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Tarptautinio Teismo
Sprendimo Laukiama

Dar Šiomis Dienomis

Lietuvos Naujienos
Nuo stogo nukrito ir 

neblogai jaučiasi
Janonio g. 31 nr. nuo dvie

jų aukštų namo nukrito neblai
vus pil. Oskaras Tekleris. Jau
čiasi neblogai, nesusižeidęs.

Pavojinga senam 
karštai mylėti

Atvažiavo imti šliubą 80 metų 
senis su 70 metų sene, pasimirė 

bažnyčioj

Vilniaus likimas 
daug pareis nuo 

šio nusprendimo
Lenkų atstovas ginčija, kad Vii. 

nius ir Gardinas Lenkijai 
priklausą!

Klaipėda, Lietuva, rugsėjo 26. 
Iš Haagos praneša: Lenkų at
stovas Vyriausiame Tarptauti
niame Teisme atkakliai ginčijo 
Lietuvos reikalavimą grąžinti 
jai Vilnių. Jis tvirtino, kad 
Lenkijai teisę į Vilnių pati Am
basadorių Konferencija yra pri
pažinusi, ir todėl, sake lenkų 
atstovas Mrozowski, jei butų 
leista priversti kiekvieną vals
tybę atsisakyti savo teisių, tai 
galėtų kilti anarkija ir jokie 
tarptautiniai pasižadėjimai ne
galiotų.

Mrozowski atkartotinai pa
brėžė, kad Vilnius ir Gardinas 
Lenkijai priklauso pagal Amba
sadorių sprendimo, kuriuo esą 
nustatytos Lietuvos ir Lenkijos 
sienos. Mrozowski sakė, kad 
Lietuva . savo premjero Volde
maro lupomjs pažadėjusi sueiti 
su Lenkija j gerus santykius. 
Po 1927 metų Tautų Sąjungos 
rezoliucijos lenkų-lietuvių san
tykiai esą radikaliai pasikeitę. 
Be to Mrozowski pasigyrė, kad 
Lenkija padėjusi Lietuvai net 
nepriklausomybę įgyti (!), o 
Lietuvos kariuomenė kartu su 
bolševikais buvę sudarę slaptą 
sutartį prieš Lenkiją.

Lietuva nelaužo sutarčių
Lietuvos atstovas Sidzikaus

kas savo antroj kalboj nurodė, 
kad jei Lietuva nenori atida
ryti Vilniaus-Kaišedorio gelžke- 
lio, tai ji nenusižengia prieš 
Tautųt Sąjungos statutą, nei 
prieš Kellogo • taikos sutartį, 
kaip tai nori įrodyti lenkų at
stovas* Mrozowski.

Sidzikauskas išreiškė nusiste
bėjimo, kaip lenkų atstovas no
ri iš Tautų Sąjungos patarimo 
(rekomendacijos) susitaikyti, 
padaryti Lietuvos vyriausybės 
juridinį pasižadėjimą. Jis at- 
kartotinai reikalavo, kad butų 
atitaisyta Lietuvai neteisybė ir 
sugrąžintas Vilnius, ir pabrėžė, 
kad gindamas Lietuvos nusista
tymą jis prisideda prie teisybės 
pergalėjimo.

•
Lietuvos gynėjas profesorius 

Mandelštamas pabrėžė, kad Lie
tuva Čia nepaliečia Lenkijos 
teises, tik jos interesus. Jis 
pateisino Lietuvos vyriausybės 
atsisakymą nusilenkti Ambasa
dorių Konferencijos sprendi
mui. Jis nemato jokio nusikal-

^ORRS!
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; kiek šilčiau, 
vidutinis, nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra siekė 69 
iš ryto ir 65 popiet.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 5:25| 
mėnuo teka 11:25 vak.

timo iš Lietuvos pusės prieš 
bet kokią tarptautinę , teisę. 
Baigdamas jis pripažino, kad 
Lietuva teisingai naudojasi 
tarptautinės teisės ginklais sa
vo teisėms ginti.

Abiejų šalių ginčai jau yra 
baigti ir Tarptautinis Teismas 
pats vienas visą bylą persvars- 
tys iš pamatų. Teismo nuo* 
savaičių, tai yra šiomis dieno* 
savaičių, tai yra šišomis dieno
mis.

Lietuvos byla su Vokietija
Kaunas^ rugsėjo 26. šio mė

nesio 28 dieną į Genevą išva
žiavo Lietuvos delegacija daly
vauti Lietuvos Vokietijos tre
čiųjų teisme. Tame teisme 
svarstoma Vokietijos skundas 
prieš Lietuvą dėl išsiųstų iš 
Lietuvos 5 Vokietijos piliečių.

Teismą sudaro pirmininkas 
Šveicarijos teisingumo ministe- 
ris Dr. Haad ir nariai, Suomi
jos atstovas ir Belgijos atsto
vas. Lietuvos pusės teisėju 
paskirtas Dr. Klimas, Lietuvos 
pasiuntinis Paryžiuj. Lietuvos 
gynėjais pakviesti teisių pata- 
rėjas Dr. Robinsonas iš Kauno 
ir vyriausias valstybės gynėjas 
prie Vyriausiojo Tribunolo p; 
žalkauskas.

Dar 1928 metais tarp Lietu
vos ir Vokietijos buvo padary
ta sutartis, kad ginčytini abiejų 
valstybių klausimai butų pave
dami rišti trečiųjų teismui, su
darytam iš neinteresuotų vals
tybių. Tad Vokietija taja su
tartim jau ir naudojasi.
Lietuvos pulkininkas reikalauja 

unijos su Lenkija

Kaunas, spalio 2. Chicagos 
lenkų dienraštis “Dziennink 
Związkowy” gavo tokią žinią: 
Buvęs karo attache Berlyne, 
pulkininkas Skorupskis, išleido 
knygutę vardu “Tautų prisikė
limas”. Ta knygutė Lietuvoj 
padarė nepaprastai stipraus į- 
spudžio.

Autorius toje kygutėje išva
džioja būtinumą sudaryti su 
Lenkija uniją pasiremiant pa* 
stabomis, įsigytomis Berlyne.

Kauno universitete įvyks vie
šos diskusijos tos knygutės iš
kelta tema, kuriose dalyvaus 
Lietuvos universiteto atstovai ir 
valstybės vyrai. t

Nauja papos encik
lika

Kviečia vyskupus | “kryžiaus 
karą” prieš depresiją

Vatikano Miestas, spalio 4. 
Papa Pius XI vakar paskelbė 
savo naują encikliką į visus 
vyskupus, kviesdamas juos j 
“kryžiaus karą” maldomis, lab- 
daybe i pasišventimu” padėti 
pasaulio depesiją panaikinti, su. 
mažinti ginklavimosi ir rūpin
tis neturtingais ypatingai vai
kais.

Pasaulio depresijos gydymas 
esąs1 tautų ir jų valdžių parei
ga.

Baltimorėj atpigo duona
Penkios didžiausios duonos 

kepyklos Baltimorėj atpiginą 
duoną 1 centu kepalui. Pir
miau buvo 7 centai, o dabar 6 c.

Fašistai pabūgo, 
kad orlaivis gali 

juos bombarduoti
Paslaptingas lakūnas įvarė daug 

baimės Romos fašistams

Roma, Italija, spalio 5. Visa 
Roma šiandien kalba apie ne
tikėtą, paslaptingą orlaivį, kurs 
šeštadienio naktį apie 8 valan
dą ' pabėrė Romos mieste šim
tus tūkstančių priešfašistinių 
atsišaukimų ir pamfletų.

Atskridęs virš Romos miesto 
tuojau po sutemimo, visą laiką 
didelioj aukštybėj, paslaptinga
sis lakūnas staiga nėrė žemyn 
virš pačiu Garibaldi tiltu, kur 
fašistų nužudytasis laisvės kan
kinys Matteotti buvo pagautas 
1924 metais ir paskui užmuš
tas, ir kurio nužudymo 8 me
tų sukaktuvės kaip tik dabar 
supuolė. Toje vietoje lakūnas 
numetė pirmąjį pundą atsišau
kimų, kurie paplito po visą 
miestą. Tai padaręs lakūnas 
skubiai šovė atgal į tamsią au
kštybę ir iš -ten baigė prokla
macijų barstymą. f \ ■

Sujudo visas lizdas
Romos policija skubiausiai 

griebėsi žinksnių, ir pradėjo 
rinkti pamfletus, ir areštuoti 
piliečius, kurie spėjo tų atsišau
kimų pasigrobti. Tuo pačiu lai
ku tuzinas fašistų orlaivių pa
sikėlė i orą vytis paslaptingojo 
lakūno; kurs dingo dangaus 
erdvėj.

Bematant fašistai sumobiliza
vo apie 20,000 jaunų fašistų, 
kurie tuo laku laikė savo kon
ferenciją Romoj, ir juos išvedė 
į gatves, kurie važinėdami val
džios vežimais šaukė “Viva ii 
duče!” (Tegyvuoja vadas).

Visi išbarstytieji pamfletai 
buvo atspausti smulkiu raštu 
ant mažų baltų lakštelių ir bu
vo pasirašyti “Nacionalės Są
jungos”, tamtikros priešfašis- 
tinęs organizacijos, kurios tiks
las yra pasyviu pasipriešinimu 
kovoti su fašizmu Italijoj. Du 
tos organizacijos vadai, Renzo 
Rendį ir Mario Vinciguerą sėdi 
kalėjimuos^, abudu nuteisti po 
15 metų kalėjimo.

Kviečia liaudį ir perspėja 
karalių

Dviejų rųšių pamfletai buvo 
adresuoti j Italijos liaudį, ragi
nant imtis pasyvio pasipriešini
mo prieš “juodmarškinius Hab- 
sburgus” ir “labiausiai terioniš. 
ką, pagedusią ir subankruti  j il 
sią valdžią, kokia kada 
yra buvusi”.

Trečias pamfletas buvo 
suptas pačiam karaliui 
pueliui, kuriam rašoma:

“Jums tik davus ženklą 600,- 
000 piliečių atiduos savo gy
vastis numesti nepakenčiamą 
jungą nuo dviejų miestų, 
tai yra su Jūsų sutikimu, kad 
tas jungas, neapsakomai sun
kesnis, slėgia visą tautą? Ne
padaryk, kad Italijos liaudiš, 
sekdama Ispanijos pavyzdžiu, 
padarytų Tave kaltininku visų 
tų priespaudų!”

Fašistai yrar ypatingai nusi
gandę dėl to netikėto apsireiš

nors

adre-
Ema-

Ar

gandę

[Acme-P. 8 A. Photo] I

Milžiniškas italų orlaivis “Uberto Maddalena” skrenda viršuj
. Romos.

Dwight W. Morow, 
Lindienės tėvas 
pasimirė šią naktį 

................~"t, .

Dar z vakarykščiai .kalbėjo per 
■radio

New York, spalio 4. Dwight 
W. Morrovv, 58 metų amžiaus, 
buvęs U S. senatorius nuo New 
Jersey ir ambasadorius Meksi
kai, Annes Lindbergieriės tė
vas, mirė pereitą , naktį nuo 
smagenų hemorrhage. <

Jis dar vakarykščiai kalbėjo 
per radio ir prieš porą dienų 
buvo Washingtone tartis dėl 
Franci jos premjero Lavai pri
ėmimo. Jo duktė, Anne, su vy
ru Lindbergu šiomis dienomis 
Kinijoj vos neprigėrė* orlaiviui 
apsivertus Yangtse upėj.

Morrovv buvo numatomas 
Amerikos vice-prezidentu; jis 
sutaikė Meksiką su Amerika 
ir ačiū jam nesuskilo 7 valsty
bių jūrų konferencija; jis taip
gi buvo už prohibicijos modifi
kaciją.

Atėmė už $50,000 
degtinės iš laivyno 

sekretoriaus
Sausieji agentai rado 600 dėžių 
gėrimų Charles Adams garaže

Scituatė, Mass., spalio 5. Wa- 
shingtone sukėlė didelę sensa
ciją nepaprastas radinys. Sau
sieji “snuperiai” suodė, kad 
Amerikos 7 laivyno sekretoriaus 
Charles Francis Adams garaže 
“kvepia” gėralais, ir užpuolę 
rado 600 dėžių, su $50,000 ver
tės brangiais likeriais,s vvhiškey 
ir xkt..

Adams užsigynė, kad tai butų 
jo gerybės,

kimo, neš dabar visi pamatė,' 
kad tas lakūnas, jei jis panorės, 
kitą kartją galės mesti bombas 
vietoj proklamacijų. Tas lakū
nas pasirodė mokąs labai gerai 
taikytiš, nes jis numetė prokla
macijų pundą stačiai ant Pa- 
lazzo Venezia rūmų, kuriuose 
pats Mussolini turi savo ofisus.

Darbo Federacija 
pradėjo kongresą
Britų Kolumbijoje

1000 atstovų svarsto depresijos 
priežastis

Vancouver, Britų Kolumbia, 
spalio 5. Tūkstantis delegatų 
Amerikos Darbo Federacijos su
sirinko čia į savo £1 metinę 
konferenciją aptarti praktiš
koms priemonėms, kaip bedar
bei ir depresijai pagelbėjus.

Privalė industrija turi arba 
surasti daugiau darbų arba mo
kėti didesnes taksąg, ^rą? pama
tinė konferencijos programa, 
kuri papunkčiai skamba:

Hooveris turi sušaukti nacio- 
nalę darbdavių ir. darbininkų 
konferenciją.

Skubiai įvesti 5 dienų savai
tę ir trumpesnes darbo valan
das.

Palaikyti esamas algas ir gy
venimo standardą.

Užtikripti darbo pastovumą.
Uždrausti vaikų darbą.
Stabilizuoto industriją.
Moksliškai suderinti gamybą 

su suvartojimu. 1
Aukštesnius mokesnius dides

niems turtams, Vatstead akto 
pakeitimą, bedarbių skubią pa
galbą ir praktišką planą toli
mesnėms depresijoms išvengti.

Lakūnai perskrido 
Pacifiką

Pralėkė 4,465 mylias per 41 
valandą

Wenatchee, Wash. spalio 5. 
Pirmieji, kurie perskrido Paci- 
fiko vandenyno šiaurinę dalįfiko vandenyno 
nesustodami, Clyde Pangborn 
ir Hugli Herndon, šiandien čia 
nusileido*,, perskridę 4,465 my
lias iš Japonijos per 41 valan
dą ir 13 minučių. /

Patys japonai, kurie juodu 
teisė ir baudė apie pustrečio 
tūkstančio dolerių pabauda* da
bar dayė jiems $25,000 čekį už 

r 'r j •- 1 * • ’ .i ■’
Berlynas, spalio 5. Vokietijoj 

pradėjo reikštis markės kriti
mo ženklai.

Moterys abiejose 
partijose kelia 

revoliuciją
Moterys sako, kad senais “ble

fais’ jų nebeprigaus

New York, spalio 4. Didėjan
tis moterų agresingumas abie
jose, republikonų ir demokratų 
partijose, sudaro tų partijų ly
deriams rimto rupesnio.

Dvylika metų atgal sutei
kiant moterims balsavimo tei
sę, vienas Indiana reakcijonie- 
rius pašiepdamas pareiškė: “O, 
tik duokite moterims arbatos ir 
pyragaičių ir daug popieriaus 
bei paišelių, ir lai jos rašinėja 
rezoliucijaš apie socialę labdary
bę. Mes tas jų rezoliucijas pa
siųsime komisijoms ir užmirši
me”.

Per kelis metus taip ir buvo, 
bet dabar moterys pradeda 
klausinėti ir reikalauti paaiški
nimų. Hooveris prieš savo iš
rinkimą ypatingai daug žadėjo 
moterims ir gavo daugumą jų 
balsų, bet jis neištesėjo savo 
pažadų, ir dabar moterų tarpe 
auga prieš jį tikras bruzdėji
mas. ;

Grekija pasibučiavo 
su Turkija

Amžių ginčai ir kovos baigtos

Viena, Austrija, spalio 5. Gre- 
kijos ministeris pirmininkas 
Venizelos ir Turkijos ministe
ris pirmininkas Ismet Paša ap
sikabinę pasibučiavo, tuomi pa- 
reikšdami, kad nuo šimtmečio 
tęsusis kova tarp Turkijos ir 
Grekijos yra baigta. * Ismet Pa
ša apsilankė Atėnuose, atsily
gindamas už Venizeloso vizitą 
Istrmbului.

Pan Amerikos konfe
rencija tariasi ■

Washington, spalio 5. Penki 
šimtai,delegatų nuo 20 Ameri
kos tautų susirinko savo nami
niais reikalais tartis Tr priemo
nių ieškoti, kaip prekybą at
gaivinti. Prezidiuman išrinkti 
veik išimtinai šiaurės amerikie
čiai.

Kubos delegacija pasiūlė dvie
jų metų bendrą tarifų sutartį 
visonąs Amerikos kontinento ša
lims.

New Yorko vaikų šau
dytojai pagauti

New York, spalio *5. 'Vincent 
Coli ir keturi kiti banditai, ku
rie Jiepos 28 d. važiuodami per 
“Mažąją Italiją”, Harlan kvar
tale iš kulkosvaidžių peršovė 5 
vaikus, vieną mirtinai, visi pa
gauti. Banditų gaudyme daly
vavo 300-policistų, kurie gaus 
už tai $30,000 dovanų.

'-v-----
Demokratai galbūt kon

troliuos kongresą■ >
Washįngton, spalio 5. Illinois 

8 distrik/te praėjus demokratų 
kandidatui, kongresas pateks 
demokratų daugumos kontrolei. 
Demokratai turėtų 215 vietų, 
kuoipet republikonai beturėtų 
218 vietų.

Rugsėjo 8 d. žaliojoj įvyko 
šitoks daug kalbų sukėlęs atsi
tikimas. Vietos gyventojas pil. 
Naujavičius, našlys, 80 metų 
amžiaus senis užsigeidė vesti. 
Susipažino su'tūla 70 m. am
žiaus moterimi taip pat našle 
ir sutarė tuoktis.

kalbamą dieną abu “jaunie
ji” nuvyko į bažnyčią paimti 
šliubą, bet vos tik kunigas ėmė 
juodu laimint, “jaunajam” pra
dėjo darytis silpna ir jis ėmė 
sverdėti. Išvestas į zakristiją 
Naujavičius ėmė dar labiau silp
ti ir staiga ten pat ir numirė. 
Prieš tai Naujavičius atrodė vi
sai sveikas. Manoma, kad mirė 
iš didelio susijaudinimo.

Lietuvoje pirmas žydas 
ypat. svarb. byloms 

teismo tardytoju
Baigęs Lietuvos universitetą 

teisių skyrių p. P. Lurje paskir
tas ypat. svarbioms byloms tar
dytoju prie Kauno apygardos 
teismo.

Skundžiasi dėl netvar
kingo autobusą ju- 

dėjimo
KAUNAS, 1^^v. izi u u

ventojai labai nusiskundžia dėl 
netikslaus autobusų kursavimo. 
Nors tvarraščiai yra išduoti, 
bet jie jų neprisilaiko. Autobu
sai galuose stovi net daugiau, 
kaip po 20 min. (o reikia tik 
15 min.). Mašinos kursuoja ne
didelės, tad prisirinkus daug ke
leivių pasidaro tvankų. Savinin
kai mašinų,kaip keikiant neap- 
tvarko. štai autobusas Nr. 
4329 numeris buvo suklastotas 
— uždėtas kitas ir užspausta 
savininko sava, o ne apskri
ties valdybos, plomba. Policija 
mašiną sulaikė, kas keleiviams 
yra labai nepatogu. Kursuoja 
tik du autobusai.

Apsaugos įstatymas 
. atidedamas

žydų spauda iš gerai infor
muotų šaltinių praneša, kad 
sustiprintos valstybės saugos i- 
statymas šiemet nebusiąs pri
imtas. z

Kiek pardavė miško
KAUNAS. — Rūgs. 9 d. miS 

kų departamente įvyko varžty- 
tynės, kurių metu parduota: 
1910 ktm. rąstų už 71,290 lit.. 
7358 erdm. popiermalkių už 
114,515 lt. ir 3,500 karčių už 
1,111 lt. Iš viso paimta' 186,- 
916 lt.

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

Parduodame Laivakortes 
ant vieq Liniją.

itAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

\CHICAGO, ILL.
Ofisai atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais ano 
SPiki 1 valandai
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ViMti kitęk* F*Wlta m ta 
Ftanklin Stajpg* Trusi, Tai 
buvo gana mąžhrtčas bankas, 
kur (IMavo sąvv Wų* 
yiaV Kaip Žmonės pasėkėjo, 
ten dirbo p. K, Vaišnoras; 
keliolikų metų jis agitavo lie
tuvius, kad jie dėtų į tų ban? 
ką savo sutaupąs. Tas Vaišno* 
ras yra brolis kun. Vaišnoro iš 
PiUsburgb priemiesčio Mc- 
Kcęs Rock,

Kunigo ir kitų purapįjonų 
padedamas, K. Vaišnoras Bė
ginėjo po stubas ir prikalbi
nėjo gerus katalikus dėti savo 
pinigus i krankliu Savings 
Trust. Ir daugelis paklausė, 
tikėdami, kad tas bankas* iš 
tikrųjų, yra tvirtas, kaip uola. 
Kaj kurie net išsiėmė pinigus 
iš kitų tvirtų bankų ir padėjo 
ten. jgįkoma, kad lintavfa P- 

Įnigų tama kanka buvę apie 
Kiek jie beatgaus, — 

sunku pasakyti.
Kiek tako patirti iš gerai žL 

napčių žmonių, tai buk bankas 
varęs visokias spekuliacijas ir 
todėl priėjęs Įtapto galę,
—McKm ftoeto parąpUonas,

—.....—f .'!»■ .,|

Lietuvos V, I), uni
versitetas pradėjo 

| mokslo metus t' l!4*l|l I.I.IIJĮI

jo mėn, 1& d. univer* 
radėjo naujus mokslo

■

stų ir abiturientų pri? 
i pilna universiteto sa? 

Įlė. Prie stato išsirikiavusios 
I korporacijos s# vėliavomis, kh 
ti uniformoje ir su špagomis, 
Tautos himną giedant, kęrpp- 
rantai traukė ’ špagas/ tai: vie
nius korporacijos kareivis su 
špaga užgavo netoli stovėjusiai 
merginai veidą.

Po himno universiteto rek
torius proL Čepinskis naujai 
stojančius universitetan pasvei
kino ir pasakė, kad jaunoji 
karta dar nenutraukus santy
kių su kaimu ir gamta ir uni
versitetan ' įne&wtfc jaunimo. 
Prof. Čepinskis nurodė, kad per 
universitetų 
•ne karjeros 1 f »
Del vienos 
mokytis.

Dabar' daug kas kalba apie 
mokslo bankrotą. Tai netikėti
na, sako prof. Čepinskis. Mok
slo tikslas yra nustatyti santy
kius tarp gyvosios ir negyvo
sios gamtos, tuos santykius iŠ- 

i reikšti simboliais ir surasti 
kas juose paslėpta. ,Q jei moks- 

J lo teorijos keičiasi, .tai reiškia 
k mokslas yr.i gyvas.. Ir kas gal? 

jis tiksliau sunaudotų | v0Ja aP^e mokslo bąnkrotą, tas 
urvinio

KORESPONDENCIJOS l1

Hartford, Conn
4-to Apskričio konferencija

Rugsėjo 27 d. 
svetainėje įvyko 
skričio metinis 
Delegatų atvyko 
buvo kuo tai

Odid Fellow 
SLA 4-to ap- 
suvažiavimas. 
67. Visi jie 
užinteresuoti.

Prieš sesijos atidarymų delega
tai bėgiojo ir gaudė vienas ki
tą, ir vis ką tai patylomis kal
bėjosi. Delegatai dalinosi į dvi 
kuone lygias dalis, — fašistui 
ir sandariečiai.

Iš kalno buvo suprasta, kad 
minėtame suyažiavime įvyks 
kas tai tokio nepaprasto; mat, 
čia buvo manoma plačiai ap
kalbėti ir nominacijų klausimas 
bei kandidatų tinkamumas į 
SLA Pildomąją Tarybų. Kan
didatų Conn. valstijoje randa
si tiek daug, o vietų SLA Pil
domoje Taryboje tiek mažai. 
Tarp svarbių apskričio reikalų 
pirmų vietų užėmė žuvęs ap
skričio iždas, sumoje $1,214.60, 
kurį New Britain garsusis fi
lantropas Jonas Mikalauskas 
jūrėse nuskarfdino. Antrų svar
bių vietų užėmė, — tai ta ne
pavykusi $500.00 paskola iš 
SLA iždo. Mat, musų senos at
minties seni karčiamninkai, 
kaip ir pats Jonas Tareila, ima 
pavyzdį iš kitų, ir jeigu juos 
kas, taip sakant,, apmauna, tai 
jie bando tokiu pat budu atsi
lyginti.

Ponui Watcrburio Jonui be- 
pirmininkaujant SLA 4-tam 
apskrityje tapo pražudytas ap
skričio iždas dėl to, kad buvo 
atiduoti Jonui Mikalauskui, 
tuo laiku buvusiam apskričio 
iždininkui, apskričio pinigai be 
jokių liudijimų ir New Britain 
Jonui iššokus per mažų laivo
langutį į jurų “sušlapo” kęrti$ 
ir apskričio iždas. Tokiu budu

liniMiUljĮIII lėliui H J il

Fort Whyte, Kanada
Atsakymas “Sandaros" špitol

ių ūkams

Apitolninkai v “Sandaroj”! 
puola mane ir šmeižia mano 
draugę. Jie kalba J. C—ko 
vardu. Jam esą mano žmona 
“nusiskundžiusi” dėliai to, kad 
aš rašinėjąs korespondencijas. 
Girdi, už mano “griekus” žmo
na nuo kaimynkos net per 
“snukį” gavusi.

Tikrenybėj mano žmona nei 
prieš vienų “išpažinties neda
rė” ir niekam nesiskundė. Juo 
labiau, kad tam nebuvo jokio 
pagrindo. Pats J. C—kaš man 
pareiškė, kad “Sandaroj” til
pusi Špitolninkų koresponden
cija yra grynas melas, su ku
riuo jis niekę bendro neturi J 
Jis labai pasipiktino, kad Špi- 
tolninkai kalba jo vardu.

Mano žmonai prikergta 
“snukį” gali atsiimti pats 
“Sandaros” i redaktorius. Prie 
progos jam butų visai pravar
tu pasimokyti paprasto man
dagumo ir nebemaišytj moterį 
su bekonu.

Kai <jel rašinėjimo korės-; 
pondencijų, tai aš neimu tat 
už “griekų” ir jokios atgailos 
nedarau. Visa, kas mano rašy
ta, aš šiandien galiu faktais į- 
rodyti. Tai buvo tiesa, kurios 
nei špi tolo inkai negalį užgin
čyti. Tai kur gi/mano tas pra? 
sikaltimas, dėl kurio špitol- 
nįnkai verkia?

Visai nemanau slėpti to fak
to, kad mano draugė buvo 
Onos Šležienės užpulta. Bet tai 
atsitiko ne dėl mano kaltės, 
kaip kad špitolninkaį tvirti? 
na. Buvo tai tik paprastas mo
terų asmeniškas ginčas. Prie 
progos galiu pridurti, kad Ona 
Šležienė kartų buvo areštuota 
dėl skandalo kėlimo.

Primetama mant ir “nesan?" np^uv.u taika„ su kai ais žinote-
apskritys pahko be centaorTof tftJ fnr; ,ivi /Ui ;wann.
dėl jie čia buvo sumanę pasi
skolinti iš SLA Centro $54)0.09, 
nesiklausę apskrity; esamų 
SLA kuopų. Paskok daug rū
pinosi Hartford jaunuolis bei 
SLA iždo globėjas Juozukasj 
kuris rengėsi keliauti į seną 
“kontrę” kai ko pasimokinti. 
Delei minimos paskolos apskri
tyje kilo skandalas (apie tai 
vėliau parašysiu). O ctel skan
dalo minėtoje konferencijoje 
buvo ašarų liejimas ir dantų 
griežimas. Konferencija tęsėsi 
iki 11 valandos nakties, čia 
Wąterburio Jonui daug seikėjo 
nukentėti. Mat, viena kuopa 
buvo pateikus įnešimą, kad 
apskričio pirmininkų Jonų Ta? 
reilų ir abudu iždo globėjus 
Vitukynų ir senį Januškevičių, 
Juozuko tėvų, patraukti atsako- 
komybėn-teisman už pragfcny- 
mą apskričio iždo. Čia buvo pa
sakyta Waterburio Jonui štai 
kas: Kain tamsta drįsti skverb
tis į SLA iždininkus, kuomet 
neturėjai mažiausio supratimo 
apskričio iždo saugojime ir jį 
pražudei. Suužė smarkus del
nų plojimas ir pono VVaterbu- 
rio Jono karūna nukrito žV 
myn ir rinkimuose apskričio 
valdybos paliko tik du seni na-j 
riai — iždininkas A. J. Viznis 
ir organizatorius Hartfordo 
Juozukas. Kiti visi buvo iššluo
ti lauk.

Dabar apskričio valdyba su? 
fideda iš sekančių asmeny: 
pirm. Alksninis, vice pirm,. Kve- 
das, jaunuolis, sekretorius Olga 
Ažunariutė, jaunuolė, iždinin
kas tas pats A. J. Viznis, iždo 
globėjai J Sekys ir S. Bajonau- 
skas, organizatorius J. Januš
kevičius, jaunuolis. •

Nors konferencija užsitęsė 
ligi 11 valandos nakties, vienok 
laiko nebuvo apkalbėti nomina
cijų reikalus. Apie kitus. nu<H 
tikius parašysiu valiau, o taip 
pat lai ks-nuo laikę pranešiu 
“Naujienų” skaitytojams rytų 
žinias. Rytietis,

I ll ............. ■ "I JWIII. I

duobta ppIMjai. Kląusinnjas, 
kflr ewf» šj wkll, pasakė nuo 
ta tki pirkęs, vėliau sakėsi su 

i, bet 
w __  išsisukti jau

tagĮHi5 pareiikę. kad minimų 
arklį išsimainė iŠ Kuodžių kai
mo gyvehtojaus pil. Gudaičio. 
Dėdino namuose buvo padaryta 
kratą,, per kurią atrastas dai ; 
Vienas vogtas arklys, kurio sa- ' 
viiiinkas gyvena Bublelių vąl- : 
sčiuje ir arklys jam jau grą
žintas. Gudaičio sulaikyti ne
pavyko. Spėjamu, kad su kitu 
vogtu arkliu pabėgo Vokieti
jon ir ten pasislėpė. Nes ir 
kitas nuo Janavičiaus pavog
tas arklys jau surastas. Jis 
buvo sulaikytas Vokietijoj Ši
lėnuose ir rugsėjo 16 dienų 
per Naumięsčįo muitinę per? 
duotas musų policijai, kuri ir 
grąžino savininkui.

Prie tos vagių gaujos pri
klauso dar Voverių kaimo gy
ventojau pi). Kairaitis, kuris 
taip pat areštuotas ir sėdi ka
lėjime. Darant pas Kairaitį 
kratų atrasta šiaudų kūgyje 
vieta arkliams paslėpt), Tame 
slaptame tvarte atrasta stovė
jusių trijų arklių pėdsakai, 

Kairaitis, Dėdinas ir Gu
daitis yra pasiturį ūkininkai,' 
bet versdavosi tokiais nešva
riais darbais vagystėmis. Visi 
trys jau ne kartų už vagiliavi
mų yra teisino bausti, sėdėję 
kalėjime. Gudaitis taip pat 
buvo žinomas ir kaiP įgudęs 
samagono meisteris ir su bra
vorų kelis karius policijos 
SH&uplas.

prądfc im- >kiu nepažlątamu mainęs
sis studijų daiiį gauna išori- matydamas, kad išsisukti

jspud^ litelį ffMr, 
žu ne visi gidi* būti’ sektini; 
Mes paskuttaMi^i. 
sų studentų šavytvarka nėra 
normališka; besustdąrąnti ben
droji tradicijų srovė neatatin- 
ka studentijos esmeLi

Brgdftdant ngųjuufiuų mnMo 
metus studentams norėta«i pa
linkėti ne tiktais pasisekimo 
moksle, bet ir susirūpinimo 
klausimais, į kuriuos kiekvie
nas žmogus, ypač inteligentas, 
turi turėti kišky ir dorų ataa^ 
kymų. Svarstymas, nagrinėji
mas, patikrinimas yra studijų 
būtinybė ir tiesos pažinimo 
priemonė, Tai ir ieškokime to 
tiesos pažinimo, kąip reikalingo 
musų tautai ir Visai žmonijai.

L Or.
u   ■! f TT--?—. ta. I

Susekta arkliavagių Mi '
'i'j.MFtau

dagių apskrityje buvo pradė
ję smarkiai v^gti/ arklius. Tik 
viename Sintautų valsčiuje šią 
yaaata pavogta arkliai. 
Sunkti vagty pulfcijgj nekaip 
nevyko. Tiktai rūgėjo Į| die
nų, naktj, iš ganyklas pavogė 
Kuodžių kaimo, gyvantajaus pili 
Janavičiaus du urMius, Tų pa? 
čių dienų, viekas pavogta# iš 
Janavičiaus arklys buvo paste
bėtas pas Duobiškių kaimo gy-

atsakyti prieš teismų Ir gaji 
po kęliolikų metų pasėdėti ka
lėjime.

Be Gudaičio, Kairaičio ir 
Dėdino dar yra sutaikyti try 
ar keturi asmenys, įtariami 
kaipo šios vagių gaujos daly
viai. —J. Gr.

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15

Gražios kojos yra moteries vienas 
iš brangiausių turtų. Verti ir groži 
poros pilnai proporcingų ko i ų* yra la
bai sumažinama buvimu dideliu, at
karių, negražių gyslų. Kojos vra 
stiprios ir labai naudingos kaip vy
rams, taip ir moterims. J.eigu jus 
turite didele* gyslas, jus, sėsdamos, 
vis labiau pradedate suprasti kaip 
daug jos kenkia stiprumui ir nau
dingumui jūsų gražių kojų. Skaus
mai nuovargis, sutinimas ir net at< 
daros žaizdos gali padaryti gyvenimą 
nepakeliama našta. KAM TOLIAU 
KENTĖTI? Išgydymas yra lengvas 
pagelba moderniško {čirškimo metodo. 
Sį gydymą aš vartojau sėkmingai ir 
be paliovos per tryliką metų. B* 
skausmo, saugus ir tikras. Pasitar- 
kit su manim dabar.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
; A MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

■
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Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIM0, 
LAZURKAVIMO.

^Klauskite pag tavo grose<nink| 
LlNCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION
- Chicago, Iii
Tel. Pullman 6201

vantoj# Pil. Dėdinu Dėdinas1 Dabar už smagumų pasįpel- 
tuojaus buvo areštuotas ir pti? nyįį svetimu turiu visiems teks
Mr.wny<w>‘

I. Aš taipgi išgydau rup turį be pei
I bo. šimtai liudijimų randasi
I bo. šimtai liudijimų randasi
I nėję.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr.EN.FLINT
I 32 No. State St.

kambarys 1105
Į CHICAGO, ILL.
1 Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 

pietų. Panedėly ir Ketverge
I iki 8:00 vai. vak.

rašti- 
rati-

GARSINKITE NAUJIENOSE
W??-?T*rw?ta^7»?tarrT--rwr?7rrr?tatata~-?»-?*i'’

OfiiTįenc
-.....

i/JA

dėjimą, ir taip vUoidua skaude jinms 
(tik ne ronaa ). ^»w._
Tukstan&ai žmonių yra iidgyda o 
milijonai dar nežino apie tat

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352

Ks naudos gydrna.
Kaina 75 etatai. $1.50 Lr $3.00. 
ir 10 centu antra ui peraiuntima.

Klauddte pm aptUkorins taip

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSIU

tai turi dvi puses: dėl nesap? 
taikos juk gali būti kalti ir 
“kaimynui.” Bųtų taip pat ge? 
rai, kad špitolninkas, apie ki? 
tus kalbėdamas, nepamirštų 
ir savęs. Sakysime, vienas 
kaimynas ir jam įspyrė į “sė
dynę.” Kalbant daugiau, gaj 
bus ne pro šalį paminėti, kad 
tas Špitolninkaų po dviejų mė
nesių ženybinm gyvenimo per
siskyrė su savo žmoną. Tai vįs, 
tur būti, “gerų santykių” pų* 
žymys...

A(į manau, kad špitolpinkas 
daug išmintingiau padarytų, 
jeigu ;
savo laikų, — daugiau rupiu-1 mums nori gi 
tusi savo privačiais reikalais, žmogaus laikus, 
vietoj rašyti visokius melžtus, Kalbėdamas apie autoritetus,

Neiškenčiu dar netaręs žod- prof. Čepinskis pasakė, kud rei? 
žio apie “Sandaros” taip vadi- kia kiekvienam galvoti įp pa? 
namų “bešališkumų”; ji noriai čiam daryti išvedąs, nežiūrint 
davė vietos špitolriinkams kokios još Vu4,ų. Jei kas ma? 
šmeižti mane, bet kai aš pa? nęs paklausių, suko prof. če? 
siunčiau paaiškinimų, tai alsi? pinskis, kas, daugiau prisidėjo 
sake jį talpinti. Tai gana keis? j prie išradimų— ar pasitikėji

mas, ar abejojimas, tųi ųš ne-

reikia ne duonos, 
ieškoti, bet tiesos, 
karjeros neverta

ioka politika. Bei tiek to. Į vi? Lpas, ar ab^jOJinias, tųi ųš ne- 
sokių špitolninkų • šmeižtus svyruodamas atsakyčiau, kad 
daugiau aš neatsakinėsiu. I abejojimas.

Kazys TnziA*a.| pa rektorįaųs Kalboj naujus 
studentus sveikino švietimo 
ministeris inž. išakėnis, o pas? 
kui universiteto sekretorius 
prof. Raudopįkis pranešė kiek 
į kurį fakultetų priimta stu? 
dentų, būtent: į teologijos fa? 
kultetų priimta ^3 studentai, j 
evangelikų 5, humanitarinių 
mokslų fakult. 139 stud. ir 4 
lais, kiausitojai, teisių fakulte
tų 489 stud., gamtos matemati
kos fakult. 184 ir 2 laisv. klau
sytojai, medicinos fakultetą 
13T, technikos fakult 148 ir 
8 laisv. klausytojai. Viso 1076, 

Prašymų paduota 1505. Kiti 
prašymai įar neperžiurėtl. Tuo 
iškilmingas posėdis if buvo 
bąigtąs. (

Kąųno mieste matyti būriui 
jaunuomenės. Tai su važiavę 
kaimo berneliai ir mergaitės, 

jųrotavti ‘*BtęKei,,’^lN«(J»»Įwne. toujiė HkW tau- 
sujungti juos. Tačiau 'tų* plų. Štai įmitimo potvynis ir. <Iali- 

reiškiasi kaimiškas ūpas

Pittsįurgh, Pa,
Drl užsidariusių bą/ikų

Prieš keletu dienų “Naujie
nose” tilpo žinutė apie u&d? 
darymų dviejų PUtsbyrgho 
bankų — Bank of PiHsbprgl) 
ir Franldin Savings and Tyusį 
Co. Aš čia noriu truputį pjųt 
čiau pakalbėti apie tuos Jmm 
kus,

Pirmiausiai ųpjė Bąnk pf 
Pittburgh. Tai buvo senas ir 
didelis bankas pačiaine yjt 
durmiestyje. Lietuviai su ta įs? 

,taiga beveik jokių reikalų ne? 
turėjo- KipK teko pajirtį, u^si? 
darymo prieįaąŲs Jjuvopi k9’ 
kis tąi “failas” sii k||g Mokų; 
Buvę planuojama tarp tų dvje?

nas neišdegė ir Bankpf PįtbH nai reiškiasi kaimiškas upąs.i 
burgh turėjęs užsidaryti. Sa- Jaunieji studentai' apžiūrinėja

J
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NEPERŠLAMPAMAS CELLOPHANE 
Visuomet Gerai—Tvirtai Uždarytas I ■ ■■ /'Tl s : . ■ T ■ ■

Ypatingas
;.K r • ."'■/i?- >' . 4. į • » f ■

HUMIDOR
PAKELIS

■** i. » . * *

JOHMf W įkjr
■ZiZ^T. -- ■ ■■ i . <• . ■

i® jis atsidaro!

. "A

1

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingi 
skvetą pakęlių vi^ųj. Vieną jo dąlj 
prilenkus pirštų prilaikyk ir piešk 
ki|ą jo dalį. Labai paprastų. Greit 
Zip! Ir viikįę* Labai ypatinga! Pake 
lis įvyniotas į įieperšlanipajną Cello

faninę popierą, per kurįą nę|ęimi dulkė, Slapu 
mtts,. ligų perai ir kiti nešvaruipąi. Svarų, apsau 
gpta< gražų, ŠVIEŽIA[ ?- kae galėtų biit daugiau 
tnoderniškai kaip, LUCKILžb patob 
dor pąkęll^ tąip lengvai atidaryti 

škvalas - ansauga jūsų p

CKIĘS patobulintas linini
i. PoniosHt

■ -i-..; . 1’agaminla ji g<riuu»ių labukų - vi 
WCK¥ STRIK® vitalinei!

S>PR4W*JM9’’ Į»roceaų, ^Spraginimu” proce 
UiKavViflhjinifli Spinduliai t 

WWimal Ir erzinu 
yMiytah fcwi«& natūralistai, yra kiekv 

niųųc toliame la|>#ta, šie kartuipynai įr erzina 
taMftamta. 1* iWi 

ŠTIUR®. jų juose nėra. MJiė išimti - lodė 
Nenuostabi,, įtųfWČKJE5»78U>>W‘ 

l<įs Jfisų grrfciei. ,'i

M

, /!v ■>' *’
4 * .•

k-" f •

• "i’V-'ClV-'
• >V>

• x Z

f J Urtl Mfi».

, i
y »į ifi.

i*y Gerklai Apsauga - prlos knitėjimus- priu* kosulį 
....... 1 ' U 11,1 >. .'■ '"■'■i............. u mi'i ir 11 ■ ii j

■ Nepęr^lBtnitamas Ceilophąne Uįlallto tą
fc “SpragVfsmntfit Svietu

* x ’ . k r

O-

ITSTOASTED

AUUK RADI O — 
Linky Strike »ob< 
Orį«trai grieti* iiiekr 
įieiią • A Mina 
fcfvirlaeiįtiii ir šfjtir 

, vikare per N.
B. C. riJio tinklą.
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Atvežta į San Francisco

greater

CEVEHYKAInuo

pavirs

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

IN OUR OFFICE

kentėjimas gali būti 
nemalonumai gali bu-

Bacchus, 
randasi 

saulės

was look- 
Waįt till 
about it.

time she 
men take

groups, 
of our

014-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Are. 
CHICAGO. ILL.

to New 
a num- 
various

O THE LITHUANIAN 
CHORAI. S0CIET1ES

Gamta pagelbsti 
vyndariams

Ine sopranos 
notice an iin-

, — and 
separate 
individ

as a few 
a dance, 

and

jivenue, arti 47 St. ir Ashland Avė.
Chicago Atdara vakarais
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BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyšių it pianų muveriai vietoje ir 

coli, i>atarnavimas geras ir pigos. 
817 West 34th St 

TeL Boulevard 9336 •

LITHUANIAN ARTISTS 
CIRCLE

Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių 
Produkcijos.

Friday, October 9th, Jori 
will bcar and sec the “Chica
go Lithuanian Chorai Society, 
Pirmyn”, in its initial appėar- 
anėe of tbe season as a parti- 
cipant in thc “Vilniaus Pami
nėjimas” meeting sponsorėd 
by “Naujienos” \

Sunday, Oclpber 18th, iš tbe 
date of “PIRMYN” grand coh- 
cert. Leading Litliuanian šing- 
ers, and musicians will be 
participants. A great Lithuan- 

symphony orchestra and 
leading choruses of the

BAGDONAS. BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 & Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

831 vagonai 1931 (iki rugsėjo 28 d.) 
510 vagonų 1930 (iki rugsėjo 28 d.)

(U. S. Dept. of Agri. skaitlinės)

"V¥k\MK ot VAN

hOl MUUACHlO,
■Qu^o, y

yet, būt Amelia prom 
have it ncxt 
down. Ali ve

CALIFORNIJOS 
SULČIŲ 

VYNUOGĖS

vwr COLOfc. IT Lt 
BE \NHLN IT bO6S 

. GfcOUJ OUT,

Taigi7 San Francisco šiemet paėmė 321 vagonus 
sulčių vynuogių daugiau negu per tų patį lai
kų pereitais metais. Faktas apie ankstyvą 
trumpą derlių yra gerai žinomaš ir įvertina
mas šiame dideliame markele, esančiame taip 
arti Californijos sulčių vynuogių distriktų.

Dabar kaip tik yra laikas jums pirkti tiek 
sulčių vynuogių, kiek jums šį sezoną bus jų 
reikalinga. Atgabenimo sezonas gali užsibaigti 
greičiau negu jus manote.

Atsiminkite, kad vynuogių sunka dėl savo 
namų yra legale. Californijos sulčių vynuo
ges šiemet yra nepaprastai turtingos cukrumi?

No doubt tbere are many 
Litliuanian artists among us 
and we certainly hope tbat all 
will get in touch with the 
Litliuanian Artists* Circie so 
that its aims may be accomp- 
lished with greater ease ahd 
success. 1 i1 / • ‘ ’

The writer does not know 
all the details of this artists’ 
club, būt it seeins tą me to be 
a very interesting and worth- 
while project. For further In
formation, I take the liberty 
of referring you to J. F. Ta
mošaitis, 503 W. 57tli St., 
New*York City, N. Y.

—A Ghicagoan.

P. VOLTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj t 

Pigiai taisys jūsų namuose

NAMŲ SAVININKAI — ‘Mes suteikiame dykai nariams ir juos išpildome — 
Lysus. Penkių Dienų Pranešimus. Tris deimt dienų Pranešimus. -Dykai pata- 
rymai nariams, kurie ateina į musų ofisą, apie nesusipratimus su rendauninkais 
ir kaimynais. Naryste $1 su šiuo apgarsinimu.

• CITY OF CHICAGO LANĮDLORDS ASSOCIĄTION 
Second Floor, 4654 S. Ashland *' . ■

Tel. Boulevard 7878

To “Birute,” to “Dainos” 
Choras, to “Pirmyn” Chorus, 
and to anv other Lithuanian 
musical group —

And to Lithuanians in gene-

turi ir kitokių nau- 
- viskas aprašyta iš- 

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną kartą kai perkate 

i — ir bukite tikras.

The basses are getting aip- 
bitiotis. ,Not being satisfied 
Švitri belping the Tenors oūt 
švitri some of the latter’s dif- 
ficult parts, they have beguh 
to sing witri '* 
You will sooh 
pKivement in the soprano sec? 
tion.

The trailer hasn’t been nt- 
tached 
ises to 
čbtnes 
rieed!

"Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Anbther student, is John J. 
Balanda, our ‘essence of dig- 
nity’, who has receivėd a 
šchoĮarship at the University 
of Chicago. You can’t keep a 
good man dowh, ahd you 
can’t keep Mr. A. Burrier out 
of the čolyum-T-he’s always 
doing sometliing to put him- 
self into the latter.

Musų krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti'puikius, stiprius ir mo
derniškus ėeverykus. Visuomet 
turime didžiausį pasirinkimą. Ma-

GĘRB. .Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai . prašomi 
pirkinių, reikalais eiti į tas 
krautuvės, kurios skelbiasi 
N a u j i e d o s e. ’* .

hurniNg bits
■ \ . *' ■ ■ U !

Sloudy būt sūrely, under Mr. 
Stephens* al^e guidance, the 
Chorus is rouhdihg into forttt 
Due to an early start, tbefe 
has been tihie to learn sfcVeral 
new songs, polish up somfe of 
tbe old ones, and geiičrally 
perfect the blending of 
new members into tbe 
ferent secHonš.

bears 
tsk 1 Tsk I Tsk I

Again we hear from Annus. 
This’time it’s about the Basses 
and—?

Dear Bits:
I noticed the Bass scction 

was unusually noisy lašt Fri- 
day. Maybe it’s because our 
Hon. Chief Bounccr happened' 
to be absent. Annus.

Who is this person Annus? 
Amelia’s friend, Anniseta, has 
already accused Severai of 
being Annus, būt with unsuc- 
cessful results. Ali Ann got 
for her * pains was a blank 
stare at first, then as the name 
was recognized, a n į m- 
mediate deniai of guilt. Better 
luck next time Ann.

That cute litlle giri that 
comes very, very late, is none 
other than Miss Ann Skevre, 
faidifųl meinber of “PIR
MYN”, and the Chorus’ popul- 
ar girls* trio. If you listened 
in to WCFL Sunday beforp 
lašt, you will unanimously 
agree with me when I say that 
she, is a really yersatile soloist 
as jvell. Little “Oniuks” can’t v
come early, būt she’s always 
present anyway — ęten if she 
is very, very late. •

Again you are rerųinded 
that contributįons to “Burning 
Bitsį* are, accępted. Even 
thoug yąįr .are not a member 
of “PIRMYN”, any bit of news 
of any opinion in ręlation t| 
the Chorus, that you may 
have to , offer, is welcome. 
Yburs truly is a,t the receiving 
end

Auf Wiederselien! .
-r-A. Stelmok.

lan 
two 
day will db their best to pro- 
vide you the best of entertaih- 
ment. A feature dance by ohe 
of our young talented Lith
uanian dancers, and many 
other attractions will be ip- 
chided in a lavish prograih. 
Details will be given in the 
next edition of the colyum.

Rehearsal on Thursday this 
week instead of Friciay, as the 
latter*day is the dąte df the 
“Vilniaus Paminėjimas” at the 
Lithuanian Auditorium. Dori’t 
forget to rcmind your fellow 
chorusters and chorusteresses, 
and also remember not to for
get to remind yourself. (Easy 
enuff I Ainitt?).

And you old meiųbers, who 
have been holding out on Usi 
dori’t you Think its about time 
to return to the “family?”

What? Already? Alas and 
alack, our dear Al has strayed 
again, Remeber our telling 
you of Alexander George 
Necki^ash’s ability to stay 
away from the pretty girlp ih 
school? Well, Al writes back 
from Beloit-College, nonchal- 
antly (lisęųssing his new girl- 
friendf Aųd he hasn’t all of 
his books yet, nor has hd ■ be-

ėess in small events that finai 
ly leads to renown in 
attempts?

If our Lithuanian 
each and every one 
Lithuanian cliąues, were not 
so self-centered, we might get 
somewhere. Ea^h leaves the 
harder job for the other. Each 
thinks of itself morc than of a 
Lithuanian spiri t.

Why not have an eye on the 
lookoųt for every opportunity 
where 
Lithuanian 
cannot do 
unite with 
groups?

The cbming season forecasts 
a number of worthwhile pro
grama in each group, and we 
shall cebtainly give thern our 
support. Būt here’s hopping 
that in addition to their own 
careers, as it were, all groups 
will also be ready to boost 
the Lithuanian name when- 
ever and wherever possible!

—A General Booster.

Even Mr. Slephens 
ing for said trailčr, 
the “Missus

CALIFORNIA GRAPE 
C0NTR0L B0ARD,Ltd.

• SAN FRANSISCO, CALIFORNIA

Žinomas žurnalistas Arthur Evans, ra
šydamas "Chicago Tribūne” apie padėti 
Californijos vynuogių industrijoje, tarp 
kitko sako:

“Californija* padedama apgarsinimų, 
pradeda sulčių vynuogių plaukimą į vyn- 
darių namus rytinėse valstijose, 
ktfris nepažinojo, «5Mrsteado? J. 
virtuvėse ir rūsiuose, traiškydamas 
išbučiuotas uogas ir pardavėjai praneša, 
kad daugiau šeimynų, negu kada pir
miau, pradėjo gamintis vyną namie.

“štai industrijos naujienos. 1
“Kainos yra žemiausios kokių . nebu

vo per daugelį metų. Derlius, yra ma
žesnis, už vidutinj, bet vynuogės yra 
sultingesnės ir saldesnes, negu, , paprastai. 
Gamta, atlygindama už trumpą' skinimo 
laiką, padidino cukraus daugį. Tas pa
didina vyno stiprumą. L

“Populiariškiausios marketę Califorrif- 
jos vynuogės yra Zingandels. Carigane, 
Muscat, Mission ir Alicante Bouchet.

“Californijos vynuogių augintojai 
bandė derlių sulaikyti iki šaltesnio oro. 
Vyndariai paprastai nedaro vyno iki ru
dens ir didelis sąjūdis prasideda su spa
lio mėn. Vynuogės parduodamos va
gonais, tada retaileriui ir kostumeriui. 
Jos yra pardavinėjamos mažomis kieky
bėmis vaisių yarduose. Didžiausios biz
nio dienbs yra šeštadienis ir sekmadienis. 
Kostumeriai renkasi uogas ir nusimanan
tys tiek pat atidos kreipia į kotus, kiek 
ir į uogas, kad ir jie butų išdžiuvę ir 
prinokę.

' r /
/ “Nerauginta sunka, padaryta pradžioi 
spalio mėn., su gąmtos pagelba 
į ką kitą iki Dėkos dienos”,

Californija Grape Control Board, ku
rią suorganizavo Federal Farm Board ir 
kuri atstovauja apie 85 nuoš. Vynuogių 
augintojų, veda plačią apgarsinimų kam
paniją, visur pabrėždama tą faktą, kad 
yra legalis dalykas gamintis vynuogių 
sunką, suvartojimui savo namuose.

we could honor the 
name? And if we 
it alone, why not 
other Lithuanian

Although this article has 
been in my mind for some 
time, I waited until the active 
season opens up in out Lithr 
uanian circles.

The active season 
what is it? Each 
group plaus its own 
ual season’s prograin, 
concerts, an operetta, 
a few parties, pcrhaps 
that’s all!

What about some events 
that would be of a conseąuent- 
ial nature? \Vhat about some 
events that would elevate the 
Lithuanian element? Sad to 

t 

say, we just leave all that to 
somebody else. And nothing 
i s ever don e.

I am particularly referring 
to a recent chorai contest 
sponsorėd by'one of Chicago’s 
leading daily newspapers. The 
Ukrainian mixed chorus went 
off with the laurels. And more 
power to them! Būt where 
were the Lithuanians? They 
were not even represented. 
Why? That’s what I’d likę to 
know, and so would many 
others.

One party made some such 
excuse that the contest was 
not a big enc^ugh affair. IT we 
shall wait for the spectacular, 
I’m afraid that we shall never 
be furthering the Lithuanian 
name. Is it not a constant ap- 
pearing before the public that 
makes the public aware of our 
existense? Is it not happy suc-

For some tirpė now there 
has been existing in New York 
a ciręle of Lithuanian artists 
who have been meeting and 
planning how to bring Lith
uanian art before the eyes of 
America. In fact, at the very 
present time this circlę is com- 
pleting arrangements for an 
extensive display of work of 
Lithuanian artists.

Although to date the activi- 
tią3 of the circie seem to cent- 
er about New York, member- 
ship is not limited 
Yorkers, and there are 
ber of members from 
parts of the U. S. '

Likewise, the piembership 
is not limited to the narrow 
sense of artists, as painter or 
sculptor. It inciudes even the 
costume designer.

Bayer Aspirin pašalins bite kokį skaus 
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab 
letėlė tai įrodys. Nurykit ją. Skaus 
mas išnyko. Pagelba yra tokia papra 
sta. ,

Jokio kenksmingo atsiliepimo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia 
dį, ir jums nereikia abejoti apie šių tab- 
letėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų 
suramintas; šalčio 
ti išvengti.

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

Tikras Aspirin 
dingų vartojimų 
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutės - 
šias tabletes

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Mąr^učio,Dąiiios
' 34 Dainbs ūž $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui d&irios Ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny.
mylimos. _ ____ .

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vėl 
tui “Margučio: Dainos”. - • •

, - Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

SKAUDĖJIMAI
pašalinami 

tuojaus

Anelė Salaveičikiutė-Steponavičienė 
dainuoja Vilniaus apvaikščiojimo koncerte Spalio, 9 d., penk 

dienj, Lietuvių Auditorijoj

Daktaras 
'■ > r.-

Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpedalUkai <gydo ligai pilvo, pjąpčių, inkstų, ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reuniatizmą, -galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Ug/dyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstančiua ligonių. .Patarimas 
dykai. b OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St*. kampas Keeler Avė.. Tek Crawford 5573

UNIVERSAL SHOE STORE 
?ALESKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. • Tel. Victory 6576

at the Rate its
GROUJiNG N0U)
GRAN 1'^y

Visos dainos linksmos, juo! 
Tai yrą A. VANAGAIČIO dainos.

įčio! Dainos”

iiiiiinimiiiR
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naujienos
The LHhnanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Ratas;
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outsfcte of Chicago
$8.00 per year in ChicaRo 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 «t the Port Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė,'1789 9. Halsted SL, Cnicago, 
UL Telefonas Rooserelt 8500.

{Hteisakymo kaina t
Chicagoje — paltu;

Metams ---- , ,------- r ■.. $8.00
Pusei metu ... ...... -......    4.00
Trims mėnesiams —-r-ri., -....  2.00
Dviem mėnesiams ......  1.50
Vienam mėnesiui .. ..........  .75

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija ....... -.... .......... . 8c
Savaitei — -------------------- 18c
Minesiui ---------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcafd, 
paltas

Metams ____ ___ —- ---------- $7.00
Pusei metą ...........   8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienai mėnesiui ------------   .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atplgiata)

Metams ------------------------- - $8.00
Pusei metu .............. .......... — 4.00
Trims mėnesiams
Pinigus reikia st

Orderiu karta su i

tų apsiginti ~ nuo tų utėlių, 
nuo tos rujos šunų, nuo tų 
idiotų, judošių ir provokato
rių, kurie sulindę j Baisvę 
smardina švarią popierą ir 

x teršia orą visoj Amerikoj.
“Su pagarba

O visi jie laiko savo patro- 
šventuoju Leniną! Pirma 

jie kartu visus kitus plūdo, da* 
bar plusta kits kitą.

« nu

našto Money 
tymu.

SKORUPSKIO PROPAGANŲA IR SPALIŲ 
- DEVINTOJI

nuoSpalių mėnesio 9 d. sukanka lygiai 11 metų 
to laiko, kai lenkų generolas Želigovskis ginkluota jėga 
užgrobė Lietuvos sostinę Vilnių. Kaip vėliaus paaiškė
jo, tas smurto aktas buvo atliktas su maršalo Pilsud
skio žinia ir net tiesioginiu jo įsakymu.

Taip žmonės Lietuvoje, kaip ir lietuviai išeivijoje, 
šitas sukaktuves mini, keldami protesto balsą prieš ne-^ 
teisėtą lenkų žyg| ir reikšdami savo pasiryžimą kovoti 
dėl Vilniaus atvadavimo. Už keleto dieųų toki protesto 
mitingai įvyks įvairiose stambesnėse Amerikos lietuvių^ 
kolonijose — Chicagoje ir kitur.

Bet kalbant apie Vilniaus atgavimą, šį kartą n,e-r 
bus galima praeiti tylėjimu pro tą faktą, kad Lietuvo
je pastaruoju laiku ėmė reikštis nusistatymas Vilniaus 
klausimu, visai priešingas ir oficialei Lietuvos pozici
jai, ir milžiniškos daugumos lietuvių įsitikinimams., 
“Naujienose” jau buvo minėtas keistas pulkininko Sko- 
rupskio debiutas franeuzų spaudoje. Tas Lietuvos ka
rininkas, būdamas diplomatinėje tarnyboje prie Lietu-j 
vos pasiuntinybės Paryžiuje, parašė ir išleido knygą 
(“Vienos tautos prisikėlimas”), kurioje^iatvj^ai agituo
jama už Lietuvos “uniją” su Lenkija. 1 'į

Tą Skorupskio veikalą jau minėjo keletas Lietuvos 
laikraščių. Taigi jo propozicija nėra niekam paslaptis. 
O betgi knygos autorius .dar ir šiandie tebėra diploma
tinėje Lietuvos valdžios tarnyboje: iš Paryžiaus jisai 
tapo perkeltas į Romą. Noroms ar nenproms kiekvie
nas, kuris šituos faktus žino, padarys išvadą, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė F Skorupskio “idėjai” pri
taria. , " ‘ ’

Jeigu Smetona ir jčr ministeriai yra priešingi unijai 
su Lenkija, tai kodėl jie viešai jo rašto neatmeta? Ko
dėl jie neatleidžia knygos autoriaus iš tarnybos?

Spaudoje (pav. Berlyno “Pirmyn”) buvo praneši
mų, kad pats tautininkų valdžios galva matė Skorups-* 
kio knygos rankraštį, pirma negu ji buvo atspausdin
ta. Tie pranešimai sako, kad per Lietuvos įgalioto mi- 
nisterio Paryžiuje rankas ėjo Skorupskio knygos ko
rektūra (spaudos klaidų taisymas). Taigi yra pamato 
manyti, kad to pulkininko propaganda už lenkų “uni
ją” yra pilnai remiama Lietuvos valdžios.

Minint liūdnas Vilniaus užgrobimo sukaktuves, ši
toks dalykas negali būt užtylėtas. Jeigu musų' visuome
nė tylės, tai pasaulis ^spręs, jogei ir ji sutinka su tuo, 
ką pulk. Skorupskis parašė savo “Vienos tautas prisi
kėlime”.

. Skorupskis siūlo lenkams už Vilnių visą Lietuvą. Ar
gi tie, kurie spalių 9 dieną savo protesto mitinguose 
kels balsą prieš banditišką Želigovskio žygį, gali prileis
ti mintį, kad už Vilniaus grąžinimą visa Lietuva turi, 
tekti lenkams? Žinoma, kad ne! Bet tokiame atsitiki-’ 
me, protesto mitinguose turi būt tartas žodis apie šitas 
Lietuvos diplomato kombinacijas. Reikia aiškiai paša-? 
kyti, kad Skorupskio “idėją” musų visuomenė griež
čiausiu budu atmeta!

Apžvalga
KOMUNISTAS APIE 

KOMUNISTUS

Brooklyno komunistų orga
nui vienas opozicijos . (Prusei- 
kos-Butkaus) šalininkas Chica
goje pasiuntė tokio turinio jaiš- 
ką:

“Laisves Redakcijai .ir ad
ministracijai: —

- “Skaitau Laisvę, .bet tik 
tol, kol pasibaigs prenume
rata. Toliau už tą purvinos 
mazgotės šmotą n$ ceoto ne
duosiu. Skaitai laikrašti — 
nelyginant pamazgas gertum. 
Rodos, kad kokia ruja šu
nų, subėgus į krūvą staugia 
visokiais balsais ant vieno 
žmogaus, -kuris vienas dau
giau darbininkų labui nuvel-

AUSTRIJOS PREZIDENTO 
RINKIMAI

“heimwehr” 
Ludwig Hu-" 
sąjunga.

Austrijos respublika rengia
si rinkti prezidentą.' Kandida
tus išstatė visos stipresniosios 
partijos: ^socialdemokratai —. 
Dr, Kari Renner, krikščioniški 
socialai — Dr. Wilhelm Miklas 
(dabartinį), komunistai — 
Franz . Koplenig, 
(fašistai) — gen. 
elgerth, žemdirbių 
Franz Thoma. . > t

Yra Austrijoje da ir mažes
nių politinių grupių, kurios sa
vo balsus atiduos už vieną ar-j 
ba kitą stambiųjų partijų kan
didatą. : j ! ,!

Apie partijų stiprumą Aust
rijoje galima spręsti pagal 
skaičiaus balsų, paduotų per 
paskutinius parlamento rinki
mus. Socialdemokratai gavo 
1,517,000 (arba 41,1% visų 
paduotų balsų); krikščioniški 
socialai (katalikų klerikalų par
tija) gavo 1,315,000 (35.7i%); 
žemdirbių sąjunga ir didvokie- 
čiai — 
“heimwhr

428,000 (11.6%);
(fašistai) —-z 227,- 

000 (6.2%); komunistai — 
21,000 bal. (mažiau, kaip vieną 
nuošimtį). Kitos mažos grupes 
surinko kartu apie 180,000 b.

į 
kė, negu visa Brooklyniške 
ruja sykiu paėmus. Bege-! 
džiai, besarmačiai, be sąži
nės sutvėrimai, kurių širdyje 
ir gyslose ne raudonas krau
jas teka, o pūliai su uksusu 
susimaišė. Tokių išsigimėlių 
ir judošių kaip svietas sto
vi dar turbut nėra buvę. Tai 
dvasiškų .pašlemėkų gengė, 
be sąžinės, .be logikos, patys 
idiotais būdami svietą ban
do mokyti. Bimba — tas 
idiotas ir išsigimėlių gengės 
karalius skeryčiojasi į .visas 
puses, rėkdamas iki ausų iš- 
aižiojęs, io jam turavoja visa 
ruja i^iotukų aplinkui Apsi
stojus. Atrodo, jog tą idiotą 
papirko kapitalistai, idant 
jis griautų darbininkų judė
jimą Amerikoj. Tai lietuviš
kas Azpfąs, tik dar su šlykš
tesne ir labiau išgverusia 
sąžine. Aš daviau Pruseikai 
Šimtą dolerių, kad jis galė-

vadovaujant, nuvergianti Įtapk • 
* talistų diktatūrą ir jos /vifcton 

priimsianti darbininkų d&tetu- i 
rą, kaip pereinamąją stadiją 
pereinant prie socialistinės 
•tvarkos, kada bus įgyvendinta 
faktinė žmonių teisių lygybė ir 

: bus prašalintas vienu tmpnių 
ar. jų grupių naud<^maą ar 
pasergimas kitų.

Bolševikai (komunistai) ma-j 
\ no, kad jao ,atėjo Ua Murk- 
j ao numatytas laikau kada dar-, 
j biuinkų klase turi nuversti ka

pitalistų diktatūrą dr vykdyti; 
darbininkų diktatūrą/ Rusijos 

; komunistai giriasi, kad jau jie 
j tą /įvykdę. .
\ Daugelis žymių buržuazinių 
’ ir socialistinių ekonomistų yra!

tos nuomonės, kad dabartinė 
tvarka daugiau turi tendenci
jos eiti susitarimo, o. ne griež-’ 
tos diktatūros keliu ir toddl 
dabar -einama prie susitarimo* 
kapitalistinių organizacijų, y*- 
pač jų sąjungų, su darbininkų 
sąjungomis ir su plačiais van-* 
toto jų sluoksniais, ypač susi-' 
organizavusiais į vartotojų ko-< 
operatyvus ir kitas organizaci
jas, ir įvykdymo plataus visą 
visuomenėj sluoksnių bendra
darbiavimo.

IIankow, Kinija. — Tą miestą ištiko didelis potvynis. Gatves^ 
buvo tiek vandens, kad žmonėms teko plaukioti vaišėmis. *

V. Bielskis " * »

Naujos Kapitalizmo For
mos ir Socialinė Kūryba

CHRONOLOGIJA
Ruso Di\ A. Montvidas 

A

Mokytojai ir pedagogai ra
šo rankvedžius, tobulina ir 
tvarko mokymo sistemą, orga- • 
nizuojasi ir daro, ^lacionalius 
ir internacionaliufc”astivažiavi-į: 
mus, kur, tarp kitko, diskusuo-- • 
jama ir sprendžiama mokymo;: 
metodus, vienok nepakeičia
ma vienas kvailiausių dalykųr 
—tai datų ir skaitlinių atsimi
nimas. Jau gana kvaila iš mo-' 
kinio reikalauti, kad jis litera-; 
liai atsimintų tūlų rašytojų ir 
poetų išsireiškimus, da kvai
liau jį versti atsiminti-visas 
istorines datas. Pačių svarbių-? 
jų istorinių įvykių datas mo
kinys laipsniškai išmoksta at
siminti, bet nešioti galvoj Pet
ro Didžiojo, Vytauto, Wilsono 
ir -Gaponės gimimo ir mirimo. 
dieną -ir metus, atsiminti kiek
vieno karo chroniką, kiekvie
no lų-enko istorinio įvykio me
tus, menesį ir dieną — yra 
nereikalingas balastas, krau- 
jamas mokinio galvon.’ Istori
jos mokytojams tokie dalykai 
gali būti reikalingi, vienok ki-/ 
ti gyventojai per visą savo 
amžių neturės reikalo su chro
nologija. Reikalui atsiradus, 
jie gali atsiskleisti knygą ir 
surasti tikrą datą. Net istori
jos fiųokytojai nuolartos pamir
šta datas ir turi persitikrinti' 
iš knygų. Kam gi ta(į moki
nio galvoj daryti kalendorių? 
Nesakau, kad rankvedžiuose 
reikia išleisti datas, kad mo
kiniai neturi atsiminti svar
biųjų periodų ir datų labai 
svarbių įvykių. Bet pasikalbė
kite su mokiniais ir išgirsite, 
kad jie ne tiek istoriją supras
ti ir protauti mokomi, kiek 
kraujama į jų galvas chrono
loginio jovalo. Kada mes mo
kinomės Rusijos gimnazijose 
jr Šėre mus kiekvieno caro 
.gimimo, 4ųirimo ir jkivirčo su 
kitomis ynMybėmls datomis, 
mes žĮp<)jomę, kad nesimoki- 
nmne fetorijož, o ejarų ir kuni
gaikščių tgarblnijnb*

Be įcvąilų datų kalimo isto- 
i’ijos mokslas pasidarytų įdo
mus, lengvas, trumpas ir pro
tavimą skatinantis; Istprijos 
mokytojai tuomet turėtu žino
ti jstprįją, o ne nokti moki
nius u^datų užmi^huą.

tayimą skatinantis

(Pabaiga)
Bq, darbo racionalizacijos pa

čiuose imbrikuose sindikątai ir 
koncernai .stengiasi turėti tik
tai tiek fabrikų, kiek jų rei
kalinga paklausoms patenkinti, 
ir tose vietose, kur patogiausia 
dirbti , ir iš kur patogiausia 
transportas į prekių suvartoji
mo vietas. Jei tam rajone yra 
daugiau įmonių, '.jtegu reikalin
ga, tai nereikalingos ' uždaro
mos, o jų savininkams sumo
kama kompensacija.

s r '
Kam teko važinėti .po Vokie

tiją tuoj po karo ir įdomautis 
tais dalykais, tas gulėjo pama-. 
tyti, kaip ten buvo vykdomi 
pramonės racionalizacija. Tąs 
milžiniškas darbas Vokietijoj' 
įvykdytas labai planingai ir vi
sa vokiečių pramonė. pertvar
kyta naujais pamatais. Ir kitos, 
tautos atliko tokį pat darbą —1 
vienos geriau, kitįos blogiau, ir; 
dabartinė .pramonės organiza
cija žymiai skiriasi nuo senes-, 
nių laikų, net nuo prieškarinės 
organizacijos. . ; /'

Tas pertvarkypias atliktas; 
tokiu greitu tempu, kad xjisai 
sukėlė nenumatytas pasekmes“ 
— nedarbą. Racionalizavus pra
monę, pakėlus darbo našumą ir! 
'ėmus taupiau naudoti darbo 
jėgą, dabar tam pačiam pro
duktų kiekiui pagaminti reika
laujama mažiau darbininkų, 
negu pirmiau, o atliekami dar
bininkai buvo išųiesti iš fabri
kų. Tų bedarbių vien tiktai 
Europoje priskaitoma mažiau
siai 10—11 milijonų.

Kapitalų koncentracija ir 
darbo racionalizacija ' pasireiš-1 
kia ne tiktai pramones ir pre
kybos srityje, bet ir žemės 
ūkio srityje. Kąi.karo metu Eu
ropoje įvyko visiška dezorga
nizacija Wipes ūkio srityje ii? 
kariaujančios šalys reikalavo 
maisto ir žaliavos už bet'kokią 
kainą, — Australijoje ir Ame
rikoje, o ypač Kanadoje, smar
kiai imtasi žemės produktus 
gamipti. Su ,naujausių mašinų 
pagalba buvo išdirbti -didžiau
si niekados nejudintos žemės 
plotžii, ir iš Australijos ir iš 
Amerikos ' pradėjo plaukti- į 
Europą ’ kviečiai ir kiti žemės 
produktai. Gaminant dideliu 
mastu ir tobulinusiomis maši
nomis,'reikalinga dešimtis kar
tų mažiau - darbininkų, 
paprastai prireikdavo 4ų taip* 
pačiam kviečių kiekitii paga-'

/

minti. Didžiausia Kanadoj, <©. 
gal ir pasaulyje, ūkininkų są-^ 
punga “The Canadian Wheai$ 
Pool”, turinti 140,000 narių^ 
išleidžia į pasaulinę rinką apie; 
1/5 tarptautinėje apyvartoje; 
esančio javų kiekio. Ji turi; 
1600 nuosavių Novatorių bend- 
ro talpumo 53 mil. bušelių .(85, 
mil. centnerių). Jos gamyba ir 
prekyba nę jnažiau su raciona
lizuota negu fabrikų gamyba 
ir prekyba. .

Kadangi Europoje jau atsta
tytas žemės ūkis iki prieškari
nio laipsnio (o gal ir aukštes
nio),, tai tos naujos milžiniš 
kos javų fabrikus nežino kur’ 
dabar dėti savo javus, ir javų 
kainos smarkiai nukrito. Rei
kia žinoti, kad! dabar gamina
ma javų 30% daugiau, negu- 
jų buvo gaminama prieš karą/ 
o jų suvartojimas padidėjo, 
tiktai 10%. 
f

Iš baimės, kad trust’ui ir 
sindikatai smarkiai .neišnaudo
tų vartotojų, daugumoje, kraštų 
•įstatymo keliu' -buvo vąržoma 
ir net draudžiama organizuoti' 
sindikatus ir.trųst’us, bet gy
venimas, nežiurdamas į W 
kliūtis, ėjo savo keliu, ir .da
bar, galima „pasakytij viso pa-; 
šaulio kapitalistinės įmones yra' 
susidėjųsios į trust’ųs, kęncer-' 
nūs ar sindikatus. > <

Karo metu kai kuriose val
stybėse, o pirmoje eilėje Vokie-

vyko amerikiečiams. Jie ga
mina toli matymo prietaisus, 
susidedančius iš dviejų dalių: 
siųstuvo ir priimtuvo “Bell 
System”. Prietaisai gali būti 
laidininkais arba vielom su
jungti arba ir be jų, kaip ra
dio priimtuvai. Be abejonės, 
bus įdomu kaip šitie aparatai 
veikia. Taigi, nesigilinant į 
visas techniškas smulkmenas, 
jų veikimą tenka taip abibu- 
diuti. v ' •

Kaip žinoma, fotografijos 
aparato atmuštas ant matinio 
stiklo bet koks reginys suside
da iš daugybės mažyčiausių 
įvairaus šviesumo taškelių. 
Siunčiamojo aparato ir yra 
tikslas atmuštus vaizdo tašku
čius paversti elektros srove to
kio stiprumo, kuri atitiktų to 
taškučio šviesumą. Priima- 
masąi prietaisas, pagavęs taš
kučio elektros srovę, turi ją 
paversti tokio stiprumo švys
telėjimu, kad jis atatiktų siun
čiamajam aj>arate to taškučio 
ryškumą. Abu prietaisai turi 
veikti taip, kad priimamajam 
prietaise -švystelėjimai atatik
tų siunčiamajam aparate at
mušto vaizdo kvarką ir ryšku
mą. Visa tai vyksta neišpa
sakytai greit. Siunčiamasai__ jl — u a •« j* ' DtasK^y »U1 Mlvlb OI 1411V1C111 Iclocl 1

abartmė technika jau yrk paveikslas būna 5x6 cm. dy- 
nciaVucti t/vb< loinani Vali . ............................pasiekusi toki laipsni, kad duo- trupulį di<Jcsnis įž

dant visiems galintiems dirbti' * 
žmonėms dfarbo, galima, dir^. 
bant kasdien tik trumpą laiką,‘ 
pagaminti tokį visokių prekių 
kiekį, kad butų patenkinti vi-' 
sų Amonių gyvenimo reikalavi-' 
mai. šiandien to nėra ir, yiaš- 
pataujant kapitalistinei tvarkai^ 

inegali buth Tas gali būti jvyk- 
; dyta tiktai .tada, kada ekono-. 

minio ir politinio gyvenimo, 
' tvarkyme dalyvaus gyvena 

tojų etaoksnim, turėdami lygiais' 
teises, o kad prie to batų pri
eita be aštrių ’kevų ir revoliu
cijų, būtinai reikalinga, kad 
ekonominio gyvenimo organiza
vime plačiai dalyvautų darbi
ninkų .organizacijos, o politinia
me gyvenime, kuriame dabar 
vyrauja ekonominiai klausimai, 
viešpatautų' demokratinė tvar
ka; kad visi gyventojų sluoks
niai galėtų pilnai išnaudoti sa
vo teises ir atlikti savo parei
gas, reikalingas plačių masių 
apšvietimas.

Mes dabar stovime kryžkelėj: 
ar eisime prie geresnės švieses
nės ateities per diktatūras ir 
revoliucijas, .ar prie jos eisime 
evoliucijos, susitarimo keliu?

—“K—,ra\

•>

j
' ■

Padidėto matyme

degtukų dėžutę. Didesnių vaiz
dų gerai priimti tuo tarpu ne 
visada pavyksta. Vadinasi, 
aparato konstrukcija nągauėti- 
nai tobula. Tačiau ir toki pa
veikslai jau didelis dalykas. 
Televiaorių arba loti matymo 
mėgėjų Amerikoj labai daug, 
nes paveikslų priimtuvas len 
tik 20 dolerių tekaštuoja.

Siunčiama daugiausia filmų 
vaisdus, gyvįą vaidinimą, kraš
to reginius ir zoologijos sodo 
retenybes.

Musų krašte toki dalykai 
da^lulima naujiena, bet vis ' 
tiek jos sulauksime. “T.”

i - 11 —-1 m ii

Iš kvepalu istorijos
Iš šv. Rašto žinom, kad Ma

nija Magdalena palėpė Viešpa
ties kojas kvepiančiąja alyva. 
Tai yra seilinusias -paminėji
mas apie kvepalus. Aišku, kad 
kvepalai buvo daug pirmiau 
prieš tai, bet niekur anksčiaus 
neminima jų vardų. Senovės 
Romoj pagarsėjo kvepalų ga-

įtoteu. MMas aeaovės Burnos 
kvepalų Catajkantas Poni p o-

galjs pagaminti tiek kvepalų, 
kad gų užtektu VWW Romos

4
pai pagerinti ir visoms Italijos 
upėms išparfumnoti. Romai 
Žlugus kvepalai ilgus amžius 
buvo pamiršai. Tik vienuoly
nų ūkiuose vienuoliai augino 
gydomąsias žoles. Renesanso 
laikais, susipažinus su senovės 
Romos gyvenimu, vėl imta ga
minti kvepalus, kurie yra ma
doj jau ir lig musų dienų. Ka
ralienė Elzbieta kvepalus įve
dė Anglijoj, Katre Mediči — 
Prancūzijoj. Italas Paolo de 
Feminis, apsigyvenęs Kelno 

k išrado odekoloną. 
Daugiausia kvepalų gamitta-

- ..J.*...
Pokariniais mėtote lecbnika 

tafcąi didelę pažangą padare 
anMkctoma žmonėms daug 
tokių išradimų, ‘kurie «ie tik 

1 įos* šiltesnei jos, bot ir ikultu- 
ros 4ygį We Viena laipsniu pa-> 
kyK^o. Paminėtina Siu proga 

Mu dalykai, 4ai, ortlaivMnkys^ 
te ir radio.- Šitie-du dalykai 
•labai sumažino musų žemišką-

tijoje, vjsas krašto ekonominfe «^'^±1

sni kitokią prasmę jgįįo, ypač'111? Prancūzijoj, kūmos 
tunmt ųgtdvąje -radio. Tai sbe- ^ *
Lėtinas dalykas, nes kokioj 
žemės daly Žmogus Tnitum, vi/ 
tiek, jei 1 “ 
pasiekia, tai atneš garsą tą;
pačią akimirką, kada jis nuo 
kalbėtojo' lupų nutrūksta.

Prapįėtttfc girdimąją aplin
ką kilo mintis praplėsti ir re
gimąjį akiratį. Jei gyvą at 
negyvą jrars^ galima per 

perduoti^ 
galima 

padaryti ir siur

gyvenimas buvo valstybes or
ganų kontroliuojamas ir tvar-J 
komas, -bet tas etattamas dabar 
-beliko rtiktai Sovietų Rusuose, 
o kituose kraštuose valstybė, 
atsisakius, nuo ekonominio gy- 
veninio tvarkymo^ .pasiliko sau 
tik kontrolės teis^.

Kokiais keliais -eis kapializ- 
mas 'toliau? Kokios gali būt 
pasekmes tos kapitalų ^konku
rencijos?

Jei yra sunku atspėti orą 
ilgesniam laikui, tai dar spn- tai 
kiau yra pranašauti soęialimuS 
'pasikeitimus.; visgi Jžm^ Vaizdu bei reginiu^ Šitąs klaty

kvepalai yra pagarsėję pasau
ly. Gicrų prancūziškų kvepalų 

J-bonkelė kaštuoja' 400 ir dau- 
? vieno 

lašelio pasiparfumuoti. Bulga
rų rožių aliejus yra pati svar- 

Ibiausioji gerų Avepalų sudėti
nė dalis.

įly žmogus Imtum, vis- v
tik tave radio bangos? «‘au ut«’ b,et « užtc,lka' «

.. .. ’ Ieviniu™ i\ncino 11 lln

begalines tolumas
i turėtų būt

tas pats

No. 17 “Kovos” gaires 
šiandie. Kaina 10c. Klaus
kite Naujienose.

gus nenori ateis 
ties numatymo Ir aupraumu. varginęs 
» K. Marksas, karts daagiap-^ar. jVa 
(^prisidėjo 
tvarkos $ išaiškidimo, / prieš 80 
metų nurodė, kad.kapitalizmas 
eina 4capišto k^no^plįrąuįpą 
■Mylimi, o ;ka»i!Wju 
centravus ir kapitalistams pra
dėjus vykdyti savo dįktaturą,į 
visuomenė/ 'darbininkų ^klasei-

ąįttms, ilgui technikos žmones 
{varginęs, jau išspręstas. Dą- 

' lirįpse pasaulio labora
torijose ieškoma būdų techniš
kai jam įgyvendinti, Norima 
išrasti tdį ius toli matymo ar
ba televiz jos prietaįsus, kurie 
tiktų - vįsuįjtinani žmonių nag- 

Įįpjipiųisi.' Vadinasi* kad jie 
Lbut tobulą, paprasti vartoti ar 
Ipigųs. šito tikslo pasiekti pk-

Reikalaukito “NAU- 
J1ENAS” ant bile kam
pa, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bei .Jūsų1 pato
gumo detei.

Garsinkitės “N-nose”

mhihh



Kai kas apie Chicagą
(Vovėdos ir politikieriai

Leiskite

Dar viena bomba

Teatruose

Phone Armitage 2822

0036

S. D. LACHAV1CH

savo

Advokatai

Chiniečiai protestuoja

irmnr.ww
Lietuviai Gydytojai

Teh

6H6

John Kuchiaskas
Lietuvis Advokatas

bom 
mes

gau- 
(ypač 
munb 
juos, 

visuo-

McVickerį;tę.ątro^ šiuo lai 
ku turi di' 
veiksals 
kitokie nunertai,

Roosevelt’ teatre 
ateinančiu penktai 
doma paveiksią® A 
kitokį numeriai.

Oriental teatre— scenos nu-

pora bombų 
atrams

matas, 
rus. 
Labai 
rus. J

Phone Canal 6222

pradėjot 
ieniu bus 
Pardon U«";

Sears, Roebuck & Co, nusį 
samdŽ iš Levy Leiter trobčsį 
prie Van Buren ir State gat
vių departamentinei krautuvei, 
kuri bus pirma kalbamos kom
panijos krautuve yidurmiesty.

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kuldami rei 
kale visuomet esti aiži 
Dingai ir nebrangus to 
dėl, kad. neturime ii 
laidų užlaikymui sky

Miesto Ofisus ..
Room 1502

Valandos: 9 <y<°

!lf tyrinę. Tiktai 
nstrumental yra

11 valandai ryte* 
8 valandai vakare 

ir ketvirtadienio

1327 So.49th Čt.

Telefonas 

Cicero 3724

aukauja grabo- 
ieiįa, Tai. Yaęds

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Stasys Rimkus • 
musų publikos mėgiamas bari
tonas dainuos Vilniaus apvai- 
kščiojimo koncerte, Spalio 9 d 
Lietuvių Auditorijoj.

Prarijo nesuvirškina 
mą dalyką

ite ifoa- 
ūdas ar*

tėvą Dąniclių 
SpnwUvą, Oną ir

pašarvotas, randasi 1727
. >

įvyks seredoj, spalio 
va,. ryto iš namų 
los parapijos baž- 
atsibus gedulingos 

velionio sieją, p iš

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR» A» U* YUSKA

Valandos: 
Phone Lafagette 0698 

Naktinis plafonas GrovebUi 1595

Ąrti Leavitt St.
Telefonas Canal 2592 

Valandos 9 ryto iki 2 vakaro. 
£e«doj ir P&ųyėioj nų> 9 iŲ 6

Donatas Morrier, 34 m., 1004l 
North Clark Street, pabudo iš 
miego. Papudęs pasijuto, kad 
kas nors yra negerai su juo.

Bet kas? Ogi jis pasigedo 
penkių falšyvų dantų (tilto), 
kurie buvo jo gerklėj, kai jis 
atsigulė praėjusį vakarą.

Well, Donatas kreipėsi pas 
daktarą, kuris ilgokai pasitriu- 
sęs sužvejojo visą tiltą Donato

atidarys dar vieną 
krautuvę

1145 Mihoaakee Aoeooo 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta \ 
Nedėlioj pagal sutarti

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo ii Lietuvos ir priiminfja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po m

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Western Apspoe 

Tek Lafayetto 414$ 

VALANDOS:
' nuo 9 iki n valandą! ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Bombos sprogimas išardė 
sieną namo adresu 3421 So. 59 
avenue, Cicero. žalos turtui pa
daryta už $4,(M)0. Namas pri
klauso darbininkui žmogui, ku> 
ris dirba kaip konduktorio pa 
dėjėjas gelžkelio traukiniuose. 
Kadangi John Kilpach, namo 
savininkas, neturi jokių ryšių 
su rakietieriais, tai nužiūrima, 
jogei bomba jo namui buvo pa
dėta pftr klaidą, ba tur būt bu
vo taikyta kam kitam. 

X

Duokite sąvo akis ilegzagiiųuoti , 

Dr. A. B. BLUMENTHAL 
OPTOMBTMST 

Praktikuoja viri 20 m. 
’’4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
, T«l. Boulevard 6487

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St, 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

riMiini.in i

&V9t 2'ra* Augštas
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

A, MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldf, 

2400 'W. Medienų SO.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Te!. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugtyzo 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 daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.'
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 meta!

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, DLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriika, Vyriikų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 fld 4 
vaL po p- 
vakaro. N<

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

rių, tiesiog jaučiasi apsaugotos 
nuo bausmės. Aišku, kad šitoks 
saugumo jausmas ne vieną jau
nų vyrą išaugina j užkietėjusį 
kriminalistą.

Kiek saugumo politikieriai 
teikia govėdų nariams krimina
listams, galima spręsti kad ir 
iš paskilbusio O’Baniono karje
ros. Kada jis tapo nudaigotas, 
tai tuo laiku buvęs 
policijos 
pareiškė, 
mirtimi 
Chicagoj 
Mat, O’Banion 
amžiaus metų, sakoma, užudęs 
25 asmenis. Ir tik 12 mėnesių 
iš viso jam yra tekę kalėjime 
sėdėti. Turėjo jis gerų drau
gų politikierių. Ir pats artimai 
politikoj dalyvavo.

Ne stebėtina todėl, kad re
porteriai Chicagoj juokauja 
kalbėdami apie politikierių pa
tronuojamų govėdų narius: 
girdi, jie iš “outlaws” pasidarę 
“inlaws”.

Dar vienas dalykas. Yra to
kių govėdų nąi;ių, guriuos po
litikieriai padeda, algoms gauti 
iš npesto, 
dirbtų

nors jie nieko ne 
miestui. —Cikagietis.

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

A. A SLAKIS
©romi 3*r«

YA.ųiU UHWj. IjWj.tl f «Uw.

4145 Arcfer Ae». Tit. 7t37.

Nwų Tel. Hy* fttfk 2395

BRONISLOVAS ŠVEIKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 4 dieną, 1:15 valandą po 
piet 1931 m.» sulaukęs 24 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kauno 
rcd., Raseinių apskr., Kaltinėnų 
parapijoj, Ged minis kės kaime. Ma
žas būdamas atvyko į Suv. Va|$ti-

4605-07
VW TtMomii

vartojami. Naąo akiui 
ir pasalina įtempimą.

SPECIALB DOME VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS, ■ T

Akiniu ir Egzaminaeijos Kaina Nuo SS.
Žvairos akys aUt^wn»Qa, žema, kaina, be 
operacijos, lengvi iSmokejlmal, nfira sugal- 
filmo.

Stiklai duplikuojami Ir rfimal sutaisomi 
tą pačią dieną.

Am. 6600 South Artesian Aioanua 
Phone Prospect 6659 

Ofuo Tel. Gana! 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Mesta dvi smirdančios 
bos teatruose. Viena jų 
ta Šheridan teatre, 4038 Sheri 
dan road, o kita Terminai te 
atre, 3315 Lawrence avė.

ma So. Ashland Avė, 
Valandos 2 iki 4 i* 6 iki 8 vakas*.

Nedėlioj pagal sutartį |
- Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė, 

t Tel, PjosBcct 1930

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
Ofiso Tel. Viccory 7188 
Rcz. Tel. Hcmlock 2615

Chicagos 
komisionieris Collinš 

jogei su O’Baniono 
užsibaigė aršiausio 
galvažudžio karjera, 

laike 32 savo

KATARINA ŽEBRAUSKIENĖ 
po tėvais JesaiČiukė

Persiskyrė su šiuo pąsąvlju 
spalio 4 djeųą. 5:45 vąland? ryto 
1931 m > sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Vilkaviškio apskr., Alvyto 
parap., Gutkajmio kaime.

Paliko dideliam# ųuliudime vy
rą Petrą, sūnų Joną, 2 dukteris • 
Oną Larimorz ir Salomiją, įentĮ 
Fredrik, brolį Juozapą Jesaitį, 
brolienę Oną, seserį Petronėlę Kve
darienę, švogerį Juozapą ir gimi
nes, o Lietuvoj brolį, 3 seseris ;įr 
gimines. ( ■ ’ :

Kūnas pašarvotas, randasi 3231 
Lowe Avę.r

Apie laidotuves bus pranešta vė
liau.

Visi a. a. Kata ribos Žębrauskie’ 
nes gjminės, draugai į< pažįstami 
esat nuoširdžiai kvįeėįamį daly
vauti latdotuvęse ir suteįkti Jam 
paskutinį patamavjąną ir atoisvei- 
kinimą.

Nuliūdę liekame, V

Vyras, Vaikai, Žentas, , 
Sesuo ir giminės.

Laidotuvėse j 
rius S. p. M* 
1138..,

Sekmadienį įvyko chiniečių 
biznierių susirinkijhač adresu 
225 West 22 street. Susirinki
me dalyvavo 250 asmenų. Jie 
priėmė rezoliuciją, kurioj me
ras Cermakas ir kili miesto 
tėtušiai yra prašomi- , suteikti 
apsaugas cliiniečiams nuo pa
bustų bomų, kurie persekioja 
ehiniečius. jau keletą mėnesių.

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS 
Aaaų, Nosies, Gerklės Soedalutae 

Instruktorius Vieųnos Universiteto 
Saite 1447-49 Pktrfield Bldf. 

55 £. Wasbington

Įvairus Gydytojai
.. ....... I R WW!»w8l I ■ " w W|R IR

DR. HERZUAN
R- Iš RUSUOS - x

Gerai lietuviams žinomas per 25 me«i 
tos kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieru.

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

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

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

Tel. Canal 3U0 
Roidenrijoi telefonai

Hgde Park 6755 ar Randolph 6800

A. A. OUS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
ll South La Sotie Street 

Room 1934 TeL Randolph 0393 
Valandos nuo 9 ryto įk< 5 vaL vak 
3?4l S. Halsted St. Tel. Victnrg 0^2 

Valandos — 7 iki 9 rakate 
Olis—Utarsu Ketv. ir Manos vaįt 
Vasalle—Pan.. Ser. it Pėtpy&M V&

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos ll ryto iki l po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieųą ir naktį Virginia

...... ........................................................ . ...............

moriuofifi, pradedant ateinančiu 
pmktadlniu, bus Jim Londos, 
pasaulinis »sunkiosios švaros 
čempionas ristikas; paveikslas 
°Uving Adonis”; kitokie nume-

S. M. SKUDAS
Ustpvh

GRi^DRlUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli U goži koplyčia dykai

718 W. 18 St
T< 7532

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Paliko dideliame nubudime mo 
tiną Marijoną 
sęseris 
f i ją ir gimines.

Kūnas į .T.
$p, Union Avė.

Laidotuyės įv 
7 dieną, 8:30 
į Dievo Apveik 
nyikų, kanoje r 
Ujamsldos ui l‘...... ... .r ..
ten bus mdydfrąs į $v. Kazimiero 
kapines,

Visi a. a* Bronislovo 4yeikąus- 
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvitfiami dily’’ 
vaųti laidotuvfse ir suteikti jąm 
paskutinį patarnavimą ir atsisvsi- 
kinimą.

NuJiudę. liekame, 
Motina, Tėvas, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. Radžius, Tel. Canal 6174.

Telefonas Yartfs 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
1 . • . ' '

Mpdernilka Kokplyėia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Raina prieinamu

3319 Auburn Avenue
ęHjGAPO, U.L,

ligonius
9 iki 2 po L _ 
1 iki 8:30 vakare

LIETUVIS GRABORIUS 
, . i, ■ ■. Ii?

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel, Rppsevelt 25J9 arba 2516

2314 W, 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

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

Uetsvės Akušeres

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN 
4631 South Ashland Aoeoen 

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

7 iki 8 vat Ned& nuo >0 iki Į2 
' Rez. Telephone Plaza 3200

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

^4 priklausau prie gra- 
z l”l išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel- Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Valandos: #«■—13*A. M., 2—6 ir

gove- 
doms draugingumo. Paaugo go- 
vėdos nariai, žiūrėk, sutvėrė 
kliubą. Politikieris bosas nu
samdė jiems butą, įrengė jį ir 
moka rendą. Govėdos draugas, 
ką ir kalbėti. Paruošia išvažia
vimus. Govėdos nariai jaučiasi 
dėkingi jam. Ir ne mažai už
tiksime Chicagoj govėdų kliu- 
bų, kurie nešioja vardus pana
šius šiems: “Murphy’s Boost- 
ers”, “Mulligan’s Colts” ir t. t.

Kaip abelnai Amerikoj, taip 
govėdose atletinės žaismes ran
da didelio pritarimo. Tat ne 
stoka nė Chicagoj govėdų, ku
rios rodo atletinį pobūdį. Poli
tikieriai patronuoja ir tokius 
atletinius govėdų kliubus. Kai 

Į •

kuriuos net patys padeda suor
ganizuoti.

O už patronavimą politikie
ris tikisi govėdos tarnybos 
jam. Ji ir tarnauja. Ne tik sa
vo baisais rinkimų laiku. Jei 
reikia kuriuos boso priešininkus 
nubausti, jis gali atsidėti ant 
govėdos. Jei reikia nesilenkian- 
čios politikieriui piliečių grupes 
įbauginti, ir čia goveda tinka.* 
Jei net agitacija už politikierį 
tenka varyti, tai goveda pasi
rodo irgi naudinga, ypač ant 
gatvių kampų, kur ji yra kaip 
namie.

Antra vertus, politikieris 
dažniausia per pirštus žiuri į jo 
patronuojamos govėdos pra
gaištingą visuomenei darbą. 
Aršiau net: jxjlitikieris kartais 
tiesiai ugdo kriminalistus.

Nes tokių govėdų nariai ne 
retai ir vagiliaują, ir holdapus 
daro, ir teroristinius žygius už 
mokestį papildo, ir tiesiog ar
šiausios rūšies kriminalistų 
grupėms kai kuriais ątvėjais 
priklauso. Politikieris gelbsti 
tokiems gaivalams pavartoda
mas savo įtaką net teismuose, 
ypač į teisėjus, kuriems politi
nės mašinos pagejba reikalingą, 
politikierių įtaka policijos sto
tyse visiems žinoma. Ir ot go
vėdos, patronuojamos politikie-

(Cor, of ?5tb » H,I»ted Stj> 
Ofiso v»b,dos> #»o 1-3. PMO «>30-l

Ncdėldieniais p|gal rotartl

Ofiso ir Rez» Tel. Bouleprd «9t

DR.NAIKO
756 W. 35th SL

NedėKįįaniau pagal sutartį

Politinis darbas, jei švariai 
dirbamas, yra tarnyba visuome
nei už tam tikrą atlyginimą. 
Deja, didžiuma žmonių, 
dančių politinius darbus 
stambesniuose Amerikos 
ei p'i Ii totuose), žiuri į
kaip į galimumą piešti 
menę.

Ir štai Įioiitikieriams govėdos 
atrodo ir dažnai yra tikrenybėj 
įnagis nešvankiuose siekiuose.

Politikierius, mat, ne retai 
viską panaudos savo tikslui. Jis 
surengs net pradinės mokyk
los vaikams pikniką. Ne iš mei
lės, bet grečiau tikslu pasirody
ti geras tėvams, palaikyti savo 
įtaką balsuotojuose. Jisai irgi 
numato, kad vaikai išaugs ka
da nors į balsuotojus. Taigi bus 
ateity progos pasakyti, kad jis, 
politikieris, rūpinosi balsuotojų 
gerove dar tuomet, kai jie trum
pas kelnaites dėvėjo. Taip, po
litikieris turi ir panašius daly
kus omenėj. x

Politikieris neužmiršta nė go
vėdų. Veikiausia, jis pats yra 
buvęs kadaise govėdos narys. 
Žino kaip į govėdą apeliuoti, ir 
naudotis ja.

Lai dar ir taip nešvari būna 
politikierio reputacija. Goveda 
mažai paiso to. Išaugusi gat
vėje bevagiliaudama, bežulikau- 
dama, besi mušdama, goveda ne. 
įgijo kilno supratimo apie po
litinės darbuotes užduotis. Ji, 
veikiausia^ kaip ir nešvankusis 
politikieris, kuris ja naudojasi 
savo tikslams, mano, kad poli* 
tik a. tai galimybe išnaudoti vi
suomenę. O kadangi goveda ar
ba jos nariai negali dėl tos ar 
kitos priežasties prasisiekti po
litikoj, tai nors gelbsti 
draugui politikieriui.

Gi politikieriai Yodo

Ofuo TeL Victory 6893 
Re*. TcL Drtztl 9191

DR« A» A. ROTH
irn GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofieeųt 3102 So. Halsted St., Chicopd
' arti 3lst Street

VąhBdos: 1—3 po pietų* 7—8
NedUiomb ir iYtntad. 10—13 dfcaą

iiii .....■ii—.......... . .... ..į , ■ ........... .........Wil ą.iHĮfilĮUI

Chicago teatre— pradedant 
spalių mėn. 9 d. bus rodoma 
paveiksiąs “24 Hours”; kitokie 
numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laikų rodoma paveikslas “Pat- 
my Days”; paveikslas rodoma 
jau daugiau, kaip xsavaitę lai
ko, o tai reiškia, kad jis turi 
didelio pasisekimo ; kitokie nu
meriai. 4

> ATSIKRATO 
KITL1GUPR 
R.TT

JŪSŲ GRABORIĄJ z
Didysis Ofisai

Avenue
1743 v ' ’

JOSEPH J. GRISH
Uehnia Adrokatan

4631 S*, AsMeusd Aoo.
T«L Boųjrvard 2800 _

4145
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Sertdomia ir nedžliomia pagal euaitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

J»MIOU.IS>| MM mm ..............  i I I —

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. i; 6:30 iki 9:30 w.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Cbicago, Ilk

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Cafomst 3294

——" 1 " ■ I 1 II . ...............................

7 Graborjai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rjt*. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
i w I I M »■ IMS I r. I M W    SHH IMU i i ■

HenJock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauzkas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadieniu ir Ketvirtadienio

L 6UGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.» Rotuše 1113 

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

Gyvenimo viat» 
3323 South Hdsted Street 

Tel. Bosdevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 oL UakrisaS 

vakarą, ižakyru/ ketvergą 
Ntdžlfoj ano 9 Bd i3 W

z nuo 6 iki 9 valandos vakare
..   »g»—1 '■ffypiu ■     U NI* *■■■! na

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS!

nuo 9 iki 
nuo 6, įW 

apart šventadienio

Įvairus Gydytojai
Phone Boulevacd 704J

DR. C. Z. VEZEUS 
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

•s. v •*. ' ■ ‘ . >

% ■ ’ .............. . __

Duokite savo akis ilegząminuoti 
i DYKAI 

Registruotam Optometristui
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai puo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DK. J. GBOUPE

4631 S. AAIaml Av«. Tel. Yatda 6780
»»"I1 1'1.1 l IRI I Į ĮĮĮIJ^^ĮlĮ K w

DR. C. MICHEL, O. D, 
UjBTUYIO AKIŲ SPECIALISTAS

A« Pdąklrsiu tosu aklins, 
nefiiUrfnt kaip butų kom-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: L—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomįs pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868 
s i ii i ■ wn  ...................... i mm   ui . i m i ii nsn p m i>s^^iypssp

A Dr. P. P. ZALLYS
DEN'HSTAS

30 E. UlthSt
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gaza*. X-Ray, ete

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W, 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

. n.e.miaiMM • W«W--' -TI ri'-'.'S“

»■, . r '/ ’/5,
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Vilnius Tapo Pagrobtas
Spalio 9 Dieną, 1920 m.

F*... | iiM»sMas^s^Mseisaiw ssmais ■■ i ■

Spalio devynta diena lietuviams bus go
dos ir pasiryžimo diena taip ilgai kol 

tik Vilnius taps atvaduotas! '

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos 36 serija prasideda 

Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek* 
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1.000.000.00.

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

Kreipkitės prie sekretoriaus
T. Ąypkevičiaus 

1739 So. Halsted

pasi- 
tiktai 35 B Halsted Sis.

DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

Antradienis spalių 6, 1931

CLASSIFIED ADS
EKSPERTO

SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR- 
TARNAVIMAS 

Visų rūšių ir didumų 

LOUIS GARBUS 
818 W. 18th St.

Telefonas Canal 0229

Ateinanti penktadieni, spalio 9 d. Lietuvių 
Auditorijoj minėsime Vilnių

ir išilgai Lietuvos. Tad spalio 9 diena supuola su ypatin- 
rimtu įvykiu lietuvių kovoje už Vilniaus atgavimą. Tad 
labiau ir mes chicagiečiai turime susidomėti tuo svąrbiau- 
visiems lietuviams klausimu. Mums jokiu budu nėra vis-

Pranešimas Cbicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims* Paduoti prašymą 
įstoti Cbicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bilę 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. 
Cbicagos 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. De

Vien) dieną tiktai

“Traveling 
Husbands”

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ‘

Nesiveskit. su keliaujapciu žmogų 
nepamatę šio veikalo

Evelyn Brent, Čonstar.
Hugh Herbert

Cummings

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

Dykai moterims gražus indai 
po 6 vai. vak.

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

6348 S. Campbell Avė.

TURIU PAAUKOTI brangina rakandus, 
vartotus 4 mėnesius. seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį actus, Victor radio. 9x12 Domės- 
tie Oriental kaura, įvairias kėdės, drelpeus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

6042 W. Waahinrton St. 
Tel. Columbus 4180

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

Šiomis dienomis lietuvių tauta laukia iš Haagos Tarptau
tinio Teismo sprendimo, ar bus lenkams leista važinėtis sker
sai 
gai 
tuo 
siu
vien kas ir kaip Vilnių vaduos. Visi, kas gyvas, turi būti Vil
niaus vaduotojai. Penktadienį susirinkę Lietuvių Auditorijoj 
pareikš savo balsą ir Amerikos lietuvių sostinės piliečiai, chi
cagiečiai. Rinkimės visi, kam Vilnius yra brangus!

Adv. Kazys Gugis
Kalbės Vilniaus apvaikščiojimo ‘vakare,*penktadienį, Spalio

i ' Lietuvių Auditorijoj
9 d.

Vilniaus vakaro programa

Jaux galima paduoti dalį Vilniaus apvaikščiojimo progra
mos.

Dainuoja Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, p. Stepona
vičiui vadovaujant.

Adelė Salaveičikiutė-Steponavičienė, geriausioji Chicagos 
lietuvių soprano.

Aldona. Briedžiutė, jaunutė, pasižymėjusi pianistė.
Julia Gapšys, chicagiečių mylima soprano.
Aldona Norvaišiutė, viena nedaugelio lietuvaičių balerinų, 

šokėjų.
Stasys Rimkus, populiarus baritonas
Pranas Jakavičius, jaunas baritonas

f
Be to p. Jozavitas parinks būrelį Birutės meno pajėgų ir 

žada dar prisidėti viena kita šiandien nepaskelbtų dainos pa
jėgų.
redaktorius ir adv. Kazys Gugis, SLA iždininkas, 
redaktorius ir adv. Kazys Guigs, SLA iždininkas.

Kas iš kitataučių prisidės, programą priduos vėliau.

ėsąs labai prastas. Prikalbėjo ir 
daugiau ponia prezidentė.

Mėras, netekęs kantrybės, pa
sakė tai poniai, kad ji ir pana
šios jai ponios, turėdamos ne
mažai liuoso laiko, galėtų pasi
rūpinti ir Chicagos miesto 
biednuomenės vaikučiais, kuriu 
tėvai yra bedarbiai ir neturi nė 
valgio, nė šiltų drabužių, nė na
mų kuo apšildyti.

Tokie žodžiai poniutei nepa
tikę ir ji susiraukusi apleido 
mero ofisą. Vienok itenka 
stebėti, kad meras pasakė 
sybę.—B. S. '

Capones teismas ,

Ačiū “Naujienoms”
Aš, Kazys Romanas, rašau 

šiuos kelis žodžius* dėkoęjąipą^ 
Naujienų laivakorčių skyriaus 
vedėjui už sutvarkymą mano 
keliones Lietuvon reikalų, nes 
turėjau labai smagią ir linksmą 
kelionę. Duodu labų dienų vi
siems naujieniečiams, savo 

. draugams ir’pažįstamiems. \
Medžiu siuntinėti dienraštį 

Naujienas nauju antrašu.
Kazys Romanas,

Aušros Alėja No. 78, Šiauliai.

arba pas Vytauto spulkos direk. 
torius. Tikietus galima gauti 
veltui.

Vytautos spulkofs direktoriai 
kviečia visus atsilankyti į gra
žų koncertą ir pasiklausyti gra
žių dainų melodijų, prakalbų ir 
pasižiūrėti krutamu paveikslų iš 
Lietuvos.;—F. T, Puteikis.

Radio programas 
gražiai pavyko

Town of Lake
Įdomus vakaras. Vytauto spul* 

ka pradeda naujų seriją

Su spalių mėn. 1 diena Vy
tauto spulka pradeda naują se
riją. Pradžia serijos yra labai 
geras laikas pradėti tdupimo są
skaitą.
I Kad supažinti visuomenę, kaip 
lietuviškos spulkos yra naudin
gos, kaip jos yra saugios, ko
kius nuošimčius neša ir kad iš 
to mums patiems yra didelė 
nauda, tai Vytauto spulka ren 
gia įdomų vakarą su dainomis, 
prakalbomis ir krutamais pa
veikslais iš Lietuvos.

Kalbamas parengimai įvyks 
ketvirtadienio vakare, spalių 
mėn. 8 d., School Hali svetai
nėje prie 48 ir Honore gatvių. 
Pradžia 8 valandą. Programą iš
pildys p. A. Vanagaitis su visu 
gavo štabu. Ir bus rodomi pa
veikslai iš Lietuvos. Kalbės lo- 
kalo (ęhapter) 64 spulkų inst:-* 
tuto ' profesorius J. H. Pugh. 
adv. Kučinskas ir kiti.

Tikietus galima gauti spulkos
raštinėje, 4559 So. Paulina st, domi ir kad maistas

Pirmadienį, rugsėjo 28 d., 
buvo duotas pirmutinis radio 
programas atidarant naują se
riją tų malonių ir gražių Lietu
vių Radio Valandos programų, 
kurie yra leidžiami lėšomis Juo
zo Lipskio Muzikos ir Radio 
krautuvės, 4916 West 14 st.. 
Cicero, III.

Programo turinys susidėjo 
iš geriausių lietuviškų rekordų, 
kurie labiausia patinka lietu
viams. Daug laiškučių krautu
vė ir radio stotis yra gavusios 
iš klausytojų, kurie pareiškė di
delį pasitenkinimą programų ir 
prašė, kad butų grojama kai ku 
rie specialiai rekordai. Tuos 
prašymus leidėjai stengsis iš
pildyti.

Šiam radio programui vado
vavo naujas lietuvių pranešė
jas, stud. V. Ed. Pajaujis. Jis 
gražiai ir gabiai vedė progra
mą.—Cicerietis.

' Teisybę pasakė
Pas mėrą Cermaką atsilankė 

Charlotte M. Hunt, The Hu 
mane Education Society prezi
dentė, ir padarė kaltinimus, 
kad šunims namai nėra apšil- 

šunims
■r.... .  —

LIETUVIŲ KALBOJE
PAMATINES BIBLIJOS PRAKALBOS Iš RADIO STOTIES

W-M-B-I
_ 1080 Kilocycles

(vyks

Trečiadieny, Spalio 7Trečiadieny, bpalio 7 
nuo 3:30 iki 4 v. po piet it tolutis tęsis kas antrą trečiadienį tuo pačiu laiku 

vadovaus A. J. GILLJES Evangelistas 
Programa įvairi. įdomi ir įkvipianti! Klausytojai apturėsiu didesnį 

gyvybės veiklumą. Nepraleiskit toe progos.

pa- 
tei'

Pirmyn Choro narių 
dėmesiui

Kadangi Pirmyn Choras dai 
nuos Vilniui paminėti parengi
me penktadienį, spalių 9 d., tai 
choro praktika įvyks ketvirta
dienį, spalių mėn. 8 d., Melda- 
žio svetainėje.

Nuolatinis radio 
programas

» šiandien nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties W. G. E. S. 1360 
cil. bus Lietuvių radio progra
mas, kuriuos nuolatiniai kas 
antradienio vakarą duoda 
^eoples Furniture Kompanija, 

—savininkai rakandų ir radio 
<rautuvii£ — 2536-40 W. 63rd 
St. ir 4177-85 Archer Avė., 
Chicago, III.

Kaip girdėti išpildyme šios 
dienos programo dalyvaus 
stropiai prisirengę šauniai su
dainuoti įžymus radio daini
ninkai ir dainininkės. Taipgi 
jus Charles Kepure su j uo
tais. Prie to bus graži muzika, 
calbos ir kiti nauji įvairumaį, 
tas iš anksto užtikrina, kad 
tlausytojai bus 'pilnai paten
kinti. —R. ' . . i

■ ■ m ■■■ ■ y

Bučerių ir grosernin 
kų susirinkimas

vyks antradieny, Spalio-Octo- 
jer 6 di^ną, Columbus svetai
nėj, 48 ir Paulina Sis, 7:30 vai. 
vakare. ** 1

Visi bučeriai ir groserninkai 
malonėkite dalyvauti, nes bus 
apkalbama kaip nupirkti itavorą 
pigiaus, negu mes dabar pėjr- 
kame;' '.•* '•* \ ' ■. ■i ■ i'

Būtinai visi atsilankykite, hės 
tai yra dėl jūsų gerovės.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PROBAK-
• . v

suteikia 
barzdaskutyklos į 
—_ komfortą . 
■■ skutimos ' , 

| namie
........ į.jįį\

( PUO8AK Bl MG > i

šiandie prasidės Al. Capones 
teismas. Caponė yra kaltina
mas tuo, kad sukęs taksas per 
šešerius Pietus nuo turto, ku
ris viršija milioną dolerių.

Atsižvelgiant į Capones gar* 
sumą, atsižvelgiant j tai, kad 
teismu užinteresuotaš pats tei
singumo departamentas Wash- 
ingtone, ir turint omenėj pasi
žymėjusius savo gabumais ad
vokatus, kurie gins Caponę, at
rodo, kad ši byla gali būti taip 
sensacinga, kaip sensacinga bu 
vo savo laiku Leopoldo ir Loebo 
byla.

Jų nepalaikysi šaltojoj ♦ •
Dar nesenai buvęs veikianty

sis Chicagos policijos komisio- 
nieriis Alcock pareiškė daug-maž 
taip: policija gaW!areštuoti nu
žiūrėtus asmenis, bet kas iš to, 
jei teisėjai tuoj 'paleidžiu areš
tuotuosius.

par vienas toks" greitas pa
leidimas įvyko'‘praėjusias sa
vaitės pabaigoj. Policija areš
tavo Joe Cainskį,29 m., 5207 
So. Hermitage avė. Pora as
meny įtarė jį; kaip holdaperį, 
deltai kurio jie“nukentėję. Po-, 
licija manė Cainskį parodyti de
tektyvų biure kartu su kitais 
nužiūrimais asmenimis nuken
tėjusioms'.nuo .holdopų pilie- 
čiafris. ■

Būt teisėjas paleido Cainskį 
sulig habęas corpus, Supran
tama, teismas žino kąjis daro. 
Ale prisipieną ir Alcįcko žo
džiai, .kadi teismai pąliuosuoja 
areštuotuosius taip greit, kaip 
policija juos spėja paimti.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti •— 
nusipirk typewriterį.

žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

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

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antradieny 
spalio 6 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Sųuare Parko svet., ant £9 St.,; ir So. 
Halsted St. Malonękite visi dalyvauti.

* • , Valdyba.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
spalio'6 d., 1931 nL, 7:30 vakarei-San
daros svetainėj, 3236 So. Halsted St. 
Visos" narės atsilankykite, nąs yra dau;F 
reikalų aptarti. Sekretorė.

■North Side, North West Lietuvių Mo
terų kliubo susirinkimas įvyks antradie
ny spalio 6 d., 7:30 vak., Almiros Si
mona svet., 1640 Hancock St. - Kvię- 
čiąmę atsilankyti visas kliubietes, nes bus 
svarstomi svarbesni kliubo reikalai ir bus 
tariafai dėl ateinančios žiemos sezono, 
kas bus veikiama žiemos laiku, kurios 
moteris norėtų prisirašytų prie minėto 
kliubo malonėsite atsilankyti į susirin
kimą ir susipažinti su minetom kliubie- 
tem. Valdyba.

Bridgeport. Draugystė Sal. Š. V. Jė
zaus susirinkimas įvyks antradieny, spa
lio 6, 730'vai. vakare., Ch. Liet. Au
ditorijoj. Malonėkit visi nariai laiku 
susirinkti, nes turim svarbių* reikalų — 
tarti, taipgi įvyksta koncertas spalio 
bus darbininkai renkami. Nebuvęs 
tinge bus patrauktas pagal įstatatus.

Valdyba.

North Side. — SLA. 226 kp. susi
rinkimas įvyks šiandie, spalio 6 d., 7:30 
v. v., Association House, 2150 West 
North Avė. — Sekretorius.

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

HardM^are and Wall 
Paper

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis 
3147 So. Halsted St. 

TEL. VICTORY 7261

$1.40

$1.85

$1.49

ir

ap- 
18. 
mi-

Cbicagos Lietuvių Symphonijos Or
kestro praktika įvyks seredoj, spalio 7, 
7:4 5 v. v.. Gage Parko svet., 55ta ir 
Western gatvės. ' ((Visi nariai malonėkite 
būti, nes turim rengtis , prie Cbicagos 
Lietuvių choro Pirmyn ateinančio l^on- 
certo. — Valdyba.

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

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. ^ELEMON^VIČIA
504 West 33r<l St.

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

asmilk 
itself!

KRĄFT
/ * \

skanų naujų sūrį galima
tarpiųti, raikyti, tepti 1

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie > 
kitų dalgių! Mėsos; žu- 1 
yies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi, ~~ tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
rr-del kepimo ir sendvi- 
Čių. Jūsų groserninkas < 

‘ turi jį pusės svaro pake- 1 
' liuose.

Specialistas pydyme chroniškų ir naujų U- 
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, attulan 
kyklt pas mane. Mano pilnas Ifiegzamiuavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei ai apd
ilusiu jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusr 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyk 
po galutino Uegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos:. nuo 10 ryto iki 1 P° 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Negi

lioj nuo 10 rvto iki 1 no Dietų.
.................... ............ " i,.

Dabar geriausias laikas
__ ___ BUDA VOTĮ IR TAI- 

SYTI NAMUS. BU- lijMlHt. DAVOJAME, IR FI- 
TOOMg' NANSUdJAME.
Prieinamos išlygos. Taisom naujus 
beismefttus. kambarius,, pabudavojame 
naujus apartmentus. viškas, pakeliame 
namus ir padedame nąujus pamatus. Sto

rų frontai ir komercinis darbas.

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

aiiizVim si w siinisį ................... .. ................................. ...m■■■■»■■ s

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING

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

GABSINKlltS
NAUJIENOSE

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.

Miscellaneous

ALBANY MAUDyNfiS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

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

Furnished Rooms
RENDAI šviesus apšildomas kamba

rys, vienai ar dviem ypatoms, Mrs. 
Kuntz. 3800 S. Emerald Avė., 2 lu
bos.

9 

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
su valgiu, ant Imo augšto.

4135 S. Artesian Avė.

For Rent

r Dresių Dezaininimas 
w Madų Dailė
| Kostiumų Braižymas
■ Mes telkiame ekspertų instrak-
■ d jas filuose kursuose. Dienomis 
AK ar vakarais. Žema kaina. Šie
Pamatai yra patraukiantys ir 

Klhverai apmokami. Rąžykite dėl 
knygų t6b apie kursą, kuriuo 

^*“Jųs įdomaujate.
Bk Madingų Skrybėlių
V Mokykla ,Sp^,;,*avX°e 

Mokina kaip dezainintl ir pa- 
W sidaryti naujausias skrybėlės 
A kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knyruUs.
MASTER COLLEGE

190 N. STATE RAN. 2718

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklon
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Automobiles
FAGET BUICK COMPANY

1646
_____  _______ . ____________ 366
Buick, model 58, 6 pas. Coupe $546
Buick, mod. 61. 6 pas. Sedanas $696

6465 8. Western Avė.
Prospect 0600

1928 Buick model 47—6 pas. sedanas $1
1927 Buick. tnodern, 6 pas._________$1
1928 “ ' ' * * —
1928

MOTOR TROKAI VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 
Didelis pasirinkimas už kainas nuo $60 ir 

augs. Lengvus IStnokGjimai.
B. & W. MOTOR SALES 

827 W. 36th St. Tel. Yards 6080

M. 8 K. MOTOR SALES
1927 Lincoln 8port Phaeton A-l ____  I
1028 Studebaker Dictatnr sedan A-l__
1931 WŲlys coupe rumble seat bargenas
1928 Nash special 6 2 door sedan, geras
1930 Hudson sedan side mounts 
1930 Pontiac Rdstr., 6 w. w., s. m.__
1930 Ford Town sedan; kaip naujas __
1930 Pontiac Del. sedan* 6 vr. w.------
1928 Cadillac 314 sedan: 6 pas.*____
1030 Chevrolet coach; radio; A-l____
1931 Ford 8pt. coupe; rumb. seat------
1931 Ford Tudor seadn. mažai važ. __1929 "---------- * -
1930 
1930 
1929 Nash Conv. coupe; A-U cond. — 846 
DAUG KITŲ. MAINAIS AR ISMOKfiJIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

VARTOTŲ KARŲ BARGENAI 
Mes priimame visokius bonus ar scrips 
už pilną vertę, ir taipgi ant naujų ka
rų mes priimsime kaipo pirmą {mokėji
mą, likusius išsimokėti per 18 mėnesių.

HEJNA AUTO SALES 
. Chrysler ir Plymouth Autorizuoti 

Pardavėjai. 
.5928 S. Kedzie Avė. 

Anton K. Daunoras, Manažeris

NAUJAS CHRYSLER 1931 modelis 
70 su 77 motoru Sedanas. Iš priežasties 
vyro mirties turiu tuojaus parduoti už 
pusę kainos. 5926 S. Kedzie Avė.

m.__

Chrysler 75 Town sedan: A-l __
Auburn Del. sėd.; 6 w. w.; s. m. 
Vlklngr sedan; 5 pas.. 4 door __
Nash Conv. coupe; A-U cond

$106 
346 
336 

i 266 
496 
466 
436 
436 
486 
346 
336 
336 
686 
686 
676 
346

Business Service
Biznio Patarnavimas *

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

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

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

SPECIALIS SPALIO 8UTAŪPIMAS 
Namų statymas, remodeliavimas, garažai, 

porčlai, visas taisymo darbas;- pigiai.
i R. M. GIBBON, /• 

2630 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas. 

Tel. Spauldiner 0139

RENDON 4 ir 6 kambarių flatai, 
maudynės. Parsiduoda 
barbemės. dviem, trim 
kedėm. ir dvi sinkos. 

657 W. 18

veidrodis dėl 
arba keturiom

St.

Help Wanted—Malė
Darbininką reikią

TUOJAU8 reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene veldinlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes itmokinsime jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliikai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes nagelbėeime 
jums įsigauti* i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi. ••

CHICAGO WELDING. 
514 N. La Šalie St.

—w ' imi.,. ■ .................. .

Help Wanted—Female
Darbininldij Reikia

i REIKALINGA veiterka dirbti restau- 
rante, turi būti patyrus. nemokančios 
neatsišaukite. Brighton Park Restaurant. 
4180 Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė, vaisių dar
žovių ir delicatessen sankrova. Casb 
biznis. Nėra kompeticijos. Gera vie
ta dėl ženotos poros.

8058 Kimbark Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė su 
mažu namu. Biznis išdirbtas tarp lie
tuvių per daug metų. šaukite 

Lafayette 8780

PARDAVIMUI grosernė, ice cream 
kampinis Storas, geras biznis. Didžiau
sias bargenas. 2500 W. 39 St.

GERAS BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

Našlė turi parduoti grocery, notions, 
candy — ice c^ream storą, biznis iš
dirbtas per 7 metus. Namas ant dvie
jų florų — Storas. 3 rūmai žemai. 5 
ruimai viršuj. Didelis skiepas, didelis 
garažas ir 2 lotai.

4605 So. Washtenaw Avė.

Real Estete For Sale
Namąl-žemfi Pardariiąoi

Paul M. Smith & Co.
' REAL ESTATE
LOANS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgagę, leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Ufarem 04S5

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. Monroe St.

PARDAVIMUI pigiai vieno augšto 
muriąis namas su 
arba parduosiu vien 
roj vietoj, 
ties ligos šeimynoje. 1281 W. 71 St.

froseme ir bučeme, 
iznį^ be namo. Ge- 
Turiu parduoti iš priežas*

JUS GALITE PELNYTI $3.500
Savininkas turi parduoti didelį 2 

apartmentų namą ant Watlace St., 6 ir 
7 kambarių, naujai malevotas ir deko
ruotas, 
duoti, 
man $8,000, paaukosiu 
reikia 
raktų

Abu apartmentai dabar išren- 
Gera transportacija. Kainavo 

. * * i už $4.500;
$300 cash. Tikras bargenas. Del 
šaukite Mr. Baker, Central 3553.

■U ■




