atsiradimo isto
riją ir palinkėjo, kad iš šių 
rūmų išeitų žmonės, moką gerb
ti savo ir kitų Įsitikinimus.

K. Slagonis [“L. žinios’’]
✓

BOWMAN
DAIRY COMPANY

MILK

Rūpės-
Estt  ̂

j z

E®tra Ger<t

TELEFONAS:

Superior 6800

nas,

atskirti valstybę

pamatų akmuo ir katalikiškai 
ir reformatiškai prieš porą me
tų pašventintas — tai ar dar 
šv. M-jia prašysis, kad katuli k. 
malonėtų ateiti pašventinti?

5. Ar negeriausias atsakymas 
į šiuos klausimus butų — nes 
ir pats gyvenimas kelia gyvą 
reikalą
nuo visokių bažnyčių ir todėl 
— ar dar ne laikas šiuo klau
simu rimtų žygių ?

Vakare Įvyko gimnazijos rū
muose rautas, kuriame dalyva
vo apie 200 asmenų. Ir nors 
rūmai nei vienos tikybos nebu
vo pašventinti, bet dalyvių nuo
taika buvo tikrai smagi ir nuo-

M

VARICOSE
GYSLOS

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS

‘ Išradimo

pador°

THE MIEK OF SUPERIOR F1AVOR

WISSIG, 
Pasauliniame Kare F Seno Krajaus

Don’t 
neglect 
Colds

Aalftai krutinėję ar gerklėje p-ali 
pasidaryti rimtus. Pai<*n<vinklt 
juon j 5 minu ten nu •‘Miistcrolc". 
— "eonnter-lrritani ” ! Uždr-daman 
karta | valandų, jis turi sutekti 
pngctbt}. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų |r alnugių.

PATENTO
Laika* daug reiAkia 
prie patentų. Nerizl- 
kuoklt vilkindami nu 
apaaugojfmu naro 
numanymu. Priglob
kite braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
gutče "How to Ob-

DYKAI-. 
KN'YGKLft

tain » Patent” Ir • “Reeord of In- 
ventlon” formos. Nieko nclmam 
už informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Seenrlly Ssvlnn A C«m««rdal 
Bank Ballding

(Dlrectly *cr«M s>reet from Patent OtBce) 

VVA8BINOTON. D. C.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRųIrTmOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

■ roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir ‘persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Prąktiknoja per daugeli metų ir išgydė tukstanėias ligonių. Patariąnae 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo* 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare, Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wert 26 Sr„ kampas Keeler Avė., TeL Cravford- 5573

----—iL-r———---------

Buy gloves wlth what 
it. savęs

Nfira reikalo mortli 50c ar 
daugiau, kad nati gere dont^ 
kotele. Llsterlne Tootb Poste, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apsaugo daa- 
tla. Be to galite nttaapiaU 
98. Ql kuriuo* galite auaiptrk- 
ti plrltlnaites ar ka kita. 
Lambert Pharmaeal Oo

. LiSTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Ajs pįfltebCtlnhs treatmentaH' yrą tM-' 
kiamas kai. jjH* dirbate ar valkstote, Jie 
yra be skanumo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatnientų jus nebeturėsite SKAU
SMŲ, MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varicose Gyslos iš
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad jus kada nors esate tUrCje vari
nėse gyslas. KOJŲ ULCERIAI. ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHI4EBITIS. KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo i stebėtinai trumpų laikų,

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINQS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavjmo.

DU. L. A. BEHLA
Baigės Berlino, Vokietijoj Universitetų 

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO, ILL. p .

Rootn 834, 8-tas Augfitas
Kasdie 10—5:30, Pėtnyčiomis uždaryta

SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVip, 
Utarn., Ketv„ Subatoj 7 P. M.—9 P. M. 

Pfttnyčiomis 2 P. M.—5 P. M.
Pasiklausykit musų kalbos apie Sveikatų 
ifi WJKS stoties Pan. ir SeredoJ 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Ųtarn, ir Ketv. 8:40 A. M.

"L-I-.......... -...... ..........................        . .......... . ......................... ,■■■■>.. ... iiiii'ii .
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BAGDONAS BROS 
FURNITURB B PIANO MOVING 

Local V Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

j šią kovą 
tik šiandie 
tenka kon- 
aistros yra

negraži vidur- 
bet šia proga

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

P. VOLTERAITIS
Automobilių Taisymo

Ekspertas
Seniausias Cbicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

Tel. Laiayette 1329

p/'į

NAUJIENOS. 
1739 So. Halsted St 
Chicago, UI.

'■ Užsiprenumeruoju Naujienas 
čiu

Vardas

Adresas

Miestas

dėl

"Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS 
, NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

6504 So. Washtenato Avė. 
CHICAGO. ILL.

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinčmis bon- 
komis — po«20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, UI. * 
Tel. Pullman 6201

dieraštis

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių

Amerikoje. . '
' Metinė prenumerata. Chięagoje, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams $8.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsirašymui 
patogumo delei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs
kite žemiaus paduotu adresu:

Didelis smaguu.

Pypkės ir

tojų

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvon akau
dejima, ir teip visokius skaudėjimus 

'(tik ne ronas).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moatis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos. gydymo.
Kalną 75 centai, $1.50 if $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite Pas aptiekoriua telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S O1NTMENT CO.

P. O. BOx 352 
Hartford, Conn.

m., šiuomt stun-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

NJght and Moming to kcep 
them Clean, Clear and Healthy 

KVrite for Free "Eye Care** 
or "Eye JBeauty ** Book

Mariu CMM*. H. S,9 B. OHa SuCMa«a

IN OUR OFFICE

GOM-I.'! IDONTA

COtAE CtfT'N
THEfcE-

BfcCK ’BOĮSV
O 0
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

— RS 
.......... 4.00 
..___  2.00 
.. ...........m 1.50

\

Subscription Kates:
88.00 per year in Canada

• $7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in, Chicago 
3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. XII. under the act of 
March Brd 1879.

Mviaiua mhmmmmmmmhmm 

Pusei metu iL" .............. .
Trims menesiams
Dviem mlneuhms
Vienam mSnestai

Chicfcgoj per ilneiiotojtta:
Viena kopija
Savaitei
1RMM —.

SuMteaytesa VaMQoMt «a CNcagoj, 
paltu:

Metama 11,...................  87*^0

; ,n,i» 0v
18©

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 9. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

ITUnS bNMVUmmB M 
Dviem mtaMlMne •• 
Vienam mSneitha M 

Z

Lietavon ir kitur niaieiiiuoae 
(AtaisMO

Metama . ...............   , 88.00
Pusei metu ..........  4.00
Trims mSneriams-------------- 2.50
Pinigus reikia siąstl pašto Money 

Orderiu kartu lu atsakymu.

bBfeatfimą, laikydamiesi to nkitf ŠSmiės
valstybėje turi būt lygus, Ispanijbs steigtfamm seime 
liberalai ir radikalai balsavo prieš suteikimą moterims 
balsavimo teisės, bet socialistai su katalikų pagelba pa
ėmė viršų. i

Tuo budu prie 5 milionų balsuotųjų vyrų Ispanijoje' 
‘dabar prisidės dar apie 5 milionai balsuotojų moterų. 
Ar šitos naujos balsuotojos pradžioje daugiau rems 
progresą, ar reakciją, dabar dar yra sunku pasakyti.; 
Bet ši reforma vistiek bus naudinga respublikai, nes 
pusė krašto gyventojų, kuriems monarchija nedavė tei
sės dalyvauti valstybės reikalų tvarkyme, dabar bus 
skatinama lavintis ir pažinti savo interesus ne tik kaip 
šeimynos narių, bet ir kaip piliečių.
—.i ii — ■■■ i, * . ...................................................................................... ■MM*a
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EKONOMIJA LAIVYNE

ww ww'

: Apie Įvairius Dalykus

kurtos kalba skirtingomis kal
bomis, turi skirtingus papro
čius. Britų Indijoj priskaito- 
m a 248,000,000 gyventojų, iš 
kurių X19,000,000 nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. Bet Gand- 
hi mano, jog žmonėms moks-, 
to nereikta, nes tai yra piktas 
padaras, Juo žmonės rhažiau 
žinos, juo daugiau kentės, tuo 
jie būs laimingesni, Indijos 
išgelbėjimą jis mato jMrimity- 
viškame gyvenime. —K. A.

f
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.... ..
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Norėdamas sumažinti valdžios išlaidas, preziden
tas Hooveris pareikalavo, kad ir karo laivynas šiek-tiek 
susispaustų. Laivyno sekretorius Adams'todėl rengiasi 
numušti kokius 60 milionų dolerių nuo savo departa
mento išlaidų. Vykinant šitokį sutaupymą, teks atleisti 
iš tarnybos kokius 4,000 ar daugiau jūrininkų ir sustab
dyt kuriam laikui didžiųjų laivų statymą.

Prieš šitokius valdžios sumanymus aukštieji laivy
no karininkai ir jų sėbrai kongresmanų tarpe kelia 
protestus. Todėl, kai gruodžio mėnesio pradžioje susi
rinks Washingtone kongresas, Hooverio administraci
jai teks išgirsti daug kritikos. Bet reikia tikėtis, kad 
dauguma parems valdžios nusistatymą Šitame klausi
me. Kuomet šalis kenčia skaudžią biznio depresiją ir 
federalis iždiTs turi daugiau, kaip bilioną dolerių defi
cito, negali būti jokio pateisinimo pinigų eikvojimui 
karo reikalams. v

Mahatma Gandhi
Kaip atrodo Mahatma Gandhi. 

—Londone. — Varna ir po
vai. — Kaip Gandhi pralei
džia dieną. — Včrptuuo ro
lė. — Teisingumo palstyhė. 
—Keistas receptas laimei at
siekti. , < .

PSYCHOLOGIJA IR EKONOMIJA

Bankininkas Thomas W. Lamont,\iš Morgano fir-
' , . : 15 i J I" k * * r *

mos, viešoje prakalboje pasmerkė tuosf? įmones,y(yurie 
skleidžia blogus gandus ir užkrečia' pesimizmu biznie
rius. Jeigu biznieriai bus nusiminę ir nusigandę, tai, jo 
nuomone, biznis niekuomet nepasitaisys.

Tai yra nuolatinė gaida, kurią traukia Amerikos 
vadinamieji biznio vadai ir valdžios šulai. Diena iš 
dienos jie kartoja ir kartoja, kad žmonės privalą ne
nusiminti, kad ekonominiai Amerikos pagrindai esą 
sveiki, ir kad su depresija reikią kovoti pasitikėjimu.

Tai yra bandymai psychologiškomis priemonėmis 
pataisyti ekonominius dalykus. Iki šiol jie, deja, jokių 
teigiamų rezultatų nedavė. Kiek pernai metais prezi
dentas Hooveris prišnekėjo apie gerovę, kuri jau esan
ti čia pat, “už kertės”, bet ji kaip negrįžta, taip ne-: 
grįžta. i

Amerikos biznieriių (ir kitų žmonių) nusiminimas 
yra ne depresijos priežastis, bet jos pasėka. Su pasė
koms kovojant, priežastys nebus pašalintos. Norint, 
kad depresija praeitų, reikia taisyti tai, kas ją iššaukė. 
Atsakomybė Čia puola kaip tik ant tokių ponų, kaip 
Lamont, jo kompanjonai ir kiti į juos panašus. Jie 
Amerikos finansus, pramonę ir prekybą kontroliuoja 
r— tai, kodėl gi jie nepasirūpino depresijos išvengti?

ISPANIJOS MOTERS BALSUOS

tik- 
yra 
yra 
yra

one vienintelė 
bene tik vieną

Steigiamasis seimas suteikė Ispanijos moterims 
balsavimo teisę. Kodėl tenai moters galės balsuoti, 
tai sulaukusios 23 metus amžiaus, kuomet vyrai 
laikomi politiškai subrendusiais jau nuo 21 metų, 
ne visai aišku. Bet tas steigiamojo seimo nutarimas 
reikšmingas, kadangi Ispanija yra 
tarpe vadinamų lotyniškų šalių (išim
respubliką Pietų Amerikoje), kur moters įgijo teisę 
balsuoti.

Lotyniškose šalyse, t. y. tose, kurių kalbos (itališ-' 
ka, rumaniška, ispaniška arba portugališka) yra paim
tos iš senovės lotynų, per amžius viešpatavo Romos 
Katalikų bažnyčia. O katalikų bažnyčia visuomet bu
vo priešinga moterų teisių sulyginimui su vyrų teisė
mis. Moteris neturi jokio balso katalikų bažnyčios rei
kaluose (“moteris bažnyčioje tyli”, anot to posakio), ir 
katalikai per ilgus laikus buvo įsitikinę, kad moteris 
turi “tylėti” ir valstybėje.

Kada, pagalios, protestantiškose šalyse'moters pra
dėjo iškovoti balsavimo teisę, tai katalikų dvasiški ja 
pastebėjo, kad moterų balsavimas nėra pavojingas baž
nyčiai, nes moters, kaipo mažiau išsilavinusios politi
koje, labiau remia atžagareivius, negu pirmeivius ar
ba socialistus. Tuomet katalikų bažnyčia ir katalikiš
kos partijos ėmė pritarti moterų teisei. Balsuojančios 
moters pasidarė naujas politinės galios šaltinis klerika
lizmui. Lietuvoje, pavyzdžiui, krikščionys demokratai 
tik moterų dėka gaudavo daugumą balsų rinkimuose ir 
galėjo per penkerius metus valdyti kraštą.

Bet kuomet klerikalizmas pavertė tikinčiasias mo
teris savo politikos įrankiu, tai liberalai pasidarė mo
terų balsavimo priešais. Tarpe pažangiųjų partijų 16ty- 
niškose šalyse šiandie tik socialistai stoja už moterų

Prieš kiek laiko į Londoną 
atvyko mažytis žmogus, apie 
kurį dabar kalba viso pasau
lio spauda. .To pilnas vardas 
yra Mohandas Karhmcbaiid 
Gandhi. Sveria jis apie 90 
svarų. Fiziškai jis atrodo la
bai silpnutis, bet tame menka
me kūne randasi geležinė va
lia. Indusai jį vadina Mahat
ma, kas reiškia “Didi Siela.”

Gimė Gandhi spalių 2 dieną, 
1868 m. Jo tėvai buvo pasitu
rintys pirkliai. Indijoj tai pa
lyginti 'žema kasta. Nuo pat 
mažens Jis tapo dievo Vishnu 
doktrinomis sužavėtas. Sulau
kęs 13 metų amžiaus, jis apsi
vedė. Nežiūrint į tai, kad iš 
prigimties jis buvo labai ne
drąsus ir jautrus, bet visgi nu
tarė vykti į Londoną mokytis.

Londone jis griežtai prisilai
kė savo religijos dėsnių, — ne
valgė mėsos ir negėrė ■< vyno, 
šiaip kitais atžvilgiais jis ve
dė gana normališką gyvenimą. 
3uvo net pradėjęs mokytis šo- 
dk Ap'ie tą laiką jis pradėjo 

skaityti Tolstojaus filosofiš
kus raštus, kurie padare jam 
didelio įspūdžio. Pas jį gimė 
noras pačiam tapti reformato
rių.

Baigęs teisių skyrių, jis grį
žo į Indiją 1891 m. Su juo at
sitikę*; kaip su ta varna, kuri 
jasipuošusi svetimomis plunk
snomis norėjo prisišlieti prie 
povų: nuo varnų ji pasitraukė, 
bet prie povų vis vien nepriti
ko. Lyginai taip buvo ir su 
Gandhi, — prie Europos civi
lizacijos jis neprisitaikė, o nuo 
savo kasios nutolo. Apie tą 
laiką jis surado, kad nesiprie
šinimas teikia jam laimę.

1893 m. Gandhi išvyko į Na*! 
tai, kur buvo apie 150,000 In-, 
dijos emigrantų. Ten jam teko: 
vesti įvairias bylas. Anglai ir 
olandai į indusus ir negrus! 
žiurėjo su panieka. Jautrus 
Gandhi tuo labai užsigavo ir 
pasiryžo pašvęsti savo gyveni
mą kovai už pavergtųjų teises.

Kai 1899 m. Afrikoj prasidė
jo karas, tai Gandhi suorga
nizavo ambulansų korpusą ir 
pats išvyko į karo frontą. Vė
liau Phoenix’e jis suorganiza
vo komunistinę draugiją. Apie 
tą laiką ant Indijos darbinin
kų tapo uždėti pagalvės mo- 
kesniai. Gandhi pradėjo nesi
priešinimo kampaniją prieš 
tuos'mokesnius. Judėjimas ap
ėmė visą Indiją ir mokesnių! 
tapo atšaukti. ;

> Gandhi yra mistikas ir as
ketas. Ketvirtą valandą ryto 
jis atsikęlia, nežiūriųt į tai, 
kaip vėlai jis neąfeigulių. Pir
miausiai jis meldžiasi ir pa- 
švenčia naują į dieną > Dievui, , 
Tai daroma reguliariai dieną 
iš dienos.

Po rytmetinės Ruklos jis 
peržiūri prisiųsti/s laiškus, ku
rių paprastai susirenka ne-

«Mk

Kadangi laiškų visuomet" yra 
labai daug, tai į juos atsakini* 
ja du sekretoriai.

Kiekvieno ryto devintą va
landą jis išsimaudo ir valgo 
pusryčius, kurie susideda iš 
ožkos pięno ir vaisių. Vidur
dienyje jis paprastai miega 
vieną valandą. Po to jis sėdasi 
prie verptuvo ir kalias valan
das verpia. Net Anglijoj jis 
griežtai laikosi nustatytos tvar

>

tuvo.
Vakariene, kurią jis valgo 

apie 5 valandą, irgi susideda 
iš ožkos'pieno ir vaisių. Po va
karienes eina pasivaikščioti. 
Septintą valandą meldžiasi. 
Paskui bando užsilaikyti kaip 
galima ramiau. Miegoti eina 
tarp 9-10 valandos vakaro.

Viena diena savaitėj — ne
žiūrint, kas neatsitiktų— Gan- 
dhį per 24 valandas neištaria 
nei vieno žodžio. Net iraciona
liuose kongresuose, kuomet ei
na karščiausi ginčai, jis nesu
laužo to savo nusistatymo. Jo 
tylėjimo diena, kaip iš Londo
no konferencijos pasirodė, yra 
pirmadienis.

Į Gandlų visaip žiūrima. 
Vieni kelia jį f padanges, o 
kiti skaito jį paprastu svajo
toju ir net humbugieriu. Ir 
tiek vieni, tiek kiti, sako J. F. 
C. Fullcr, turi tiesos.

Gandhi •rašo, kad progresas 
privalo būti matuojamas iš
kentėtomis kančiomis. Kitais 
žodžiais sakant, juo žmonės 
daugiau kenčia, tuo jie labiau 
progresuoja. Tai, žinoma, yra 
nesąmone. Viduramžiais žmo
nes nepalyginti daugiau kentė
jo, negu dabar, bet niekas juk* 
nedrįš sakyti, kad jie padare 
didesnį progręsą.

Demokratijos Gandhi nepri
pažįsta, — tai esą tik nesusi
pratimas. Į mokslą jis žiuri 
kaipo į nedorą daiktą. Mediči, 
na savo esmėj esanti tik juo
doji magija. Ligoninės, girdi, 
prisidedančios prie platinimo 
nedoro vės ir kančių. Geležin
keliai privalo būti panaikinti, 
nes dėl jų žmonėms daug var
go tenka pakelti. Mokesniui 
turėsią pranykti, nes ateityje 
nereikėsią užlaikyti nei arini, 
jų, nei ligoninių^ nei mokyklų.

Ir tai kalba apšviestas Žmo
gus, kurio sąžiningumu niekas 
neabejoja 1 Gandhi yra pasiry
žęs sugriauti Vakarų civiliza
ciją Indijoj; o į, jos vietą pa
statyti sūeuropintą hmduizmą. 
Jis tiki karvės šventumu ir

V. $i«hkiB

Naujos Kapitalizmo For
ma# ir Socialinė Kūryba

.. .......... . ................ .
Mes esam pratę sieti kapita

listinę tvardą su laišVa konltu- 
rehcija, plačia iniciatyva ir ko
va su kiekvienu kapitalistinio 
veikįtno varžymu. Nuolat ten-, 
ka girdėti, kad tas milžiniškas 
gamybos ir darbo našumo išsi- 
plStojimas, kurĮ dabar turim, 
yra pasiektas laisvos iniciaty-, 
vos ir laisvos konkurencijos 
dėka, šitame tvirtinime, be 
abejonės, daug teisybės. Aštrio
je, be kokio pasigailėjimo va
romoje kovoje stipresni, apsuk
resni kapitalistai, moką pritai-. 
kyti geresnius metodus gamy
boje ir prekyboje, laimėjo, o 
silpnesni, mažiau lankstus ir 
gudrus — žuvo. Atskiri kapi
talistai savo laimėjimus ir 
triumfus pasiekė per kraują ir 
prakaitą ne tiktai darbininkų, 

i bet ir kitų kapitalistų — kon* 
kurentų. Tai buvo herojiški 
kapitalizmo laikau

Dabar tos kovos, tie herojiš
ki kapitalizmo laikai baigias. 
Vieton aštrios kovos — konku
rencijos — einama prie snsila 
rimą. Visas kapitalistinis pa
saulis yra susiorganizavęs sin
dikatais ^sąjungomis) ir kon
cernais (susivieniplmafe). Sin-‘ 
dlkatus sudarė dažniausiai vie
nodo pobūdžio įmonės. Svar
biausia susitarimo punktas — 

i prekių pardavimas vienodomis 
kainomis, o dažnai šitas punk
tas papildomas kiekvieno sin
dikato nario pardavimo daltes 
(nuošimčiais) nustatymų; Bm- 
dikato nariai savo bendriems 
reikalams svarstyti periodiškai 
daro visuotinius susirinkimus, 
o nuolatiniam sindikato reika
lą tvarkymui renka valdybą, 
samdo vedėjus ir kitus reika-, 
tingus tarnautojus. Kai kada 
sindikato nariai sudaro akcines 
bendroves sindikate guminiams 
pardavinėti, šitos bendrovės 
akcininkai — sindikato nariai;, 
bendrovės valdyba atstovauja 
sindikato valdybą. Tokios ak
cinės b-vės steigiamos su labai 
mažu pagrindiniu kapitalu, o 
faktiškai jos diriguoja viso 
sindikato kapitalus, Svarbjau- 
sis rindikato uždavinys — ktok 
galima geresnėmis sąlygotais 
parduoti prekes ir suderinti

Jis skaito save Dievo pasiunti
niu, kuris turėsiąs sukurti 
Ramą Rajyą, teisingumo vals
tybę.

Jo politinis credo yra labai 
paprastas: “Inijiisanis yra la
biau priimtina' seniau gyva
vusi anarchiją, iįegu tvarkus* 
svetimųjų viddyinas.” Verptų- 
vas yra jo didžiausia panacė-1 
ja, kuri pašalins visus blogu-’ 
mus. Dirbtuvės ir visokios ppį-į 
žinos turi ; būti p^ųaikin(ę^ 
Liubįas ! įa^as; Jntįįįos 'jnoįę-Į 
rinksi neišeinąs į ’ naudą: jos 
turinčios sėdėti prie verptuvė 
Na* o kada sėdės prie ratuko 
tai neturės laiko galioti apie- 
visokias emansipącijit yįtąa 

įmanomai daug. Jfii pasižymi aukštas matėtijaš., ' 
punktuališkumu. Ihdijk yra didžiausias mišPrardžiatisiti punktuaiiškum-

Dnbnrtinlu taftai I fltolitika 
yra labai įėjus Į madą. Be po
litikos tiesiog mažai ką tega-’ 
Įima nuveikti. Nors ftnogus 
butų gana veiktas ir darbštus,’ 
bet jeigu jis poetikoj neturi* 
gero “puV* tai jis mažai ką te
gali atsietai, nežiūrint į tai,1 
kaip gabus nd>utų.

1 Taip daroma visur, — ar 
tai valdžios ( , įstaigose,. ar tai 
dirbtuvėse, ar, pągalįos, orga
nizacijoje. Per politiką vienas 
pasipelno, o kitas praranda. !

Neužilgo prasidės SLA. rto-' 
ninacijos. Politikieriams vėl 
jus nemažai galvosūkio, kol* 
ie tą supintą tinklą išpainios, 
iandidatų yra daugiau nei! 
reikia, ir jie visi nori laimėti.’ 
Bet, žinoma, dauguma pralei- 
nes, nes vietų tėra tik kelios,; 
o norinčių jas užimti, — de- 
sėtkai.

Šį kartą bus kalbama atvi
rai ir paslėpti hiėko nebebus 
galima. Kuopos turės svarstyti 
kandidatų tinkamumą. Dabar
tiniai valdininkai sako, kad 
jų algos nėra pakankamai dbi 
dėlės ir todėl jie negalį oęga- 
nizaeijos reikalams pakanka
mai laiko pašvęsti. Kai kurie 
nauji kandidatai tvirtina, jog 
dabar mokamų algų pilnai pa
kanka. ’

Gerbiami Susivienijimo na
riai, kalbant apie kandidatus 
aš visai nenoriu liesti partijos 
reikalus. Aš noriu būti visai' 
bešališkas. Politikos musų or
ganizacijoj jau ir taip yra per
daug. Įklimpę į politikavimą, 
mes permažai bekreipiame dė
mesio į organizacijos reikalus.

Daugelis mano, kad milio- 
nine organizacija jokiu būdu 
negali sugriūti. Tokis sampro- gamybą su rinkos pareikataVi- 
tavimas yra visiškai klaidin- mu, paliekant atskiriems sto
gas. Pastaruoju laiku milioni- dikatn nariams piačiausj sava- 
niai bankai bei įstaigos užsi
daro. Nėra tad garantijos, jog. 
tas pat neatsitiks ir su musų, 
organizacijomis. *, i

Mes turime taip pat gerai 
apsižiūrėti. Sakoma, kad Siusiu 
vienijimas luri milioną dole< 
rių. Tačiaus ne visas tas ifti- 
lionas tėra musų rankose.. 
Yra išduota daug paskolų. 
Prie dabartinių aplinkybių gal. 
pusėtinas nuošimtis tų pasko
lų nebeturi savo vertės^ nes’ 
namų vertė žymiai nukrito. 
Visa tai reikės sutvarkyti.

Mano supratimu, Pildomo-’ 
sios Tarybos nariai priva|ėtU’ 
mažiau dirbti pčliėkoj, o tak
iau rūpintis organitaeijps rri-J 
kalais. Mums nereikia politl*- 

, kierių, bet mes tikrai pagėi-' 
daujame, kad į valdybą įeitų 
Sumanus ir gabus žmonės, ku
rie galėtų tinkamai organiza
cijos reikalus tvarkyti.

Tad rinkdami naujus virši
ninkus pirmtaUsiai žiūrėkime, 
kiek gabus jie yra ir ar iš jų 
bus organizacijai nąudos. į 
tuos žmohes, kurie mėgsta filį 
polltikauti, o ne rimtą darbą 
ūlrbtik nųim^kime ranka. Da
bar yra kritiškas ' 
'tad rimtai žiūrėkime I (Mty* 
kus. Del viršininkų nekomp^ 
tentiškumo jau tapo prirūdy
ti keli dęsėtkai tūkstančių do
lerių. žiūrėkime, kad ateityje 
to nepasikartotų.

. —Jonas Jarus.
. ..................... t ,>I|

No. 17 “Kovos” ašutas 
šiandie. Kaftui 10c. lUavs*

Kroe-

lentpiuvių proporcingai jų per
dirbimo nuošimčiui.

Kiek kitonišką formą turi 
taip pat paskutinių laikų kapi
talistinis padaras — koncernai 
(daugiausia Vokietijoj) ir 
trust’ai (Amerikoje). Tai yra 
vienos, o kai kada ir kelių pra
monės šakų kapitalų ir vado-, 
vybes sujungimas. Koncernai 
ir trust’ai apėmė atskiras įmo
nes, kurios, kaip pašaliečiams 
gali atrodyti, veikia savaran
kiškai, bet iš tikrųjų, jų visą 
veikimą nustato centras, kon
cerno vadovybė. Į koncerną ga
lima žiūrėti kaipo į milžinišką 
akc. bendrovę, kurios valdybos 
žinioje yra visa eilė įmonių. 
Koncernų atsiradimas reiškia 
kapitalų koncentraciją su tiks
lu įvykdyti pramonės ir preky
bos monopolizaciją. Koncerno 
priešakyje turi stovėti išimti
nių gabumų direktorius vedė
jas. Dažniausiai patys koncer
nai susidaro ir plėtojasi tiktai 
dėl to, kad atsiranda* išimtinių 
gabumų žmonių, o atsidūrus 
koncerno priešakyje nepakan
kamai gabiam vedėjui, koncer
nas žlunga, žymesniais, plačiau 
žinomais koncernais galima 
laikyti Vokietijos *‘Fafben In
dustrie”, pagarsėjusio savo lai
ku Stineso koncerną {anglys ir 
kitos pramonės šakos), Tisseno 
koncerną (geležies, anglies, ce
mento) , Švedijoje
ger’io (degtukai ir banko ope
racijos,^ j fe yra paėmęs ir Lie
tuvos degtukų monopolį). 'Se
niausia trust’as Amerikoje — 
tai Standard Oil Trust, kuris 
1881 m. susidarė iš naftos įmo
nių sindikato — Standard Oil 
Company. šitas trust’as turi 
sukoncentravęs visą Amerikos 
naftos pramonę ir prekybą. Jis 
vaidina didelę rolę visame pa
sauly, taigi ir Europoje.

Gyvenimą nėra šablonų. Sin
dikatų, trust’ų ir koncernų tar
pe yra visokių organizacijos 
formų, bet visgi svarbiausia su
sitarimas, paliekant atskiriems 
nariams savarankiškumą ir jų 
teisių lygybę, o koncerno ir 
trust’o —- griežta centro vado
vybė ir koncerną ar trost’ą su
darančių įmonių savarankišku
mo nnstojimas. Sindikatas — 

(-tai demokratinė respublika, o 
koncernas — griežta diktatūra.

Kartu su trust’ų, koncernų ir 
sindikatų plčtojimusi ėjo pra
monės racionalizacija — toksai 
jos sutvarkymas, kad mažiau
siai įdedant pastangų butų pa
siekti didžiausi rezultatai kaip 
darbo našumo srityje^ taip ir 
gamybos papiginime. Didelės 
akc. bendroves, o ypač milžiniš
ki trust’ai ir koncernai, nesi
gaili išlaidų moksliškiems ty
rinėjimams ir praktiškiems 
bandymams savo gamybos pa
gerinimui. Pritaikomos geriau
sios mašinos ir geriausi meto
dai produktams pagerinti, dar
bo našumui padidinti, ir ga
miniams papiginti. Produkciją 
taip suorganizuojama, kad 
kiekvienas darbininkas darytų 
kuo mažiausiai ' nereikalingų 
judesių. Tas pasiekiama racio
naliu darbo padalinimu ir pri
taikymu Tayloro metodo — 
darbininkai lavinami daryti tik
tai tuos judesius, kurie būti
nai reikalingi jiems skirtą dar
bą atlikti ir įgauti iš darbinin
ko kuo daugiausia to būtinai 
reikalingo darbo. Viso to leng
va pasiekti, jei fabrikas gami
na daug visiškai vienodų pre
kių, ir todėl einama prie pre
kių gaminimo serijomis. Visos 
prekės, pavn automobįliai tos 
pačios’'serijos visiškai vienodi, 1 
ir jų dalys gali būti įdėtos į 
kiekvieną kitą tos pačios seri
jos prekę, jos standarizuotos.

(Būs daigiau)
........ ....... 4'., ---------

Garsfekites “N-nose”

rankiškufną ir iniofetyvą vidų* 
jiniame savo įmonės tvarkyme.

Kai kada j sindikatus dedasi 
vienodos Įmonės , nedidelio ra
jono, o kai kada — Visos val
stybės, ir net kėlių valstybių 
pramonė yra^silšidėjifei j vieną 
sindikatą Tokia milžinišku, 
sindikatu yra geležies sindika
tas, prie, kurio priklauso Vokie- ' 
tljos, PranCuzljos, Belgijos ir 
Liuksemburgo geležies fabrikai, 
o taip pat atskirų Valstybių 
anglies, cukraus, cemento ir 
kiti sindikatai.

Lietuvoje svarbiausios kapi
talistinės šakos yra taip pat 
susisindlkrfvusios. Bravorų są
junga, ,pavyzdžiui, turi sutartį,' 
kuri numato kainų reguliavL 
mą, o atskiriems alaus bravo
rams paskirta pardavimo nuo
šimtis. Sąjungos reikalams 
tvarkyti .renkama valdyba ir' 
samdomi tarnautojai. Kitaip 
yra susitvarkęs Klaipėdos lent
pjūvių sindikatas. Visos Klai
pėdos lentpiuvės sudarė akti
nę bendrovę sū minimalinhi, 
kapitalu. Kiekviena lentpiuvė 
gauna atrinkamą nuošimti at-: 
vi&įtų iš 'R^įjos, rąstų 
Štarai ųž tam tiktą, visoms vie- 
nodą, atlyginimą, pagamintą 
medžiaga pavesta pardavinėti 
tam tikrai take, b-vei, ^kurios 
akcininkais yra visos lentpjū
vės, apslėmusios perdirbinėti 
Rusijos žįliąją medžiagą. Pre
kybos pelnas, atskaičius nho- 
kešnį Bi^ijos .valdžiai už rąs
tus, Skirstomas tarp atskirų



CHICAGOS 
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Ruošiasi Caponės teis
mui

Valdžios atstovai tikri, kad jie 
nugalės Caponę. Caponei 
grūmoja bausmė 32 metus 
kalėti. Piniginė bausmė bu
sianti apie $80,000. šaukia
ma 100 asmenų kaip kandi
datų džiurės pareigoms eiti.

Pirmadienis, spalio 5, 1931 JUTOJIEROS, CKfcm M
. -■ ■■ '     —L

PROBAK
' suteikia.
barzdaskutyklos 

komfortą į 
■glU skutimos 

namie

U'ROftAK BlADF ;

Piailstisiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

Graborlai

ta*

8"

[Acme-P. 8 A. Photo]

James P. Allmąn, naujasis 
Chicagos policijos komisionie- 
rius.

tokia ar

Caponės
kaltina*

adresu ‘3246 West North ave- 
šeštadienio vakare Starner 

turėjo ištraukti dantj mažos 
mergaitės. Jisai pasikvietė Dr. 
Schell daboti mergaits širdį, kai 
bus traukiamas dantis.

Kabinete . buvo, 
mergaitės brolis 
Staiga skambutis 
Dr. Schell atidarė
ris. Du jauni vyrai pareiškė: 
“Mes darome holdapą”.

Dr. Schell, bijodamas išgąs
dinti mergaitę pacientę, stūmė 
banditus atgal ir mėgino uždą 
ryti duris. Vienas banditų 
peršovė jį, pataikydamas kulka

be daktarų, 
ir jo žmona, 
suskambėjo, 

kabineto du*

Kaip šiandie šaukiama 100 pi
liečių į teismą. Iš jų manoma 
išrinkti 12 džiurės pareigoms 
eiti Al Caponės teisme. Tie iš 
pašauktųjų, kurie bus išrinkt, 
džiurei, pasiliks teismo priežiū
roj, kad prie jų negalėtų priei
ti asmens užinteresuoti 
kitokia bylos kriptimi.

Antradienį prasidės 
teismas. Caponė bus
mas nemokėjimu taksų už tur
tą, kuris viršijąs milioną do
lerių. Daugiau, kaip 20 punk
tų sudaryta skunde prieš Capo- 
nę.

Suvienytų Valstijų apskričio 
teismo prokuroras Johnson bus 
pats asmeniniai teisme. Jis, 
mat, sitdarė skundą, sulig ku
riuo Caponė buvo grand džiu
rės įtartas.

Bet svarbesnį už jį vaidmenį 
tur būt vaidins kiti advokatai, 
ypač Su v. Valstijų teisingumo 
ministerio padėjėjai ir kai ku
rie kiti aukšti valdininkai. Jų, 
tų vyriausybės advokatų, bus, 
kaip sakoma, visa batareja.

Antra vertus, vyriausieji Ca
ponės gynėjai bus adv. Ahern 
ir Fink. Žinoma, ir jie turės 
teisme padėjėjų.

Nužiūrima ,kad teismui bus 
pašaukta koks šimtas liudinin
kų. šių pastarųjų tarpe busią 
itaip įvairių butlegerių, kaip 
merginų užsiimančių abejotinu 
amatu, privačių piliečių, net 
VVestern Union telegrafo kom
panijos viršilų, per kurių- ran
kas plaukė bent dalis Caponės 
pinigų. Busią liudininkų iš pa
čios Chicagos, iš New Yorko, iš 
kitų miestų ir net iš Floridos, 
kur Caponė yra praleidęs porą 
smagių sezonų.

Skundas prieš Caponę esąs 
taip sudarytas, kad net patys 
jo draugai turėsią liudyti, ba 
kitaip jiems irgi grūmojąs ka
lėjimas. Caponė yra kaltina
mas nusukęs taksų vyriausybei 
didesnę kaip $80,000 sumą. Ti
kimasi, kad teismas privers Ca
ponę tą sumą sumokėti. Tai bu
sianti piniginė bauda Caponei. 
O už patį nusukimą kaltintojai, 
t. y. vyriausybės atstovai, tiki
si pasiųsti Caponę ilgiems me
tams kalėti—net iki 32 metų.

Sunkiai sužeistas, Dr. Schell 
buvo skubiai nugabentas j ligo
ninę, kur jam padaryta opera
cija. Banditai išbėgo gatvėn ir 
nuvažiavo automobiliu.

Dar vienas gengsteris 
nušautas

Policija rado lavoną Juozo 
Cichy, 23 metų, 1231 West Erie 
St. Lavonas suvarstytas keleto 
kulkų ir buvo išmestas iš 
mobilio. Cichy policijai 
žinomas kaip gengsteris 
mobilių vagis.

auto-

auto-

Ieško $50,000 atlygini
mo iš besbolo kom

panijos
, v. 7T 7 i,'1 • ■ ■*

Miss Elizabeth Claus iškėlė 
bylą teisine besbolo kompanijai. 
Ji sako, kad besbolo lošy nevy
kusiai mesta bolė pataikiusi jai 
veidan. Dcliai to ji netekusi 
regėjimo. Taigi prašo teismą 
paskirti jai atlyginimą sumoj 
$50,000. Tas besbolo lošia buvo 
loštas VVrigley aikštėje balan
džio 17 d. šiemet. s

[Acme-P. W A. Photo]

William Shoemaker, Chica
gos dėtektyvų biuro naujasis 
viršininkas.

tuo laiku5 detektyvas šovė į 
galvų atsisėdusiam šoferio vie
toj banditui, šis susmuko ne
gyvas.

Antrasai banditas mėgino 
šautį į McAvoy, bet turėjo bėg< 
tL Kada jis bėgo per gatvę, tai 
atrodė, kad ir jis buvęs pašau
tas. Visgi jis spėjo nuvažiuoti.

Atrodo, kad detektyvui daryli 
holdapą arba, imti jį “raidui” 
yra gan pavojinga. Nušautasis 
banditas buvo Hcrbert Zieg- 
ler, 23 metų, 3639 West 56 St.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

S. M. SKIIDAS
' Lietuvi!

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T<b Rooeevelt 75J2

Lletnvial Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iŠ Lietuvos ir. priiminėja

ligoniui
nuo 10 ryto *iki 2 po pietų ii 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniai! nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483, 

------------- --------------------- -------------------------

rvaMs Gydytojai
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

Lietuves Akušerės

Dr. P. M. žilvitis! dr. HERZman
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Cermakas mėgina su 
taikyti kovojančius

Meras Cermakas pakvietė te
atrų savininkų ir paveikslų ope- 
ruotojų unijos atstovus konfe 
rencijai, idant užbaigti kovą 
tarp jų. Konferencija įvyks 
šiandie.

Užmušė 6 metų mer 
gaitę

Automobilio nelaimėj užmuš
ta Dolores Blinstrop, 6 metų 
mergaitė, 2226 Wesit 21 street. 
Ji žumušta ties namais, kur gy
veno. Automobilio šoferis su
laikytas.

Bažnyčia apvaikščiojo
100 metų sukaktuves
Pirmoji metbdistų bažnyčia, 

kuri dabar randasi prie Clark 
ir Washington gatvių, šeštadie
nį apvaikščiojo savo 100 metų 
sukaktuves. Tiksliau pasakyti, 
jos parapijonai apvaikščiojo tas 
sukaktuves.

Apiplėšė bank<Į

Telefonai

Boulevard 5‘

Boulevard 8

1327 So. 49th

Telefonai 

Cicero 3724

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sųžL 
□ingai ir nebrangiu to
dėl, kad betariate il- 
laidų wžlaikymul įky
rią. ■ ;

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pi^iausiaą Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. «tb St.®3

S. D. LACHAVKH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite ui 

Tek Roosevelc 251

2314 W, 23rd PU CMcago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tek Cicero 5927

_________ ____ -i—__________________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

. Balzamuoto  jas i .
Modirnilkji Kokplyiia Dov.a.i 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

iganėdinti, 
15 arba 2516

Mrs. A. K. 
JARUSH,

PHYSICAL 
THERAPY

V MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromu su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
ndo' 10 iki 8 vak 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys, atitaieomot- t 

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

Pfrotie Bonkvard 7589

Iš RUSUOS -
Gerai Uetuvlami žinomas per 25 me

tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

Gydo staigias ir cbroniikas ligas 
rų, moterų it vaiką pagal naujausiu 
metodu X-Ray it kitokiu elektros 
prietakų.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. IStb St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tek Canal 3110
Seredomis ir nediliomit pagal sutartį. IH 

661a ”9®’ Ftfr* 6755 " Rtndolph 6800

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8
j- —
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonai RepnMic 7868
—u -- > — .ur i Tel. Central 7079Dr P P ZATJLYS Rtz- Longbeach 9453UL • A • A • £JXxUU X M Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarime

DENTISTAS Dr. B. G. LAMBRAKIS 
30 E. lllth St.

Kampu Wabash Avenue 
Tek Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, ete

, -----------------------------—..M.....— .r....

Suite 1447-49 Pittsfield Bldg.
55 E. Wuhington St,

Dr. Suzana A. Stokis I »»• ęgy”-? SE0AL 
OFISAS 

4729 South Athland At*., 2 laboe 
CHICAGO, ILL, 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vak ryte. n«o 2 iM 4 

I vai. po pieta ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dkag 

Pbone Midway 2880

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietą. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir ntdėliomis pagal susitarimą

Ofiso ,Tel. Lafayette 7337 
Re*. Tek Hyde Park 3395 

. ............ ...... ■ ■ ...... ■ .....  4.
Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZĄ
Ofiio valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 <L Ir 6:30 iki 9:30 v.

4603 South Ashland Avė.
Hetoli 46tb Sl Chicago, Ilk X

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Daugely atsitikimų akys atitaieoMoa- Ašį r 4142 Ktchet Avenue 

*Arwl Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, 
i 4 b 6 ik. 87vak Ned|Iiom nuo 

iki 12 dienų.
Telepbooai dienų ir naktį Virginta

Tel. Yards 1829 I jųsa, 6600 South Aeteetan Avemse
TW P Pbone Prospect 6659DK. U- OrjKINrjK Ofiso Tel. Canal 0257 

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS |dr. p. z. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. ffalited Street 
CHICAGO, ILL.

( " Telefonu Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Atamu 

Ofiso valandos i
Nuo 10 iki 12 dienai 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai Neda, nuo 10 iki 13
Rez. Telephone Plaza 3200

2 iki 
10

0016

Pbone Armftage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 1 Miltvauku Avenue

Vahndės: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. U 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal suurtj

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Si.

kampai Halsted St.
Valandą nuo 10—4: nuo 6 iki 8 

NedSliomii ntto 10 iki 12.

Ofiso TeL Vietotv 6891
Re*. Tel. Drena 9191

DR. X. A. ROTU 
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofitati 3102 So. Belited St., Chicaga

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL.
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tek Boulevard 6487

Vatihdos: 1—3 po pietų. 7-—8 vak. 
Nedėliosiu it ėvtntad. 10—13 dUnų

f

Advokatai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

' GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse pOtarnaU 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbyjtės.
OFlSASt 

668 W. 18tb Street 
Tek Cahal 61741

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.
Tek Victory 4088

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbton Sth Rifomt H|J \ 

Telefonai Central 4411 
ValtadMt nuo 9 ryta ibi 4r pa pbtą 

Gyvenimo viltai’ 
3323 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1310’ 
Valandos: nuo 6 iki 8 rak kidNttaą

A* MONTVID, M. Dl
< West Town State- Bank Bldg* v 

2400 W. Madieon Sk

Valui 1 ilcf 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860 
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE

DU M. T. S TR1K0L
Lietuvys Gydytojas

Duokit. akb I jr Chirurgas
Re8t«ruotMn Optbm.tri.tul P”k.a* »»“>■ i «r-

Akių Spedalhtu. Viri 15 metą 4646 SO. Ashland AVC.
patyrimas Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare*

Akiniai nuo $3 Nėdėlloj pagal tatirtį
Valandos: 9 ryto ik 9^vak. kasdie: Tek Boulevard 7820’

DR. J. GROUPE
4631 S* Ashland Av* TeL Yards 6780 Į 6641 Sb. Albany Avė.

Tel. Prospect <930

Keturi jauni banditai užsi
grimavę Charlie Chaplino ūse* 
liais, padare holdapą Elmhursl 
Trust & Savings bankui. Pasi* 
šlavė apie $2,000. Pabėgo.

*

>»-

ta

Mm* Cdmd 2118^ 
VaMndosr 6—B vakliNvy- 

2Mz

RADZEVIČIA 

šiuo pasauliu 
2 valandą ryte

pasauliu 
ryte 
am-

Garsinkitės “N-nose”

1900 S9, Halįtad Si; 
4193 Archer Ai*.

VtlatttMrt 2-^-4 pb piet 
Lifiųfette 0098 

faktinis' telefonai' Gcoceh’M 1595

n

(Jokit ttftdltaM!
LIETUVIS ADV 

lW

Daryti holdapą detek- 
vui pavojinga

XI

■HĮ

Banditai pašovė dak 
tarą

Daktaras St^rner, dentistas, 
laikė ofisą kartu su Dr. Schell

Du banditai mėgino padaryti 
holdapą detektyvui William Mc
Avoy, kuriš buvo Leamington ir 
Monroe gatvių apielihkėj ką 
tai tyrinėti.

Kada McAvoy sėdo į savo au
tomobili, tai du vyrai paliepė 
jam sėstis užpakalinėj šūdinėj. 
McAvoy paklausė. Bet sėsda
mas ištraukė savo revolverį.

Vienas banditų atsisėdo prie 
McAvoy automobilio rato, o ki
tas lipo sėsti prie detektyvo.

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laime. Nepraraskite jos! Apsaugokite savo ir savb šeimyną. 
American Medical Institute išrišo šį klausimu tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikalės ekzaminacijos. sirguliavimų, kraujo ištyrimo, įčirŠkimų

“ ‘ * American Medical Institute
2418 W. Madison St. Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. .vakaro kasdie

DR. C. MICHEL, O. D.,
LIETUVIS akių specialistas a. K. Rutkauskas, M. D!

4441. A».n«
pilkuotas darbas. Mano sis-.•&» . Td- L’fi7,iu 4146

v...oW. m™ VALANDOS:
k pasalina Įtempimą. ’L nud 9 iki 11 valanda ttto. 6IKcIal»ibBoam^vmKV akims X « iki 9, nbrtkt r.k»°

Akiniu ir BffiaminacUos Kainą Nnto . - - , - —------------------------ -.....
žvairos akys atitaisomos, žema kaina. b» ....
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MAGDALENA 
ANDREŠIUNIENĖ 
po tėvais Rukaitė 

Persiskyrė su šiuo į 
Spalio 3 dieną. 3:25 valandą 
1931 rrt.. sulaukus 27 metų 
žiaus. gimus Ogtesby III.

Paliko dideliame nuliudime 
rą Stanislovą, sūnų Albertą, 
metų amžiaus. 2 seseris — Aleną 
Budvitienę ir Elzbietą Degutienę, 
2 brolius — Antaną ir Povilą Ru
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 634 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
spalio 6 dieną. 9:00 vaL ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta į ^v. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Magdalenos Andre- 
.šiumenes giminės, draugai it.pl- 
•žįstami esat *: nuoširdžiai kviečiami 

'' dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrai. Samti,r Siscryt, 
Broliai it Giminit.

Laidotuvėse patarnauja gtabo"- 
Skudąs, Tek Ro«aevek -7532.

KAZIMIERAS

Persiskyrė su 
spalio 2 dieną, 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskę, Klovainių 
parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Uršulę po tėvais Gedrikaitė, 

,i brolį Joną ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Karolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3347 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks utatninke 
spalio 6 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv.Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionto1 siolą^ o iš ten 
bus nulydėtas į' šv* Kazimiero 
kapinis.

Visi a. a. Kazimiero Radzevi
čiaus giminės, draugai ir paistanti 
esat4 nuoširdžiai ' kvtečiaHri \ dily- 
vauti laidotuvėse it- suteikti; jam' 
paskutini patarnavimą it ’ atsisvti* 
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Brolis it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, .Tek Yards

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

armmmsimil !*MKku

AMBULANCE PATARNAVIMAS, DIENĄ ir ^AKW 
Mes visuomet teikiame i* ramų
patarnavimų, kuomet jisyra labiausiai reikalingai

J. F. EUDEIKIS & GO.
JŪSŲ GRABORTAI 

* Didysis Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue

DR. a. J. KARALIUS “»•'
Gydytojas ir Chirurgas gydytojas5^ chirurgas 

, 3147 So. Hhlstėd Street WWv*lanw^S,“‘ 
ky 1 10 iW 12 *,3° iki 6,30 v*bNuo 9 ik: 12 vak dienos ir Apart šventadienio ir Ketvirtadienio •
nuo 6 ik: 9 valandos vakare \ J,.-------- -- ....... .. .........   tl
■■   ■■■ M .III—  M l» I       *■. Į ;

A L Davidonis, M. L
4910 So. Michigan Avenuėl

- Tek' Kėnwood 5107 
VALANDO8V

nuo 9 iki. 1!’ valandai ryto:) 
dn<> 6* Iki* 8* valandai vakate 

> «pwrf ‘ ivetifadfynio it ketilirtadienio
■bli ■ |il»>l»—i| HI|> I K

Ofiso ir Rez. Tek BoulęvaTd 5913

DR.BERTASH
768 W. 3Stt> SI.

• ’ (Cnt. ar a
Ofiso valandos! nm»’6i3ą-8^30

NędiHietjIals pAgal atitarti 
H III d    |

Ofiso it R**. Tėt. Bduhv^d '5914

DR. NAMELIS

R. A. VASALUS
ADVOKATAI 

11 South La Salia Steeet 
Rbotn 1934 Tel Rtadoljfc C
Valandos nuo 9 ryto iki 5* vlL tak. 
3241 S, Raisted St. TeL Vfcttop, 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakari 
Olfe-^UtotiM KWV. ii SMtM Vbk. 
Vualis—Parų Sta. k Pėtnyttu vbk.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatu 

2221 22nd SU- 
Arti Leavitt St. 

taefbnaa Canal 2HUi 
Valandos 9 ryto iki 8" vikaro. 

! Slttdoj ir įtartoji nud> i iki S 
■ ii. į   ..*į>h .y  - - ■ i >i n-   ■  ii > m w

A. A. SUKIS
ADVOKATAS 

Mito Ofisu 71 VTaMngton St. 
Room 1502 Tel. Central 2878 

Valandos: 9 ryto’ iki’ 4 po pietų

■ Maitotais f Utatfc, Retv., H Sobitot 
— 6 iki 9 vaL

4145 Archer Ahe. TėL Lafeyette 7337, 

btaų, TeL Hfde Park 3395

Dr. A. P. KazTauskift JOHN B. BORDEN
' ■ ’ Dentistas
471& South Ashland ■ Avė:

tU. BoaWt,rd
■ Ofiso valandos .jl<^ fytaĮ lĮ(i> 8 Jtakata

H00

. (Cor. of, 35tb* 
Ofita vakudoi: uao

Nędtldjaniais pagal sutartį

DL P. Atkočiūnas 
DENTISTAS. 

1446 So. 49th CL 
Valandos: • 9*-r*| 2 - A- M.» 2- 

7<U9 t*. M. 
icetv 675)6 
, ILL.

>■»*.... ■■■*** .. —

JOSEPH J. GRISU
lietuvi. Advokatą.

463J So. Ątktgnd 
Tek BotrteVitd ttDO

Re* 6515 So. Rwhu>eU 8įr 1
Rfp^Uc 91U
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

O toliau...Toliau Įr burdin- 
gieris su savo draugu, ir kai
liukų knpčius dingo. Ir tai už
baigia pasaką ne bent pa
vyktų tuos sukčius sugauti ir 
areštuoti.

--------- -T C

ne bent pa-

Kaip sukčiai dar 
buojasi

Sukčiai, neva brangią kailių 
pardavinėtojai, apgavo p-nią 
Pauliną Jucius; gal ir dau
giau lietuvių yra nuskriaudę

Gražus Lietuvių Ra 
dio Valandos Pro

gramas
Įvyks šiandie pirmadienio 

vakare

šeštadienio “Naujienose” til
po žinia apie tai, kajp suk
čiai, neva brangių kailiukų 
pardavinėtojai, mėgino apgau
ti p-nų Gedminų (iš So. Chi- 
cagos). P-nas Gedminas bu
vo laimingas, kad greitai susi
griebė, pagavo porų mėginusių 
iš jo pasipelnyti sukčių- ir atsi
ėmė savo pinigus — $400.
. P-nia Paulina Jucius, per
skaičiusi “Naujienose” aukš
čiau minėtų žinių, atsilankė 
pas p. Gedminų. Nes ir jų tie 
patys sukčiai prigavo ir tokiu 
pat budu, kokį jie panaudojo 
Gedminui prigauti.

Teismas sukčiams buvo Šeš
tadienį. Jp-nia Jucius norėjo 
ir savo skundų iškelti tuo pa
čiu laiku, kai nagrinėta p. 
Gedmino byla prieš sukčius. 
Bet ji buvo painformuota, kad 
ji turinti išimti prieš sukčius 
atskirų, varantų ir kad Gedmi
no skundas turi būti užbaigtas 
pirmiau.

Moteris pažino tuos tris vy
ru? ip išėmė jiems varantų. 
Bet jie skubiai apleido teismų, 
kai tik jų byla pasibaigė. Su
lig eismo nuosprendžiu, jie 
turėjo sugrųžinti p. Gedminui 
$400, jis, Gedminas, sugrąžino 
kailiukus jiems. Jr dar p-nia 
Jucius pasakojo, kad nors pi
nigai ir kailiukai teisme buvę 
išmainyti, bet teismas neuždė- 
jęs kitokios bausmės sukčiams.

Kadangi p-nia Jucius turi iš
ėmusi varntų minėtiems asme
nims, tai ji nori paskelbti 
“Naujienose”, bene atsišauks 
ir daugiau žmonių, kuriė bti- 
vo panašiu budu prigauti. Jei 
tokių randasi, tai p-nia Jucius 
prašo susižinoti su ja. Jos ad
resas yra ’ 4500 So. Emėrald 
Avenue, Telefonas Yards 2801.

P-nia Jucius turi namų kam
bariams išrenduoti (rooming 
house). Kuris laikas atgal už
ėjo į jos namų vyras nusisam
dyti kambarį ir pareiškė, kad 
jis turįs kriaučiaus šapų apie- 
linkėj. Bet, girdi, neturįs vie
tos miegoti. Todėl ieškųs 
kambario, čia, pas p-ių Ju
cius.

Moteris užvedė jį į antrų 
aukštų ir parodė jam kambarį. 
Vyras pareiškė norįs užmokėti 
rendų iš anksto ir patarė grįžti 
žemyn. Moteris pamislijo, 
kad jis norįs gauti raštelį, jo- 
gei pinigus už kambarį ji pri
ėmusi.

Kai jie lipo žemyn, tai pasi
rodė dar vienas vyras, o pas
kui trečias, laikęs pakietų ran
kose. ’t

Asmuo, kuris nusisamdė 
kambarį, paklausė juokdama
sis, ar tik vyras pakiete ne- 
nešųs munšainės. Bet gavo 
atsakymų, kad pakieto savi
ninkas esųs iš Kanados ir turįs 
kailiukų, drabužių ir kitokių 
dalykų ir kad jis priverstas 
parduoti tuos dalykus kuone 
už niekų, ba jam reikių urnai 
išvažiuoti ir pagauti trauki
nys.

Vyras, kuris neva nusisamdė 
kambarį, užmokėjo $40 už 
drabužių porų ir dar pareiš
kė noro paimti daugiau tavo- 
fo, bet neturįs su savim pa
kankamai pinigų. Taigi jo 
draugas pasakė, kad jis eisiąs 
į bankų paimti iš ten pinigų.

Jis išėjo. Jo belaukdamas 
kailių pardavėįas pradėjęs ne
kantrauti. Taigi naujas “bur- 
dingierius” paprašė moteriš
kės paskolinti jam $400. Mo
teris (t. y. p-nia Jucius) netu
rėdama 
skolino 
<lavė 
lįuii 

1

kandie, pirmadienio vaka
re iš radio stoties WHFC., 
1420 kllocycles, nuo 7 iki 8 
valandos bus nepaprastai gra- 

Radio 
kuris 

Juozo 
radio 

14 st.,
telefonas —

žus spccialis Lietuvių 
Valandos programas, 
yra leidžiamas lėšomis 
Lipskio muzikos ir 
krautuvės, 4916 West 
Cicero, Illinois, 
Cicero 1329.

Programas susidės iš gražių 
lietuvių rekordų, specialiai 
paminėjant Vilnių, pžgrobtų 
Lietuvos senovės sostinę, ir 
taippat paminėjam trijų metų 
krautuvės 
ves.

Lietuvių 
kviečiama

įsteigimo sukaktu-

visuomenė yra 
atsukti tų valandų 

idant galėtų gėrėtis 
savo tautos gražiomis dainelė
mis ir muzika. Cicerietis.

North Side
7š Bijūnėlio padangės

apie
dar-

kai

Praėjusio trečiadienio vaka
re, rugsėjo 30 d., pp. Smalelių 
bute, 2335 West Carver street, 
atsibuvo Northsidės Bijūnėlio 
tėvų susirinkimas. Dalyvavo 
gražus būrys asmenų užintere- 
suotų Bijūnėlio darbuote ir 
daug buvo diskusuota 
prisirengimų sezono 
bams ir pamokoms.

Kilo kelios nuomonės
dėl mokinimo skirtingų daly
kų. Vieni norėtų tenkintis tik 
dainų ir lošimo pamokomis, 
kiti pageidauja, kad butų lie
tuvių kalbos ir rašybos pamo
kos duodamos. Dar kiti norė
tų, kad žaismės ir šokiai butų 
mokinami.

Tat nutarta šaukti tėvų su
sirinkimas per laiškus ir pra
nešimu “Naujienose”, taip 
kad būtinai turėtų visi užin- 
teresuoti Bijūnėliu tėvai daly
vauti ir išdirbti sezonui, pro
gramų.

Susirinkimas bus šaukiamas 
spalių mėnesio 7 ar *8 dienų.

Linkėtina Bijūnėliui kuo pa- 
sekiningiausio sezono.

Bijūnėlio Draugas.

So. Chicago
Rado negyvą

Michael Canka, lenkas, 
m., gyvenęs adresu 8926 Com- 
mercial avenue, rastas negy
vas jėloje. Pašaukta policija 
viską ir tyrė. Pripažino, kad 
jisVats nukrito ar gal kas nu
stūmė laiptais žemyn nuo ant
ro aukšto. Susižeidęs. Deliai 
to ir miręs.

Areštavo
Netikėtai tapo areštuotas 

James Millner, 9316 Escanaba 
avenue. Jisai suimtas ryšy su 
apiplėšimu Wicker Park Safe 
Deposit ant Vault Co;, 1564 
Mihvaukee avenue. Be jo, dar 
areštuoti J. Lococo, 2542 Lowė 
ąvehųe, ir Saiųuel Jov.įns, 1057 
Taylor street. Juos visus iš
davusi Mrs. Mary Schulz, 1214 
Gerard Street. Anot policijos, 
jie visi yra jau ne kartų pasi
žymėję savo “amatu” ir sėdėję 
kalėjime.

[Acme-P. U Ą. Photo]

Gavo pirmus popierius
Olga Bachlanova, rusė, filmų 

artistė, kuri išsiėmė Amerikos 
pilietybės pirmuosius popierius 
Los Angeles, Cal.

vyro gimines neleido jam jo
kios pagelbos teikti. Taigi by
la atsidūrė teisine. Teisėjas 
Miller išnešė nuosprendį, kad 
moteriškei pagelbos butų tei
kiama 7 doleriai savaitėje. Bet 
savo vyro moteris negales ma
tyti. 7?. S.

Grand Crossing
Pirko darbą, bet jo negavo

Frank Stryganek, 18 metų 
vaikinas, 5204 So, May st., 
būdamas bedarbis ir norėda
mas darbų gauti,' ^ęjpėsi į R. 
Kirst, gyv. 6042 Woędlawn 
avė., prašydamas ar šis negą- r

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos 36 serija prasideda 

Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spuįka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

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

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted

pasi
tiktai

Št

pinigų su savim, pasi
juos iŠ kaimyno ir at
menamam burdingie-

• »■' t

Cecilija Downey būdama 15 
metų, apsivedė su T. J. Downey 
spalių mėn. 1927 m. Dabar mo
teris yra 19 metų, o jos vyras 
21 m.

Per tų visų laikų juodu ne
gyveno kartu ir niekas nežino
jo, kad yra vedę. 1

šiemet moteris susilaukė kū
dikį. Ji kreipėsi į savo vyre 
prašydamas pagelbos* Bet

lėtų jam pagelbetl darbų .m., 
gauti.

Kirst atsakė, kad galįs parū
pinti dhrbų, tik, žinoma, ne dy
kai. Ir paėmė iš bedarbio 
$1,200 prižadėdamas jam dar
bų greitai suteikti.

Stryganekui nusibodo lauk
ti, ba jau neturėjo jie darbo, 
ne pinigų. Tad kreipėsi į 
teismų. Teisėjas R. E. Mc- 
Millan "pasiuntė R. Kirstų še
šiems mėnesiams kalėti. Jis 
be to įsakė sugrąžinti visus be
darbio pinigus ,ir daugiau ne- 
beapgaudinėti žmonių.

Parsivedė merginų vaka
rieniauti

R. L.|Hicks, 22 m., 6247 
Kenwood avenue, parsivedė na
mo dvi merginas vakarienei. 
Jisai pabarškino į savo namo 
duris, kurias' ųtįdarė Evelyn 
Hicks, 21 metų.

Vyras paklausė moteriškės, 
ar ji neturinti kų valgyti, ba 
tos merginos nevalgiusios jau 
celias dienas. Moteris atsake, 
kad nėra reikalo merginas 
maitinti. J \

Kilo argumentų. Vyras 
smogė krūva raktų moteriškei 
i veidų. Pasidarė triukšmas. 
Buvo pašaukta policija, kuri 
areštavo již betvarkėj kėlimų 
patį Hickų ir kartu merginas 
•— H. Sorėy, 21 m., 6147 Ken- 
wood avė., ir L. Peontke, 18

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

yra galima pas bile vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių,. 3653 
o. Halsted St. Tel. Yards 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės’Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 — savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir ajpielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

Chicagos Liet. Dr-jos Sj P* Valdyba.
-----------  j. . ‘r '

Roseland. — Lietuvių Bedarbių šel
pimo Komiteto susirinkimą? įvyks 5 d. 
spalio, '7:30 vai. vak., Strumilos svet., 
107 ir Indiana avė. Kilo svarbus klau
simas, visi draugijų delegatai malonėkit 
būti. —P. Sapenskas, rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Ktiubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antradieny 
spalio 6 d., 8 vai. vakare/Mark White 
Sųuare Parko svet., ant ?9 St. ir ^So. 
Halsted St. Malonėkite Visi dalyvauti.

Valdyba.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
spalio 6 d„ 1931 m., 7:30 vakare, San
daros svetainėj, 3236 So. Halsted St. 
Visos narės atsilankykite, nes yra daug 
reikalų aptarti. 7 Sekretorė.

.. t - i ' /’ ' , ' •

North Side, North West Lietuvių Mo
terų kliubo susirinkimas įvyks antradie
ny spalio 6 d., 7:3Q vak,, Ąlmiros Si- 
mons svet., 1640 /Hancock Sti Kvie
čiame, atsilankyti .visas kliubietes, nes bus 
svarstomi svarbesni kliubo reikalai, ir bus 
tariami dėl ateinančios žiemos sezono, 
kas < bus veikiama žiemos laiku, kurios 
moteris j. .norėtų prisirašytų prie minėto 
kliudo malonėsite .atsilankyti ' į susirin
kimą ir susįpažihti su minetom. klluhie- 
t«m. Vtddyba.

1 nu i | nitu .u ,, I i 1 ■

• 1 MAT

6410 Spokane avenue. 
Grand Crossing teisme mergi
nos buvo išteisingos. O pa
čiam Hicksui teisėjas pasakė, 
kad jis turįs labai minkštų gal
vų, ir pasiuntė jį pas daktarų, 
idant šis patyrinėtų ar Hicks 
yra normalus. Kitas teismas 
bus spalii) mėn. 9 d.

Nepalenkintas savo moterim
Alfred Quadbacb, * savinin

kas Granada kabareto, 6800

SpeclaHstas rydyme chroniška n naujo u. 
rq. Jei kiti neralfijo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzamiuav!- 
mus atidenrs jusq tikra ligi) ir jei aš apd
ilusiu jus rydyti, sveikata jums surryl. Ei 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus just 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyt 
po galutino išegzamlnavimo—kas jums yra

20

Ofiso 
pietų.

galutino išegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
IV. Jackson Blvd., netoli S tat* St 

Kambarys .1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo oietu.

MADOS MADOS MADOS

5
Inside

2901 — Mergaitėm mokyklon eiti suknelė.

uottagė Grove avenue, ieško 
per teismų skirybų nuo savo 
moters. Jisai kaltina moterį 
girtavusių per dvejus metus. 
Well, būnant tokioj vietoj ir 
šiais prohibicljos laikais ne 
stebėtina bet kam pamėgti 
girtavimų. B. S.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakan. Talaom senus svederiua. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralėtumėt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 Wrat 33r<] Rt.

Netoli Normai Avo. Tel. VICTORY 
Atdara dienomis ir vakarais.

3480.

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING

Vėliausio styliaus kepurės 95c., $1.45 
,$1.95. Skrybėlės $2.95. $3.50. $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $1.50 ir $1.95. 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

RAMOVfi
| iTHEATREjO

35 B Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“Secrets of
' Secretary”
Nepaprasta drama atvirai 

atpasakota
V' /

Dalyvaujant 
CLAUDETTE COLBERT

t '

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

• Margumynai.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ............. ............... .

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

Enamel Paint ■ 
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už .................... $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nub 5c. 

augščiau už rolę. 
Taipgi • užlaikome patyrusius me- 

levotojus rir popieruotojus. \

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

TEL. VICTORY 7261

$1.40

$1.85

$1.49

ir

r Dresių Dezaininimas
M Madų Dailę
k Kostiumų Braižymas
K Mes teikiame ekspertų Instruk- 
■ cljas šiuose kursuose. Dienomis 
m ar vakarais. Stoma kaina. Šie 
ĮĮk amatai yra-' patraukiantys ir 

W^ęerai apmokami. Rašykite dėl 
knygutes apie kursą, kuriuo 

^**Jus įdomaujate.
Madingų Skrybėlių

V Mokykla Sp^,;1*aTX<>' 
Mokina kaip dezalnintl ir pa-

V sidarytl naujausias skrybėlės 
f kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 
* Rašykite dėl knygutės,

MA8TER COLLEOE
190 N. STATE RĄN. «718

CLASSIFIED ADS
Aiškiai ir suprantamai išdės 

tyta^ kaip ją pasiūti. Tas ne tik pagreitina darbą bet ir pamokina kaip siūti. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus mergaitėm, 1 |

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodymų pavyzdžių, 
prašome iškirpti t paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio lęaina 1# centų. Gali
ma prisiųsti /pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicago. III. 

.-----------------------ruU-------------

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Hl.?

čia įdedu 15 centų ir prašau at- 
. i ’ !• ''

siųsti man pavyzdį No

Mieros .............................. per krutinę

(Miestas ir vai* t.) /

Rusiškos ir Turkiškos Vanos W
12th / STREET .....

T«l. Kedzie 8902

I514-J6 Roosevelt Rd, 
arti St. Loui* Avė, 
CHICAGO. JLL.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

FAGBT BUICK COMPANY 
Buiek modai 47—5 pas. sedanas S 
Buick, niodern, 5 pas.________ 5
Bnlck: model 58, 5 pas. Coupe S 
Buick, mod. 51. 5 pas. Sedanas 5 

0455 8. Westem Avė.
Prospect 0500

1028
1027
1028
1028

545
365
545 
>505

MOTOR TROKAI VISŲ I6DIRBY5ČIŲ
Didelis paairinkima* už kainas nuo $50 ir 

aura. Lentvųs Hmokfjtmai.
B. A W. MOTOR SALES-

827 W. 35th St. Tel. Yards 0080

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA- 
>JO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

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

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

8PECIALIS SPALIO SUTAUPIMA8 
Namų atalyma*. remodeiiavima*. raratai. 

porėtai. viaaa talnymo darban; pigiai.
R. M. GIBBON, 

25.3C N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas, 

Tel. Spaulding 0139
- -------0---------

Educational
Mokyklos ****^^**•****•*^^***^^^**5*****^^^^**^*^**^^***^**

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijn 
lauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madhon Street

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKELŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS 
Visu, ruitų ir didumų 

LOUIS GARBUS 
SIS W. IStb St. ' 

Telefonas Canal 0229

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai . .  RUMl—■

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

6348 S. Campbell Av*.

TURIU PAAUKOTI brangiu* rakandu*, 
vartotus 4 mėnesiu*, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setu*. Victor radio. 9x12 Domcs- 
tic Oriental kaurą, {vairia* kede*. drelpsua. 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. Washington St.
Tel. Columbus 4180

PAAUKOJU savo rezidencijos rakan
dus. Puikiausias seklyčios setas. įvai
rios kėdės. 9 šmotų riešuto valgomasis 
setas, 3 šmotų riešuto miegamasis setas, 
elektrikinis radio, Baby Grand pianas. 
Dideli ir maži vietiniai ir Oriental kau
rai, lempos, įvairus staliukai, dreipsai. 
Pigiai, geriausiame stovyje. 8052 So. 
Marshfield Avė., 1 blokas į vakarus nuo 
Ashland Avė. Tel. Raddiffe 4982.

PARDAVIMUI didelis Gaso Range 
geras dėl pekarnės ar didelio restaurano, 
labai pigiai. 716 W. 22 St.

Miscellaneous
įvairus _ _

ALBANy NJĄUDYN6S IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

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

Furm^ęd Rooms
KAMBARYS rendon, didelis, dviem 

vaikinam arba vedusiai porai, galima ir 
virtuvę vartoti. Nebrangiai. A. Micevi- 
čius, 7145 So. Washtenaw avė. Tel. 
Hemlock 2010.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokinti* 
Elektros ir Acetylene Veldlnltno ir dirbti 
p atidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbSsime 
, urna įsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Sali* St.

Business Čhances
. _ * Pardavimui _ Bizniai _ _

PARDAVIMUI bučernė ir .grosernė. 
biznis išdirbtas per daugelį metų. Su na
mu ar be namo.

246 S. 13th Avė.. Maywood, III.

PARDAVIMUI Delicatessen ir Lunch 
Room pigiai, gera vieta dėl šviežios mė
sos. 4 kambariai pagyvenimui, 2614 
W. lllth St. Beverly 2337.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų krautuvė, geroj vietoj, prie
žastį patirsite ant vietos.

5616 W. 64 St.

PARDAVIMUI bučernė, vaisių dar
žovių ir delicatessen sankrova. Cash 
jiznis. Nėra kompeticijos. Getą vie
ta dėl ženotos poros.

8058 Kimbark Avė.

PARDAVIMUI saldainių ir aiskrimo 
Storas, biznis išdirbtas, parduosiu pigiai. 
4830 W. 15th St., Cicero.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pu dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių
, Mokykla

3106 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

x LOANS e INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgagt 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

CHICAGO, ILL.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui trijų augštų mūrinis na

mas. 11 kambarių, su rakandais, šiltas 
ir šaltas vanduo kiekviename kambaryje, 
arba galima išrenduoti dėl trijų flatų: 
karštu vandeniu apšildomas. 2 karų 
garažas. Pajamų $150 į mėnesį.

1414 W. Monro* St.




