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Pagelbėti Bankams ir 
Paliuosuot Depozitus

Nutarta Washingtone
“Geresni laikai už 
kampo”, tvirtinama

biznio pasaulyje

Kaunas susirūpino
Skorupskio išleista 
Prancūzams knyga

Latvių rinkimuose 
lenkai giriasi lai

mėję daug vietų
Konferencijos svarbiausias ti

kslas—ba n kerių ir biznierių 
savitarpė pagalba

Wash;ngton, spalio 7. Su di
deliu visų dalyvių pasitenkini
mu baigėsi konferencija tarp 
prezidento Hooverio ir senato 
bei kongreso abiejų partijų ly
derių. Jau viešai paskelbtas 
konferencijos programas, kurį 
Hooveris buvo patiekęs ir kurį 
lyderiai pilnai užgyrė, būtent-.

1. Sudaryti $500,000,000 pri
vatinę kredito agentūrą, kuri 
galėtų teikti kreditų, kokių ne
gali rezervo bankai teikti.

2. Likviduoti kaikuriuos “už
šalusius assetus” nebeišgalin- 
čiuose bankuose.

3. Paskirti teritorijoms ban- 
kierių komitetus, kurie rūpintų
si kreditų platesniu tiekimu.

4. Suteikti rezervo bankams 
laisvesnes rankas, kad- galėtų 
tiekti kreditų. įvairesniems , rei
kalams negu ligi šiol gali.-

5 Reikalui esant, įsteigti 
valdišką kredito agentūrą, pana
šią į senovės karo finansų kor
poracija.

6. Sustiprinti federalių ban
kų resursus, kad galėtų plačiau 
teikti kreditų farmeriams.

Kaip išvaduoti depozitus
Penkių šimtų milijonų dolerių, 

kapitalas, kurį jau pradėjo su
kelti ats kiri bankai, turės tiks
lo gelbėti tiems bankams, kurie 
yra patekę į sunkumus dėl da 
bartinės depresijos, kad tie de
pozitai, kurie daugely bankų gu
li receiverių uždaryti, pasiliuo- 
suotų apyvartai.

Rezervo bankams
naujus patvarkymus, pa^iliuo- 
suos didelė dalis taip vadinamų 
“užšalusių assetų” įvairiose fi
nansinėse įstaigose, negalinčio
se Įkeisti savo1 garantijų.

Hooveris konferencijai pasi 
baigus išleido statementą, kur be 
kitko yra jo pasakytą:

Pagelbsti bizniui, darbui ir 
ukrui

“Tikslas tos institucijos 
($500^00,000 fondo) bus redi- 
skountuoti bankinius assetus, 
kurių dabar negalima redis- 
kountuoti federalio rezervo ban
kuose, kad musų bankai^ kurie 
šiaip yra sveiki, reikale galėtų 
įsigyti judomų pinigų (liųuidi- 
ty) ir tuo budu galėtų tęsti biz 
nį, nesusiaurindami kreditų ir 
neaukaudami savo assetų.

Kaunas, Lietuva, rugsjo 28. 
Pulkininko Skorupskio, gruo
džio 17 *d. perversmo pravady- 
riaus išleistoji Paryžiuj knyga 
“La resurrection , d’un peuplo 
1918-1927”, Lietuvoj pradeda 
vis daugiau sukelti susidomėji
mo ir susirūpinimo, ypač tu
rint galvoj tai, kad Skorupskis 
tą knygą rašydamas ir leisda
mas buvo Lietuvos kariškas 
attache prie Franci jos valdžios 
ir kad apie tos knygos pasiro
dymą valdiškoji spauda tylėjo, 
kol lietuvių spauda užsieny apie 
ją paskelbė.

Toje knygoje autorius nupa
sakojęs perversmo eigą, priei
na prie tolimesnio išvadžiojimo 
apie Lietuvos ateitį ir nedvi
prasmiškai pasako, kad Lietuva 
turi susirišti su Lenkija unijos 
ryšiais, ir kad Pilsudskis už to
kią uniją mielai Lietuvai grą« 
žintų Vilnių.

Nesenai jau »ir prof. Biržiškos 
redaguojamas “Musų; Vilnius”' 
atsiliepė apie tą knygą, įmaty- 
damas joje paslėptą tendenciją 
ruošti lietuvių visuomenės, opi
niją; be to šiomis dienomis ir 
Lietuvos Universitetas rengiasi 
reaguoti į Skorupskio propagan
dą užsieniuose.

Valdžios spauda apie visą tą 
dalyką primygtinai tyli, o opo
zicija cenzūros spaudžiama, ne
gali atvirai pasisakyti.

Tam tikros priemonės padarę į 
Latviją reikšmingą' spaudimą

-------------
Varšuva, spalio 7. Lenkų Te

legramų Agentūra rašo: Spau
dos pranešimais, gautais Varšu
vos laikraščiuose apie rinkimus 
Latvijoj, nežiūrint į lenkiškojo 
gaivalo persekiojimą iš Latvi
jos vyriausybės pusės ir nežiū
rint į uždraudimą lenkams lai
kyti priešrinkiminius susirinki
mus, lenkai Latvijos rinkimuo
se laimėjo žymią pergalę, nes 
ne tik kad palaike visus savo 
atstovų mandatus, bet dar pa
daugino lenkiškųjų balsuotojų 
skaičių.

Pusiau oficiozinis organas 
“Gazeta Polska” pastebi, kad 
lenkų visuomenės opinija tiki
si, kad latvių valdžia kuosku- 
biausiai atšauks priešlenkiškus 
parėdymus mokyklose ir bažny
čiose. Lenkijos valdžia nepa
darė forjnalio protesto Latvijos 
valdžiai, tačišu tarpiška įtaka 
tam tikrų lenkiškų priemonių 
padarys savo. Tuo budu nc- 
daeis ligi santykių paaštrėjimo 
tarp Lenkijos ir Latvijos.

Ispanijoj eina kova 
dėl bažnyčios

Konservatoriai ir katalikai 
mobilizuojasi

išleidus

iX)RHSa&

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

Daugiausia debesiuota;, žy
miai' šalčiau; vidutinis, stipro
kas šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 75-
71, ?•

Saulė,, teka 5:54, leidžiasi 
5:22, mėnuo teka 2:01 ryto.

“Tai yra nacionalio savim pa
sitikėjimo ir subrendimo veiki
mo judėjimas amerikonišku bu- 
du pagelbėti bizniui, darbui ir 
žemdirbystei.

Pastangos paliuosuoti depozitus
“Rugsėjo 8 d. pareikalavau 

federalio rezervo bankų valdy
tojų, kad jie pradėtų* bendra
darbiauti su savo teritorijos 
bankieriais ir duotų avansų už 
uždarytų bankų assetų garan
tijas arba perimtų kaikuriuos 
assetus,' kad tokių bankų recei- 
veriai galėtų išmokėti kiek di
videndų jų depozitoriams.

“Tokios priemonės prisidės 
paliuosuoti daugelio biznių veik
lumą ir išvaduos daugelį šeimy
nų nuo sunkenybių žiemai at
ėjus ir pašalins gresiančią, de- 
flaciją dėl depozitų uždarymo’
4 bilijonai “užšalusių” assetų

Hooverio konferenciją ir nu
tarimai padarė gero įspūdžio vi
duj ir užsieniuose. Ypatingai, 
žinksniai paliuosuoti “užšalu
siems assetams” ir depozitams, 
sukelia piliečiuose daugiau op
timizmo. Amerikos bankerių 
asociacija priėmė vienbalsiai 
rezoliuciją, užgiriant Hooverio 
planą ir prižadėjo savo pagal
bą. Net Wąll Street išreiškė 
pasitenkinimo, žinios iŠ Ang
lijos ir Vokietijos rodo, kad tie 
Amerikos žygiai ir ten atsilie
pia raminančiai.

Neoficialiai spėjama, kad vi
soj Amerikoj “užšalusių” kredi
tų yra apie $4,000,000,000.

Madridas, spalio 7. Ispanijos 
parlamentas jau visą vakar die
ną grūmėsi dėl konstitucijos 26 
ir 27 paragrafų, kuriais yra 
atskiriama bažnyčia nuo valsty
bės ir respublika skelbiama ne
turinti pasirinktos, privilegijuo, 
tos bažnyčios..

Konservatoriai ir katalikai 
mobilizuojasi ir tikisi surinkti 
tiek balsų, kad galėtų atmesti 
tuos paragrafus ir palikti baž
nyčią valstybės apmokamą, bei. 
apsaugoti vienuolynų turtus nuo 
konfiskavimo valstybės naudai.

Vokietijos kabinetas at
sistatydino 

1 \

Brueningaa sudarys bepartinę 
valdžią
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Karvių karas ,Iow.a valstijoj vėl prasidėjo

čia-matomi nacionalės gvardijos kareiviai su kulkosvai- 
džiu, gatavi šauti j farmerius bile riaušėms kilus. Cedar ap
skrity yra įvestas kąroj stovis; dabar ir Muscatine apskričio 
f numeriai'pradėjo judėti prieš valdžią, kuri’nori patikrinti jų 
karvių sveikatą.
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Prancūzų,Vokiečių, 
Amerikos, Anglijos 
slapti pasitarimai

.«•. ...

AD.F. rezoliucijos 
prieš prohibiciją, 
už darbo apdraudą

Francuzų deryboms su Vokie
čiais pasibaigus, prasidėjo su 
Anglais

; Paežius,, spalio 7- Svarbus 
Francijoę AhjSijos pasitarimai, 
reikalaujant Anglijos valdžiai, 
prasidėjo ^Šiandien; Paryžiun at
važiavo Anglijos užsienių rei
kalų Tninisteriš lordas Reading 
ir matėsi su Franci jos premje
ru Lavai bei užsienių ministeriu 
Brianduž ‘ ; i

* ■ " ’

Anglija, nežiūrint, kad dėl di
delio' fmasinio križio ir ateinan
čių rinkimų nėturi laike užsiim
ti ' svarbiomis tarptautinėmis 
problemomis, bet aky vaizdo j e 
reikšmingų įvykių, įvykusių 
Francuzų Vokiečių pasitarimų 
ir busimų Francijos Amerikos 
pasitarimų, nenori atsilikti.

Dabar, prie Francijos, Vokie
tijos, Amerikos prisidėjus Ang 
lįjai, tikimasi, žymių pasikeiti
mų tarptautiniuose ekonomijos 
ir politikos santykiuose.

Berlynas,, spalio 7. Preziden
tas Hindenburgas priėmė prem
jero Bruening kabineto .rezig
naciją ir tuojau pavedė pačiam 
Brueningui sudaryti naują val
džią iš nepartinių narių. Tokiu 
budu norima suderinti valdžią 
su parlamentu ta prasme, kad 
kabinetas kuomažiausia tebūtų 
priklausomas. ‘

Anglijos parlamentas 
paleistas

Londonas, spalio 7. šiahdieą 
MacDonaldas paleido parlamen
tą ir naujo parlamento rinkimų 
kampanija prasidėjo. - Atstovų 
rūmuose "karaliaus aktas apie 
paleidimą tapo perskaitytas veik 
tuščiom? sienoms. Rinkimai bus 
spalio 27 d f V .

Viešiems darbams reikalauja 
$10,000,000,000

Ispanijos prezidentas 
įteikė atsistatydinimą

Numatomas prezidentu Allejan- 
ro Lėrroux

Madridas, Ispanija, spalio 7. 
Prezidentas Niceto Alcala Za- 
mora įteikė parlamentui atsi
statydinimo raštą, bet atsiėmė 
parlamentui prašant, kol kon
stitucija bus toliau apsvarsty
ta. " f , * f .

Ząmora numato, kad< konsti
tucijos paragrafai, liečiantys 
religiją, šeimyną ir švietimą su
kels kritiškų ginčų, ir bijosi 
nešti atsakomybę. Jo vieton 
numatomas užsienių reikalų 
minisiterįs. Allejandro Lerroux, 
socialistas. ’. ^7/

Lietuvos Naujienos
takai maudysis sa 
varne kurorte; nerei 

kės Birštono

Latvių spauda ir Lie . i • T Y Y 1 tuvių Lenkų byla
1896 metais Vilniaus gubernijoj 

tebuvo 8 nuošimčiai lenkų

Ryga. IX. 21. Elta. Latvių 
spauda susidomėjusi seka Lie
tuvos Lenkijos bylą Hagos 
Tribunole. / Plačioj informaci
joj laikraščiai primena tos by
los istoriją. Tarp kitko, dien
raštis “Novyj Giolos” pastebi, 
kad užėmus Lenkijai Vilnių, 
taika Europos rytuose yra nuo
latiniame pavojuj. Tačiau Len
kija dabar, diplomatiškai prisi
dengdama trečiųjų valstybių in
teresais, Hagos Tribunole sto
jo ne kaipo atsakovas, bet Lie
tuvos kaltintojas. Laikraštis 
nurodo, kad į Vilnių lenkai ne
turi jokių teisių ir pateikia 
1896 metų objektyvią statisti
ką, kuria Vilniaus gubernijoj 
juvo tik 8,17 % lenkų. Tranzito 
klausimu lenkai siekia tik galu 
tinio Vilniaus pripažinimo Len
kijai.

Nemunaityje rado gydomus 
vandenis

Nemunaityje (Alyt. aps.) yra 
mineralinių versmių, šiemet jas 
tyrinėjo prof. Kolupaila, prof. 
Šimkus ir prof. Kaveckis. Sa
ko, kad Nemunaitis galįs būti 
rimtu Birštono konkurentu. 
Juo labiau, kad čia yra gražus, 
sausi pušynai. Birštone pušy
nas yra tik kitoj pusėj Nemu
no, kas vasarotojams labai ne
patogu,, nes nėra tilto, Nemu
naičio apylinkės labai gražios, 
kalnuotos. Yra daug ežerėlių 
ir skardingų upelių. Susisiekti 
galima vieškeliu ir Nemunu 
garlaiviais. Nemuno krantai čia 
'gražiausi visoje jo tėkmėje.

Užsimušęs SSSR, avia 
cijos raudonasis gene

rolas — lietuvis?
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Vancouver, B. C., spalio 7. 
Amerikos, Darbo Federacijos 
konvencijoj* šiandien kalbėjo se
natorius Davis, buvęs Darbo 
sekretorius, išreikšdamas, kad 
dabar nacionalis turto rezervas 

r 

yra naudojamas bedarbei didin
ti vietoj jai panaikinti.

Iš nutarimų ir įnešimų pažy
mėtina, rezoliucija reikalaujan
ti specisdės kongreso sesijos ir 
paskyrimo $5,000,000,000 Vie
šiems darbams; kita rezoliucija 
reikalaujanti $10,000,000,0000; 
rezoliucija, reikalaujant skubiai 
pakeisti Volstead aktą; siunti- 
mas darbininkų atstovų į nusi
ginklavimo kongresą Genevoje 
ateinantį vasario mėnesį; pelno 
taksų praplėtimas; bedarbės ap- 
drauda, pagalba skaitlingoms 
smulkios pramonės įstaigoms.

, t, v ’ ' ■ • • ' Xl

General Electric mokės pensiją
Sshenectady, N.-: Y., spalio 7. 

General Electrįc kompanijos 
prezidentas Gerard Swope pa
siūlė direktoriains nubalsuoti 
planą, kuriuo Visi tos kampani
jos darbininkai nebūtų atlei
džiami iš darbo per 6 mėne
sius, pradedant nuo lapkričio 1 
šių metų ligi ' balandžio 30, 1932 
metų, kurie tačiau bus paleis
ti, gaus per visą tą laiką “pen
siją” nedaugiau kaip po $15 
savaitei. 1

Iš Maskvos pranešama, kad 
rūgs. 13 d. ties Maskva per 
lėktuvo katastrofą užsimušęs 
vyriausias SSSR aviacijos in
spektorius Mežraupis. “Izvesti- 
ja” aprašydama žuvusio Mež- 
raupio gyvenimą nurodo, kad jis 
kilęs iš Kauno gubernijos.

Mums teko sužinoti, kad Mež* 
fflupjfi iš profesijos buvo šalt-

Kaunan iš Švedijos per Klai
pėdą hydroplanu atskrido šve
dų žurnalistai lakūnas Zeder 
berg ir Raka. Hydroplanas 
yra “Stocholms Tidningen” re
dakcijos. Jie keliauja po Pa
baltijo valstybes.

švedų žurnalistai atlėkė Kau
nan, nusiliedo Neipune ir Vili
jos santakoje. Vakar įšlėkė į 
Karaliaučių ir Dancigą.

;šmidto fabrike’" Kilus
Čiąms iškeli vaišes. karui, Mežraupis buvęs mobili-v

II1 i n o i s mainerių 
konVencija prasidėjo

v

Lewis šalininkai ( rengia naujų 
nesmagumų

karui, Mežraupis buvęs mobili
zuotas rusų armijon, o kilus 
Spalių revoliucijai veikliai jojo 
dalyvavęs, kaip Lenino vedamos 
politikos šalininkas.

Velionis būdamas gabus žmo
gus ir įdomaudamasis aviacija, 
daug toje srityje dirbęs ir to
kios aukštos vietos, pasiekęs.

H

Bedarbių majoras gavo 
didelį pasitikėjimų

. .....................— II Ulini

Detroito rinkimuose Murphy 
laimėjo

Vokietijoj pusiau — 
diktatūra

Berlynas, spalio 7. Kabinetą 
paleidus ir opoziciją} \iš deši
nės ir kairės nepaliaujant, Bru- 
eningas dabar pats vienas, kol 
sudarys natiją kabinetą, veda 
visą valdžią. Konstitucijos ga
rantijos kaip ir sustabdytos: 
cenzūra įvesta ir uždrausti ra
dikalu edširinkimai.

Springfield, Ill., spalio 7. Va
kar čia susirinko United Mine 
Workers of America pirma po 
1928 metų konvencija. Per du 
metus ta unija turėjo aštrių 
kovų su valstijos.valdžios įstai
gomis ir John Lewis, interna
cionalinės unijos prezidento ša
lininkais.

Konvencijon. atvyko 'taip jau 
geras skaičius Lewis šalininkų, 
ir kadangi jie yra apsimokėję 
ir jų rekordai unijoj stovi, ge
rai, jiems nesunku bus patekti 
konvericijon ir, galbūt, padaryti 
daug naujų triukšmų.

Detroit, Mich., spalio 7. Frank 
Murphy. raudonplaukis, jaunas 
šio miesto majoras ką tik pra
ėjusiuose ^primariniuosę rinki
muose gavo daugiau už pusę iš 
visų 200,000 balsų, ir atlaike 
vienas prieš višus 7 savo opo
nentus krūvon sudėjuą.

' ■ ■ ■ . ' ' \

Ateinančiuose sekondaririiuo- 
se rinkimuose lapkričiu mėnesį 
Murphy oponentai žada iškelti 
bedarbių pašalpos klausimą, pei
kdami Murphy, kad jis yra iš
mokėjęs bedarbiams apie $20,-

Radio bus geriau 
dimas

gir-

7. Iš-

Klaipėda tikisi daugiau
- miško iš SSSR.

Į)elwąre, Ohio, spalio 
radus stprią transmisiją ir ge
rus priimtuvus, radio girdėji
mas šiai3 metais žymiai page* 
rėš. Be to, radio pagerėjimui 
daug prisidės tas faktas, kad, 
šią žiemą mažiau saulės dėmių 
bus, kad atsjliepdavę į radio 
bangas.

400 lakūnų įstojo į Dar 
po Federaciją,

,i

Klaipėda. Klaipėdos miško 
sindikato atstovai netrukus 
vyksta į Maskvą derėtis su So
vietais dėl miško apdirbimo, 
šiais metais Klaipėdos lentpjū
vėse apdirbama 170.000 ktm. 
miško. Susitarimu ir kitais me
tais turi būti apdirbtas toks 
pat kiekis SSSR miško, bet sin 
dikatas tikisi, kad gaus daugiau 
užsakymų apdirbtam miškui, ! 
todėl rūpinasi išgauti ir dau
giau miško žaliavos.

Klaipėda, IX. 18. Elta. Per 
rugpiučio'; mėn. į Vokietiją iŠ 
Klaipėdos'krašto išvežta piauti 
181 galvijas, o ,liepos mėn. — 
101. Rugpiučio mėn. taip pat 
išvežta 1,862 < (737) veršiai ir. 
67 (82)"avys.

Nesenai sugrįžęs iš Amerikos 
artistas Vaičkus mano padirbti 
garsinį lietuvišką filmą, dramą 
“Keistutis”. Filmo padirbimas ' 
atseisiąs apie 700,000 litų.

■IH .............   ■■■■■ II I^hli itin
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Vancouver, spalio 7. Ameri
kos Darbo Federacija pasidarė 
laki, anot prezidento Green. Fe- 
deracijon įstojo su 400 nariais 
Air Line Pilot’s asociacija. Apie 
1,000 lakūnų esą kandidatais į 
Federaciją. , '

Edisono dienos suskaitytos

West Orange, N. J. spalio 6. 
Gydytojai jau atvirai pranešė, 
kad Thomas Edisono mirtis 
bėra kelių dienų klausimas; jis 
j au veik-letargo miegu užmigo

LIETUVON
A * ’ i ’’

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

Parduodame Laivakortes 
ant vitų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras, kasdte nuo 7 fld 

8 valandai Šventadieniais nno 
9 iki 1 valandai
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Odebolt, Iowa

Savotiška vergija

vietoj paskirtas 
Bet vėliau tapo 
paaiškinta, kad

S. Naudžius, 
tam rėksniui 
nesant pirmi

ninkui nei vicepirmininkui fi-

nyo namų. Tai buvo Wheat- 
field, Ind. čia sustojome ir 
nuėjome į mišką grybų ieškoti* 

Vaikščiojome daug ir visur 
grybų ieškojome, bet niėkiu4 jų 
negalėjome surasti. Saulė , jau 
gebokaj buvo pakilusi, kai vė| 
grįžome prie mašinos. Pilvai 
nerimavo ir reikalavo pietų.

kad Lapine yta ii? daugiau pasidarbavusi taktiškoj dirvoj 
Įsivėlęs. Paręikalautš dar ^1Q,- 
000 kaucijos; Žmpgtis, kuris 
b.uVo pirmąją kauciją užstatęs, 
atsisakė ką nota1bendro betu
rėti su bankininku. Kaucija ta
po panaikint; 0 kaidiigi Lą- 
pinski naujos kaucijos nebega
lėjo gauti, tai ligi teismo turė-

ii; pusėtinai gerai stovi finan
siškai. O jtai Vis ačiū tam, kad 
ji turi darbščių narių. Kurie 
dar nepriklausote prie draugi- 
i’os, t#i .pasinaudokite proga. 
)raiiįija spalių 11 d. turės va

karienę. Laike vakarienės bus 
priiminėjami nauji nariai. As-

menys nuo 16 ligi 35 metų bus 
priimami be įstojimo mokesnio, 
o nuo 35 ligi 45 metų am
žiaus turės mokėti tik pusę į- 
stojimo mokesnio.

Visi vietos lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti vakarinėje. 
Įžangos tikietai nebrangus.

—• Rengimo Komitetas.

, SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

4 *

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Prieš porą dienų “Naujieno
se” rašiau apie Adams farmą 
ir prisiminiau apie tai, kaip 
ten darbininkai yra išnaudoja
mi ir gyvena nesanitariškose 
patalpose, kur nėra nei maudy
nių, nei elektros. Dabar dar 
pridursiu, kad darbininkai yra 
prižiūrimi kaip kokie “katorž- 
ninkai.” Keturi bosai nuolat 
raiti jodinėja ir skatina darbi
ninkus, kad greičiau dirbtų. 
Magarj^ioms dar atjoja pats 
dvaro užveizda ir jaunasis 
Adams.

Spalių 3 d. pradėjo rinkti 
kornus. Už bušelio komų pri
rinkime moka j)o 3 centus. 
Darbas akordinis. Vadinasi, rei
kia dirbti “piece work”. Adams 
reikalauja, kad kiekvienas dar
bininkas pririnktų pilnų veži
mą, į kurį telpa apie 45 buše* 
liai kornų. Kas to nepadaro, 
tai atleidžia iš darbo, o į jo 
vietą ima kitus. Spalių 5 d. lai
ke pietų atleido 6 vyrus, nes jų 
vežimai buk buvę nepilni. 0 
kadangi prie dvaro visuomet 
randasi desėtkai bedarbių, tai 
tuoj pasisamdė kitus. •

Negana to, kad patys darbi
ninkai ateina ir automobiliais 
atvažiuoja ieškoti darbo, bet 
Adhms dar reikalauja darbinin
kų Omaha ir Sioux City miestų 
samdymo ofisuose. Tad darbi
ninkų prie dvaro susirenka di
džiausios eilės. Reiškia, bosams 
yra iš ko pasirinkti. Jie “drai- 
vina” alginius vergus be pasi
gailėjimo. Kuris kiek atsilieka, 
tas gauna “fajerą,” o į jo vietą 
paimama naujas darbininkas.

— Senas Petras.
t

Grand Rapids, Mich

nansų raštininkas yra vyriau
sia^, kuris turi teisę susirinki
mą atidaryti. Kas link S. Nau
džiaus paskyrimo tai dienai 
tvarką vesti, tai ponas D. Grei- 
čaitis neturi teisės daryti už
metimų kadangi susirinkimas 
j j išsirinko. Nors ponas D, 
Greičaitis suminėjo SLA kons
tituciją ir jos paragrafus, bet 
matyti, kad tas žmogelis ma
žai ką apie konstituciją su
pranta.

Nežiūrint to pono triukšmą- 
vimo, protokolas priimtas taip, 
kaip perskaitytas.

Toliau apsvarsčius bėgan
čius reikalus, prieita prie P. 
Tarybos atsišaukimo, kad šiais 
metais visos kuopos privalo 
apvaikščioti dvigubas sukaktu
ves. čia susirinkimas veik pa
sidalino į dvi dalis, — vieni 
rengti tokį minėjimą, o kiti ne. 
Mat, kurie nenorėjo rengti 
viršminėtą apvaikščiojimą savo 
nusistatymą motyvuoja tuo, 
kad blogi laikai ir neverta da
ryti kuopai išlaidų. Kiek ilgiau 
pasitęsus diskusijoms P. Račiū
nas atsistojęs pasakė, kad ga
lite rengti, nes jis padengsiąs 
išlaidas. Tąsyk veik visi sutiko 
rengti. Reikia pasakyti ponui 
Bačiunui ačiū už jo pasišventi
mą dėl SLA labo; kitaip var
giai butų tokis apvaikščiojimas 
rengiamas.

Toliau pakelta sumanymas, 
kad ar neverta butų ‘ išrinkti 
tam tikrą komisiją, kuri laike 
SLA nominacijų ir balsavimo 
suteiktų nariams platesnių ži
nių apie tinkamesnius asmenis

Pr. Remeikis ir Simonas pasi
sakė' turį sandvičių. Well, sako 
jie, grybų nėra, tai bent eikime 
pietų i pavalgyti. Paskui nuta
rėme važiuoti pas p. P. Raške- 
vičių, kuris visai netoli nuo 
tos vietos turi “summer resor- 
tą.” Sakome, jog dabar teh 
nieko nėra, tai galėsime ramiai 
ant upės kranto sandvičius su
valgyti.

Taip ir padarėm. Bet kUr bu
vęs, kur nebuvęs štai ateina ir 
p. p. RaškeviČius su Barzdžių. 
Pasisveikinome, žodis po žodžio 
pakvietėme juos prie “lunch”. 
RaškeviČius sako: girdi, palau
kite truputį, męs gal ką nors 
geresnį pataisysime. Ilgiau 
laukti mes jau nebegalėjome^ 
nes buvome labai išalkę. ,

Porai valandų praėjus mes 
jau sėdėjome prie gražaus sta
lo, kuris buvo visokiais valgiais 
apkrautas. Na, sako, p. Raške
viČius dabar kibkime į “spring 
chiekeną.”

Kai mes apleidome p. Raške- 
vičiaus fermą, tai jau buvo 
apie 6 vai. vakaro. Važiavome 
namo be grybų, bet sotus ir 
gardaus alučio atsigėrę. P-nas 
RaškeviČius mus užprašė, kad 
mes ir vėl pas - jį atvažiuotu
mėme grybauti. — Grybautojas

Hammond, Ind.

į Pildomąją Tarybą. Mat, šitas 
klausimas pakeltus dėl to, kad 
iš praeities ’ yra patirta, jog 
Rinkimuose da pusė bėdos, no- 
pninuojant dauguma narių visai

Iš S. L. A. 60 kuopos nežjno ką pomiiRlOti ir kokie 
rinkimo. asmenys galėtų, užėmę .Pildo-

Bankininkas Paul B; Lapinski 
turės kalėti kalėjime

/ , ■

1930 m. vasarą čia užsidarė 
Northern Trust and Savings 
bankas, kurio prezidentu buvo

j o .sėdėti kalėjime

gana

banke nemažas 
lietuvių tui’ėjo pa- 

i. Žinoma, 
nėra reikalo nei aiškinti, kad 
jie skaudžiai nukentėjo. J. M.

pinski nelegaliu budu buvo pa
siskolinęs iš banko $30,8.65.94. 
Teisėjas Smith bankininkui to
kią bausmę paskyrė: nuo dvie
jų ligi keturiolikos metų kalė
jimą ir sugrąžinti du kartu di- 
dępnę sumą, negu bUVo iš ban
ko paėmęs.

Lapinski yra 68 metų am
žiaus. Savo laiku jis šiame 
rtiiėste buvo labai įtakingas 
Žmogus. Prie banko buvo įsi
kūrusi ir spulka, kurią jis taip 
pat kontroliavo. Del banko kra
cho spulka irgi .nukęntėjo.

|Prie progos reikia pažymėti, 
kad . tame 
skaičius ir
aidėję sąvo pinigus. Žinoma,

Nors 
prastki eina,: bet žmonės Vįsggį 
dar rengiu šiokias tokias pra
mogas..štai šv. Onos Draugija

Čia matote laivo "Frederik VIII” paveikslą. Tai naujausysis Skandinavu Amerikos Linijos laivas, bet jau pagar
sėjęs lietuvių ‘tar^ė. Šu Šiuo laivu išvyko visa eilė stambių ekskursijų, kurios gausingai plaukė Lietuvon. šios Linijos 
siišbiėkfhias Biidlto patogiausias sąlygas Amerikos lietuvių atsilankymui, o Visiems aišku, kaip tokie atsilankymai stiprina 

'ryšius tarp Amerikos ir Lietuvoj. * ♦ ' t. ..." ,
Rudeninė Lietuvių Ekskursija tuo laivu išplauks iŠ Nevv Yorko Spalio 15 d. Tai bus paskutinė proga pasinaudoti 

papiginta trėčios klasės abipuses kelione. Ta kelionė į abi pusi atseis $150. Po spalio 15 trečios klasės abipusės kelionės 
kainos bUš pakeltos. Todėl visi, kurie manote keliauti Lietuvon, privalo dėl savo naudos vykti dabar. Laivakortė į 
vieną pusę dabar iš Ncw Yorko į Klaipėdą kainuoja tiktai $94.50. . . ' ' .

Skandinavų Amerikos Linija savo geru patarnavimu jau pagarsėjo lietuvių, tarpe. •, *

jimdi 40 metų sukaktuvių nuo 
tos draugijos įsikūrimo. ’

šv) Onos Draugija yra daug
X .... ■ rur ' 'n - ’................'| ■ ■ . T-ffifti

East Chicago, Ind 
,.............................. .................... ■■

šis tas iš musų kolonijos.
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Sekmadienį, spalių 3 d., įvy
ko SLA 60 kuopos susirinki
mas. Nors kuopos pirmininkas

mojoj Taryboj vietas, atlikti 
tą darbą. Komisijos užduotis 
turi būti ne politikavimas, bet 
teikimas nariams teisingų ži-

draugas Aleksynas serga ir pa
sidavęs po pašalpa, bet draugų 
prašomas atėjo į susirinkiimą. 
Mat, nėra liga tokia, kad reik
tų gulėti. Susirinkimą atida
rius, pirmininkas pranešė, kad 
randasi ir ponas Bačiunas iš 
Sodus, Mich., kuris tūlas laikas 
tam atgal prisirašė į musų 
kuopą ir dabar, atlankęs Lietu
vą, papasakos savo patirtus įs
pūdžius. Liepė nariams nesi- 
skirstyti po susirinkimo. Pro
tokolą perskaičius, tuoj D. 
Greičaitis savo paprastu bildu 
pradėjo kaip gaidukas kojom 
trepsėti ir triukšmauti, kam 
praėjusį susirinkimą pirminin
kas paliko finansų raštininkui 
atidaryti susirinkimą, o dar 
labiau, kad tapo pirmininko

nių apie tai, kurie žmonės tin
kami į viršminėtą urėdą, čia 
vėl pasirodė skirtingų nuomo
nių, bet dauguma balsų išrink
ta komisija iš šių narių:' S. 
Naudžiaus, J. Smilgio, K. Pau
kščio, J. Meškinio ir A. Sut
kaus.

Susirinkimui pasibaigus, pa
kviestas p. Bačiunas papasakoti 
apie Lietuvą. Ponas Bačiunas 
kalbėjo apie pusę valandos ir 
pasakė * daug įdomių dalykų 
apie Lietuvą daugiausiai iš eko
nominio atžvilgio.

Po to pas pirmininką T. Ale
ksyną būrelis SLA 60 kuopos 
narių sykiu su svečiais p. Ba
čiūnų, Olšausku ir Bačiuno dė
de, kurie kartu buvo atvažia
vę, susirinkę pasikalbėjome 
apie įvairius reikalus.

—S. Naudžius.

Paul B. Lapinski. Tuoj po ban
ko užsidarymo tapo areštuotas 
kasiėrius Salik, kuris priąipa- 
žino išeikvojęs,, jLn^jnažą’ sumą 
pinigų. Jis tapo įtrauktas at
sakomybėn ir teismas jį nu
baudė kalėjimu nuo dviejų ligi 
keturiolikos metų. Laike bylos 
Salik įvėlė ir banko preziden
tą, pareikšdamas, jog su jo ži
nia buvo daromos nelegalūs 
transakcijos.

Kai tie dalykai išęjo aikštėn, 
Lapinski irgi tapo areštuotas, 
bet vėliau buvo paliuosuotas, 
kai už jį užstatė $25,000 kauci
ją. Betyrinėjant buvo surasta,

GERA ŽINIA DEL 
TŲ, KURIE MĖGSTA 

KAVA

Indiana Harbor, Ind.

Buvome grybauti 
F

Vieną gražų rytą mes trys 
broliukai, — P. Remeikis, St. 
Simonas ir aš pats — susitarė
me važiuoti laimės paieškoti. 
Vadinasi, grybauti. Atsikėlėme, 
taip sakant, su gaidžiais, net 
gaspadinės dar iebepiiegojo. 
Susėdome į mano “fliverį” ir 
išdumėme. Važiavome smarkiai 
ir toli. Mat, ten gerai, kur 
musų nėra. '

Ot, žmogus vis savo galvos 
nevartoji. Jokio reikalo nebuvo 
mums važiuoti taip toli. Galė
jome sustoti arčiau, ir vląkaa 
butų paaiškėję, — ar.ynU®^- 
bų, ar ne. Bet-kai “fliveriš* 
įsismagino bėgti pd 76 myliu 
per valandą (kaip Pievą my
liu, jis titrai tiek bėgo>, tai 
mes nei juste nepaajjutj>me» 
kaip atsidūrėme apie' 80 myliu
• ■■ JI 'J • ’ / •

MAš mėgstu geros 
kavos puoduką prie 
kiekvieno valgio, bet 
aš pirmiau kentėda- 
vau, kada ją gerda
vau”, sako EdvVard 
J. Owens, gerai ži
nomas saiesmanas, 86 
Falmouth St., Bos
ton, Mass. \

"Aš turėdavau gal
vos skaudėjimus; at- 
sirugifous, nuo ku
rių burnoj pasilik
davo rugštumas, ga-
sus skilve <ir dideli nevirškinimą.

"Aš išbandžiau daugelį dalykų .pirm 
mano aptiekininkas perkalbėjo marte pa; 
imti kiek Pape’s Diapepsin.

‘‘Aš turiu geresnį apetitą. Dabar aš 
galiu gerti kavą n,et vėlAi naktį, valgyti 
vėžius, kiaulieną ar viską ką aš noriu ir 
miegu kaip vaikas”.

Gaukite pakelį šių kaip saldainiai tab
lečių iš savo aptiekininko. Jos sustabdo 
aitrumą, gasus skilvyje, išpūtimo, vė
mimą, galvos skaudėjimą ar visus kitus 
nevirškinimo simptomus tuoj kaip tik 
nesmagumai pasireiškia.

bijomu

NEPERSLAMPAMAS CELLOPHANE

ITSTOASTED

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas

Pagaminta iš geriausių tabakų - viso 
derliaus grietinės - LUCKY STRIKE vieninteliai 
cigaretal apsaugoja jūsų gerklę per tą išimtiną 
“SPRAGlNIMO” procesą. “Spraginimo” procese 
naudojami Ultra-Violetiniai Spinduliai — procesas, 
kuriuo pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, natųrališkai, yra kiekvie
name žaliame tabake. Šie kartumynąi ir erzinan
čio* ypatybės pašalinamos iš jūsų LUCKY 
STRIKE, jų Juose nėra. ujF»e įu ir
nfra!” Nęnuostabu, kąd LUCKIES visuomet palan-

Ypatingas 
HUMIDOR 
PAKELIS

B
 Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 

skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. 
Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! Pake
lis įvyniotas į neperšlampamą Cello- 

faninę popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapu- 
maSf ligų perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsau

gota, gražu, ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau 
moderniškai kaip, LUCKIES patobulintas'Humi- 
dor pakelis — taip lengvai atidaryti. "Ponios — Sis 
LUCKY skvetns — apsauga jūsų pirštų nagams.

Itš: toasted
Jfyy.foyMd Ap»°ugo-Pri>< Knitp|lmu»-Prleil Ko»vlĮ

s*™! Y*™™*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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nartai gyvai interesuojasi atei
nančiais rinkimais.

F. T. Puteikis.

North Side

Town of Lake
Iš SLA 226 kuopos susi

rinkimo.

Iš SLA. 122 kuopos susirinkimo G

Juciene, 
Taipjau 
Tarybos

Spalių mėn. 4 d. Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje 122 
kuopa laikė paprastą susirinki
mą J. Dimbelio salėje, 4523 S. 
Wood street. »

Pirmininkui J. Puleikiui ati
darius susirinkimą ,iš valdybos 
vardošaukio pasirodė, kad ne
atsilankęs protokolų raštinin
kas, o vėliau paaiškėjo, jog 
protokolų raštininkas ir nebe
manus toliau kuopai tarnauti. 
Taigi raštininku iki pabaigos 
šių metų liko išrinktas F. T. 
Puteikis.

Skaitant Pildomosios Tarybos 
pranešimus pasirodė, kad dvi 
naujos narės, .būtent 
venaitė ir p-nia V. 
Centro liko priimtos, 
skaityta Pildomosios
atsišaukimas Susivienijimo 30 
metų jubilejaus reikalu. Pildo
moji Taryba ragina kuopas 
rengti visokias pramogas ir 
programas, kokie tik butų gali
ma suregti SLA. naudai, idant 
tas sukaktuves atžymėti. Deliui 
to kilo diskusijų. Kai kurie iš
reiškė nuomonę, kad jubilejų 
rengs 6 Apskritis. Bet iš dele
gatų raporto pasirodė, kad ši
tas apskritis nieko konkrečio ri- 
šy su jubilejumi neveikia. 

£

Girdi, apskričio Jubilejaus 
Komisija svajojanti apie kokias 
ten gražiausias Chicagos mies
to šokių sales, kurias prie da 
bartinės depresijos visai butų 
neįmanoma paimti. Todėl SLA. 
122 kuopa nutarė rengti j ūbi- 
lėjų viena atskirai. Ji išrinko 
komisiją, į kurtą įėjo trys veiks 
lųs nartai: K. Petrauskas, Pr. 
Venckus ir F. Raila. Ir visas 
darbas pavesta komisijai.

4 . F* 4* k-

Pikniko rengimo komisija pa
tiekė galutiną pilną raportą pa
reikšdama, kad piknikas buvo 
labai sėkmingas ir liko pelno 
$103.62.

Baigiant susirinkimą prisi
minta ateinančios Pildomosios 
Tarybos nominacijos. Pasirodė 
visokių nuomonių. Bet kuopos

Praeitą antradienį, spalių 
d., SLA 226 kuopa turėjo sa
vo susirinkimą. Narių į susi
rinkimą atsilankė vidutiniškai.

SLA 6-to Apskričio delegatai 
pranešė, kad Apskričio pasku
tiniame suvažiavime nebuvę 
musų kuopos visų delegatų; 
kad apskritys irgi nepasirodęs 
aktingu organizacijos darbu. 
Esą ruošiamasi paminėti SLA 
45 metų jubiliejų.

Šį kartą ir musų kuopoj bu
vo truputis diskusijų. Jau pir
miau kuopa buvo nutarusi ren
gti vakarą paminėjimui SLA 
45 metų sukaktuvių. Vienas 
narys davė įnešimą atšaukti 
pirmykštį tarimą ir prisidėti 
prie Apskričio rengti tokį va
karą bendrai su Apskričiu. Dū
liai šito ir buvo daug diskusi
jų. Vieni nurodinėjo, kad pati 
kuopa negales surengti tinka
mo vakaro, nes laikai yra pras
ti, o jeigu ir surengs, tai turės 
sau nuostolio. Balsuojant ne
pavyko atšaukti tarimas. Reiš
kia, kuopa rengs savo jėgomis. 
Tapo išrinkta ir rengimo ko
misija.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, *kad ligonių šiuo tarpu yra 
4. Naujų susirgimų yra tik 
vienas.

Pirmininkas K. čepukas praj 
nešė, kad jau artinasi Centro 
viršininkų nominacijos ir kad 
trumpoj ateityj turėsime gar
bės tuo klausimu susidomėti.

Šiaip mitingas buvo gyvas 
tvarkus. —Rep.-Koresp.

davo “medalius”, šitaip besi
darbuodamas, kalbamas komu
nistas taip nusigyveno, kad bu
vo priverstas eiti į Roselando 
komunistų prieglaudą. Komu
nistai girėsi, kad jie čia gara
že turi įsteigę prieglaudų tiems 
savo nariams, kurte yra jos 
užsitarnavę.

Jei komisarai nebūtų išnau
doję savo sekėjus, tai tiems 
sekėjams nereikėtų nė prie
glaudos ieškoti. Komisarai da
ro beveik taip pat, kaip ir ka- 
picalistai: pirma apiplėšia, iš
naudoja savo narius, o paskui 
jau suteikia jiems šiokią tokią 
prieglaudą. Ne gana to, dar gi
riasi per ježednievną kokie jie 
geri 
jiems 
jums 
kūnas

pinigus!

■■ <—.......... ——   ■> —   —

jimo susirinkimas. Jame bus 
svarstomi svarbus reikalai. Na
riai ir nares, visi atsilankykite. 
Taipjau turite užsimokėti už
vilktas mokestis. Ir atsiveskite 
bent po vieną narį prirašyti 
prie Susivienijimo.

Sekretorius.

Cicero

savo

esantys. O 
nuolankus, 
free burdų!

jųs bukite 
tai jie duos 
Suk jį per- 
sulauktą už

Korespondentas

Roseland
spalių 

adresu
Ateinantį penktadienį, 

mėn. 9 d., svetainėje 
341 Kensington avenue įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivieni-

NAUJIENOS, ęhięagę, III.
r.'.i 7i■»«» M'*WJ

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

6504 So. Washtenau) Avė.
CHICAGO, ILL.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranka, Koja. 
Nugaro* skaudejima. Salti, Ranka, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoa skau
dėjimą, Ir taip visokiu* skaudėjimu* 
(tik no rona* ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Moetis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir "10 centu extra už persiuntimą. 1 

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Dietance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Te!. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yard* 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšią ir pianą m uvėriai vietoje it 

coli, patarnavimas gera* ir piga*. 
817 West 34th SL 

Tel. Boulevard 9336

P. VOLTERAITIS
Automobilių Taisymo 

x Ekspertas
Seniausias Cbicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose 

Tek Lafayette 1329

liejo. Gi Vinco draugų tarpe 
tai buvo ir betų. Vadinasi,. Vin
cas su Juzefą sukėlė nemaža 
triukšmą ir dar prarado keletą 
savo gerų draugų už neprašy 
mą vestuvėms.

Pikšt u ir aš. Bet tiek to. Jau 
per vėlu. Tat linkiu jiems links- 
maus gyvenimo ir daug gražių 
mažučių. Okei, Vincai!

Pasižiūrėkit į šias atgabenimo skaitlines

CALIFORNIJOS

Dievas sutvėrė Adomą. O kad 
jam nebūtų vienam markatna, 
•tai davė ir Jėvą. Na, ir gyve
na nuo to laiko vyrai ir mo
ters, ir vieni be kitų negali bū
ti. Ir jei kartais pasitaiko, kad 
kiek atsitolina. ,tai, žiūrėk, vėl 
susiartina. Taip yra, taip 
įtur būt ir bus.

štai pastaruoju laiku viena iš 
musų kolonijos ponių apsuko 
galvą Vincukui. O gal jis ap
suko poniutei—kas žino?

Vincas, senas vietos pilietis, 
turi daug draugų ir visur 
square buvo. Todėl kai kurios 
ponios ir panaitės turėjo gerą 
akį žiūrėdamos į Vinsą. 0 kai 
išgirdo tokį nuotikį jam, tai ne
kurtos ir vieną kitų ašarėlę iš-

Artimoj ateity yra numatoma 
vėl kas nors nepaprasto, ir vis 
tarpe tų ponių. Bet čia yra į- 
maišyta ir nekalta panelė V.

Kada dalykai paaiškės pla
čiau ,’tai, manau, bus taipgi ne
mažai kalbų. Bet tas nieko ne
reiškia. Kas kaip nori, taip da
ro. O senas posakis mokina: 
kaip pasiklosi, taip išsimiegosi.

Tai tokios tokelės garsiojoj 
musų Ciccroj.

< —Teisingas.

Palengvina Skausmų
Nckentčkite reumatiškų gėlimų ir 

skausmų. Nusipirkite 
bonką linimento 

PAIN-EXPELLER

"VYRUS

SULČIŲ

Atvežta į San Francisco
831 vagonai 1931 (iki rugsėjo 28 d.) 
510 vagonų 1930 (iki rugsėjo 28 d.)

(U. S. Dept. of Agri. skaitlines)

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

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

Atsiminkite, kad vynuogių sunka dėl savo 
namų yra legalč. Californijos sulčių vynuo
gės šiemet yra nepaprastai turtingos cukrumi.

SKUBINTIS NAMO
raudona de-ir

West Pullman

KLAUSYKIT! KLAUSYKIT! 
šefiis kartus kiekvieni} pa
prastą savaitės dieni} Uneeda 
Kepėją! Miesto Šauklys 
suteiks jums žinią Rabalč 
liūs,.,per W M A Q

f PIRKITE'
DIDELĘ RAU

DONĄ DĖŽUTĘ 
IR TAUPYKITE 
, PINIGUS!

Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių 
Produkcijos.

vai.
Parko

CONTROL BOARD,Ltd
SAN F.RANSISCO, CALIFORNIA

Mes suteikiame dykai nariams ir juos išpildome — Lygus. Penkių Dienų Pranešimus. 
Trisdešimt dienų Pranešimus. Dykai patarymai nariams, kurie ateina j musų ofisą, apie 
nesusipratimus su rendauninkais ir kaimynais. Narystė $1.00 su šiuo apgarsinimu.

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenue. arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas BOULEVARD 7878 CHICAGO Atdara Vakarais.

WISSIG,
Pasauliniam* Kare

Seno Kr a j aus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR'MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, liga*, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmu*, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jas išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms gali padarytu 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė lakstančias ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampa* Keeler Avė., TeL Crawford 5573

AUKSINIAI VAISIŲ TORTLETAI
—vienas iš “10 Jaudinančių Skanumų Jūsų Vy
rams,” kuriuos gaunate veltui sų didele, raudona, 
vieno svaro Uneeda Graliams dėžutė. Šie receptai 
yra laiko ir darbo taupytojais—-didelė 
žutė taipgi yra pinigų taupytoja.

Ateinantį sekmadienį, 2 
popiet, West Pullman 
svetainėje įvyks Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 55 kuopos 
susirinkimas. Jame komisija 
duos raportą. apie rengimąsi 
paminėti dvejas sukaktuves. 
Bus ir kitokių raportų’ ir pra
nešimų.

Visi nariai ir narės 
atsilankykite.

būtinai 
Kurių narinės 

mokestys yra užvilktos, tie tu
rite jas užsimokėti. Taipgi ne
pamirškite ir naujų narių at
sivesti prie Susivienijimo pri
rašyti.

* * ♦
vakarą eidamas gatve 
karštą komunistą. JL

Kam tu rašai

VienaC 
sutikau 
sai sako man: 
teisybę apie raudonojo sojuzo
2 kuopą? Mums ir taip nesise
ka, negauname narių, nėra nė 
iš ko pinigų pasikolektuoti. O 
tu peizoji musų biznį.

Atsakiau jam: Dar gerai, 
kad nors po laiko prisipažįsti, 
jogei tas bizniis buvo daromas 
iš suviltų narių.

Ne gana to, kad tas komu
nistas apgaudinėja suviltus na
rius raudonuoju sojuzu, kolek- 
tuodamas pinigus iŠ neišma
nančių. Jis ir pats apsigavo. 
Kolei biznis ėjo gerai, jis, su
rinkęs pinigus, atiduodavo juos 
komisarams. O iš jų už tai gau-

PALAUKITE kuomet pamatysite lin
ksmumo šviesų jo akyse kai jis 

pastebės naują jaudinantį skanumy
ną, kurį jus jam pagaminote su Unec- 
da Graham .Krakėmis.

Moterys vadina juos ‘'romansų re
ceptais.” Greitai, lengvai padaromi 
skanumynai. Ir taip nebrangus, kuo
met jus perkate tą didelę, raudoną, 
vieno svaro dėžutę! . '

“10 Jaudinančių Skanumų Jūsų Vy
rams” duodama veltui su kiekviena 
Uneeda Graham Krekių vieno svaro 
dėžutė. Naujanybė! Skirtingumas! 
Rasite pas savo groserninką.
NATIONAL BISCU1T COMPANY 

“Uneeda Bakers”

Receptų

Auksiniai Vaisių Tortletai
PLUTOS PADARYMUI:

12 Uneoda Grahain Kreklų

i puoduko sviesto
stnlavus ftaukfitas cukraus

VIDURIO SUDARYMUI:
1 puodukas kondensuotų armėniškų slyvų 

(aprieots—išsunktų)
’/i puoduko cukraus

1 kiaušinio trynis
GALUTINAM SKANUMUI:

1 kiaušinio baltymas. Kerai išplaktas
2 stalavi šaukštai cukraus
1 arbatinis šaukštukas vanilos.

Smulkiai sutrlnkit Uneoda Graham Krekcs ir su- 
inaišykit šu ‘suminkštintu sviestu ir su vienu šau
kštu cukraus. Ištieskite šiuo mišiniu IŠsviestuotus 
torto kepimui indelius.
Pervarykite išsunktas armėniškas slyvas (aprieots) 
per sletuką į glhj blludą. pridėkite Vi puoduko cu
kraus ir išplaktą kiaušinio tryni. Gerai sumaišyki! 
ir prlpiklykit torto kepimui indelius. Kepkite gerai 
karštame pečiuje (426o F.) 10- minučių.
Padarykite galutiną skanumyną iš gerai išplakto 
kiaušinio baltymo, 2 stalavų šaukštų cukraus ir 
vanilos. Apdėkite šiuo mišiniu kiekvieną tortą kuo
met jau iškepti. Tuomet vėl jdėkito atgal į pečių 
jau no taip karšti} (32fto F.) sukietėjimui ir apke- 
plmui ir laikykite pečiuje apie 10 minutų. 0 porcijos.

ši
Knygelė gauna
ma su kiekvie-

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Rusiškos ir Turkiškos Vanos i 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 -

88o

1514-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Looi* Avė. 
CHICAGO. ILL.

MILIŪNAI ŠIANDIENINIŲ SVEIKŲ VYRŲ IR MOTERtf GERAI PAŽĮSTA 
NUO PAT KŪDIKYSTES RAUDONĄ UNEEDA GRAHAM DĖŽUTĘ

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

a laikraštis yra

LIETUVIŲ ■■■

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424 .
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir.Liętuvoj

2 doleriai

IN OUR OFFICE
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būt aukštesnė, kitą dienų — 
žemesnė. Ekxaminierių raporte 
aiškiai pasakyta, kad jie lygi
no “vertę knygose“ su “verte 
rinkoje“ šių metų birželio mė
nesio paskutinę dienų, nes te
nai skaitome:

“Valuations
30th disclosed 
of $216,686.50
the markei/ value.“

as of June 
a book value 
in excess of

DĖL SKILIMO ANGLIJOS 
JDARBO* PARTIJOJE

MOKESNIAI NUO NELEGALlO BIZNIO

Chicagoje prasidėjo federaliame teisme didžiausio
jo Amerikos butlegerio ir gengsterio, Alfonse Capone, 
byla. Jungtinių Valstijų valdžia tą neteisėto biznio ka
ralių kaltina paslėpus $1,038,645 savo pajamų, nuo ku
rių jisai turėjęs užmokėti valdžiai $215,000 mokesnių. 
Už sąmoningą pajamų slėpimą ir taksų nemokėjimą 
grasina kalėjimo bausmė.

Bet sveiku protu galvojant, šita byla atrodo labai 
keista. Jeigu Capone yra gengsteris ir butlegeris, tai 
kodėl valdžia netraukia jo atsakomybėn, kaipo gengs- 
teri ir butlegerį? šitie užsiėmimai juk yra kriminališki.

Kadangi gengsteriavimas ir butlegeriavimas yra 
nusikalstami darbai, tai kaip valdžia galėjo tikėtis, kad 
Capone, pildydamas “income tax” blanką, parašys: iš 
degtinės pardavinėjimo aš turėjau tiek ir tiek pelno, 
ant alaus uždirbau tiek ir tiek, gembleriavimas ir kito
kį nelegališki bizniai man davė tiek ir tiek — todėl aš 
moku tiek ir tiek taksų? Ar galėjo gengsteris ir butle
geris šitaip valdžiai prisipažinti, kad jisai laužo įstaty
mus ir savo prisipažinimą pativrtinti savo parašu bei 
čekiu? Labai abejotina.

Antra vertus, kurtįčia yra logika — laikyti tam 
tikrą profesiją neteisėta ž? ktfttų ipnti iš jos taksus?

Taksai (mokesniai) yra skiriami valdžios ir jos 
įstaigų užlaikymui. Už taksus piliečiai tikisi, kad val
džia juos apgins. Tuo gi tarpu butlegeriavimą valdžia 
ne tik ne apgina, bet persekioja. Ir kartu ji reikalauja, 
kad nuo būtlegerių pelno jai butų mokama mokesniai!

Čia eina klausimas ne apie Capone’s kaltumą arba 
nekaltumą, bet apie tai, kokioje šviesoje pastato save 
valdžia, keldama tokias bylas. Kaip atrodytų žmonėms, 
jeigu, sakysime, policija sugautų vagį ir perduotų j tei
singumo rankas ne už tą, kad jisai vagia, bet už tą, 
kad jisai nemoka taksų nuo to, ką pavagia? Juk tai 
reikštų, jogei policija reikalauja, kad vagis dalintųsi 
savo grobiu su valdžia! Vadinasi, vogk, tik neužmiršk 
tam tikrą dalį atiduoti valdžiai — ir bus viskas tvar-

Anot Devere Allen, kuris ra
šo iš Anglijos new-yorkiškiam 
žurnalui “The Nation“, Ram- 
say MacDonald išgelbėjo Dar
bo Partijos gyvybę, kuriai gra
sinęs pavojus einant kompro
miso keliu su buržuazija, 

f

Tas rašytojas mano, kad ski
limas Darbo Partijos viršūnė
se gali laikinai atstumti nuo 
jos daugelį balsuotojų, kurie 
dtir nėra susipratę. Bet parti
jos eilėse busią dabar daugiau 
vienybės, negu 
šiol, ir partija 
sigriebti.

Allen įspėja konservatorius, 
kad jie neįsivaizduotų, jogei

jos buVę iki 
netruksianti at-

Darbo Partija pasidariusi bejė
gė. Jeigu jie tokiomis iliuzijo
mis save apgaudinėja, tai jie 
greitai pamatysiu savo klaidų.

Tuo gi tarpu MacDonaldas 
dar vis nenori nutraukti ryšius 
su darbininkų judėjimu. Jisai 
ketina eiti į rinkimus, kaipo 
darbininkų kandidatas, 
gu
trikte išstatys jo kandidatūrą. 
MacDonakJo sekėjai bando or
ganizuoti “nacionalę“ darbinin
kų grupę, prie kurios, sako, 
prisidėsią apie 20 buvusių par
lamento narių.

jci- 
darbininkai kuriame dis-

LIBERALŲ SKILIMAS

Dar labiau, negu Darbo Par
tija, yra suskilę Anglijos libe
ralai. Vienas liberalų lyderių, 
Sir John Simon, ir 22 liberalų 
atstovu parlamente įsteigė nau
jų partijų — “Liberališkų Na
cionalistų“.

(Pereituose rinkimuose libe
ralai buvo gavę su viršum 5 
milionus balsų. Kiek iš tų bal
suotojų pasiliks ištikimi Lloyd 
George’ui, o kiek persimes j 
“liberališkų nacionalistų“ pusę, 
kolkas dar niekas neapsiimu 
spėti.

Musų Vilnius” Apie 
Skorupskio Knygą

kuriuos visi galėtų priimti. 
Aš Stovėjau iš tikrųjų prieš 
sunkiausių problemų, kur 
svarbu, labiau negu kokiame 
kitame dalyke, pagal Pilipo 
Gražiojo devizo ręikią “visa
da sekti protų“. Vis dėlto aš 
negalėjau sau uždrausti ape
liuoti nuo oficialės ir atsili
kusios Lenkijos j Lenkijų li- 
berališkesnę, kilnesnės šir
dies ir geriau painformuotų. 
Teprisimena lenkai Jadvigos 
iš Anjou aukų, kuri viešpa
tavo Krokuvoj ir, norėdama 
sujungti lenkiškai lietuviška 
blokų prieš gresiantį „išorinį 
priešų, ištekėjo už Lietuvos 
did. kunigaikščio Jogailos, 
atsisakydama nuo sužieduoti
nio, kurį mylėjo.

“Grųžintas Lietuvai Vil
nius butų šiandien proga ir 
laidas naujos lenkų lietuvių 
unijos, kuri, nors nėbudama 
dinastinė, kaip 1386 m. vis- 
tiek sudarytų neramioj Eu
ropoj dycjų šalių pastovu
mų. Tuo budu butų pasiek
ta Liublino 1569 m. pakto 
gili prasmė, kurios nepama
tuotai siekė, gimęs iš 8 sau
sio 1922 m. rinkimų Vilniaus 
seimas, ir tikras to pakto 
įvykdymas parodytų jo tik
rų reikšmę. Tebūna man leis
ta pavartoti kitų argumen
tų. Kuris lenkas išdrįstų už--

ginčyti didžiojo Mickevičiaus 
mintį? O Mickevičius, lietu
vis, garsiose “Pan Tadeusz’o“ 
eilutėse, reikšdhmas savo tė
vynei meilę, šaukia: “Lietu
va, mano tėvyųel’ ir jo di
džiausias daug kartų pa
reikštas troškimas buvo ma
tyti Lenkijos Lietuvos uni
jos realizavimąsi “kaipo vy- I 1 '
ro ir moters unijų, dvi sie
los viename kūne/’ šita uni
ja, .kurių lietuviai ir lenkai 
uoliai šventė tiek linksmo
mis 1812 m. ir Horodlo va
landomis, tiek liudnu 1863 
m. laiku, yra dar galima, bet 
jos sąlyga — Lenkijos gera 
valia, kuri vienintelė gali 
grąžinti Lietuvai tai, kų pre- 

• zidentas Vilsonas taikos kon
ferencijoj vadino “laisvės 
sienomis“. Tegu Vilnius grįž
ta motinai tėvynei ir tegu 
gražiausia ateitis atsidaro 
šitiems Baltijos vienetams, 
kurių karo dorybes Homeras 
pirmas išgarbino. Padaręs 
šitą * teisingų ir neišvengia
mą restituciją, baltasis Len
kijos erelis galės ramiai tęs
ti dar su didesne garbe ir 
išdidumu sav^, didįjį skridi
mų dangaus mėlynėj.“ (Ps.

Taigi gerb. Skorupskis norė
tų grąžinti Vilnių Lietuvai su
darant unijų su Lenkija.

(Bus daugiau)

Žinomas dalykas, visuomenė nežiūri į butlegerius 
taip, kaip į paprastus kriminalistus. Daugelis žmonių 
laiko butlegeriavimą tokiu pat geru užsiėmimu, kaip ir 
kiekvienų kitų biznį. Bet įstatymai žiuri ne taip. Įsta
tymų atžvilgiu, butlegeriavimas yra baudžiamas nusi
dėjimas. Sulig griežta įstatymu logika, visos pajamos, 
kurios yra daromos iš butlegeriavimo, yra neteisėtos. 
Nuo neteisėtų pajamų valdžia negali sau reikalauti nuo
šimčio. Jeigu ji tatai daro, tai ji laikosi tos taisyklės, 
kad pinigas yra geras, nežiūrint iš kokio šaltinio jisai 
ateina.

Viena iš dviejų: arba valdžia turėtų legalizuoti tų 
biznį, nuo kurio ji ima mokesnius, — arba ji turėtų pa
sirūpinti, kad to biznio nebūtų.

Šią vasarą visa Lietuvos 
spauda rašė apie pulk. Skorup
skio knygą, kurioje viešai siū
loma Lenkijai unija su Lietu
va, jeigu Pilsudskis sutiks grą
žinti Lietuvai Vilnių. Ta Lie
tuvos karininko ir “diplomato“ 
knyga buvo išleista Paryžiuje 
jau pernai metais. Nežinia, ar 
Lietuvos laikraštininkai nebu
vo pastebėję jos per ištisus 
metus laiko, ar Lietuvos cenzū
ra neleido apie ją rašyti.

Skorupskio veikalą liepos mė
nesį aštriai pakedenę emigran
tų laikraštis “Pirmyn“, einąs 
Berlyne. Kadangi .tas laikraštis 
kontrabandos keliais pasiekia 
nemažai skaitytojų ir Lietuvo
je, tai, pagaliaus, apie tą kny
gą prabilo “Lietuvos žinios“, 
“Lietuvos Aidas“ ir kiti Kau
no laikraščiai, žemiaus mes 
perspausdiname recenziją, til
pusią No. 23-iam “Musų Vil
nius“, kurį leidžia vadinamoji 
Vilniaus Vadavimo Sąjunga 
(jos atstovas, prof. M. Biržiš
ka' neperseniai lankėsi Ameri
koje).

“Musų Vilnius“ sako, kad 
Skorupskio “Vienos tautos pri
sikėlimas“ tai
nežinojimo kūrinys“, tačiau ji 
vadina autorių “gerbiamu“ ir 
išreiškia “tyirtą tikėjimą“/kad 
jisai “vadovaujasi savo šalies 
meile“. Tas ’ Lietuvos “mylėto
jas“ betgi buvo vienas iš svar
biausiųjų gruodžio perversmo 
“didvyrių“ ir, kas yra dar 
reikšmingiau, jisai turi atsako- 
mingą vietą Lietuvos diploma
tinėje tarnyboje — kaipo karo 
atstovas prie Lietuvos pasiun
tinybes (pirmiaus Paryžiuje, 
dabar Romoje). šitą faktą 
“Musų Vilnius“ užtyli, o tuo 
tarpu jisai pasako labai daug.

Juk jeigu oficialis Lietuvos 
diplomatas, gyvendamas sveti
moje šalyje, viešai siūlo len
kams “uniją“ už Vilniaus grą
žinamą. ir valdžia ja neatšaukia 
iš tarnybą tai argi tatai ne- 
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ja už uniją su Lenkija?
uMusų Vilniaus 

seka:
“NAIVUMd IR NEŽINOJIMO 

KŪRINYS”
P. Skorupskis pereitais me

tais t Paryžiuje, išleido. ,knyįą 
ptUčWų’kdffiai La ?esUjrra- 
tioii <mi

i..,. iškėlimas).'
yni petiky-

“naivumo ir

Apžvalga
TAI DAR GUDRUOLIAI!

nų vertę, užrašytų knygose 
(“book value“) ir, palyginę jų 
su 
jo 
šių 
d.,

“Laisvė“ pravirko dėl bonų 
atpigimo, į kuriuos . įdėti SLA. 
pinigai. Perskaičiusi Penna 
valstijos apdraudos departa
mento ekzaminierių raportą, 
kuris tilpo SLA. organe, ji ra
šo: \

“Jie (ekzaminieriai) sura
do, kad birželio mėnesį SLA. 
bondsų vertė knygose buvo 
$789,176.50. Betgi dabar ek
zaminierių nuomonė yra, kad 
tie bondsai yra nupuolę ant 
$216,685.50!

“...Jeigu tik nuo birželio 
mėnesio nusmuko ant $216,- 
685.50, tai tik galima įsivaiz
dinti, kas gali su jais atsitik
ti dar už kelių mėnesių.“
Visi, kas skaitė tą ekzaminie

rių raportą “Tėvynėje“, žino, 
kad apie bpnų vertę po birželio 
mėnesio tenai visai nekalbama. 
Ekzaminieriai paėmė tiktai bo-

m i jančarai, kurių skaičius iš 
karto buvo nedidelis, vos 1,- 
000 žmonių. Pats žodis janča
rai susideda iš dviejų žodžių 
“jeni“—nauja ir “Čeri” — ka
riuomenė — reiškia, nauja ka
riuomenė.

Bet šis pirmapradis nuolati
nės kariuomenės mažas skai
čius (1,000 vyrų) kasmet bū
davo didinamas nauju tukstan 
čiu krikščioniškų vaikų, paim
tų į nelaisvę. Ir kiekvieną 
metą didinant pagalios susida
rė galinga ir skaitlinga, pusės 
miliono, gerai išmokyta, pui
kiai disciplinuota kariuomenė.

Ji nuolatos buvo didinama, 
nes kiekvienas dešimtas krikš
čionis vaikas turėjo stoti ton 
kariuomenėn, gi karo metu 
dargi kas penktas.

Aišku, kad jančarų eilėse 
buvo nepaprastas tautų miši
nys, nes su kuo tik turkai ka
riavo, tų tautų vaikai buvo i- 
mami į jančarų eiles.

Bet šis tautų mišinys nyko 
ir virto dėka auklėjimo ir 
smarkios disciplinos vieninga 
kariuomene, kurios tikslas bu
vo kariauti ir pasižymėti karo 
žygiuose.

Juk jie būdavo auklėjami iš 
mažumos ir jokio supratimo 
neturėjo apie savo tautą, krik
ščionybę. Tai išnykdavo dėka 
naujų gyvenimo aplinkybių, 
auklėjimo, tikybos.

Jie pamiršdavo savo praeitį, 
kilmę ir virsdavo Sultonų ak
lais įrankiais, permirkdavo 
magometų užkariavimo dva
sia.

Jie gaudavo gerą algą, buvo 
puikiai maitinami, gaudavo 
daug dovanų, nes taikos metu 
jie ėjo policijos ir ugniagesių 
pareigas.^

Vyriausiu vadu visos ka
riuomenės, kuri susidėjo iš 196 
pulkų, buvo taip vadinamas 
jančarų — aga, gi vyriausiu 
karininku intendantas, taip 
vadinamas vyriausias virėjas, 
Esėdy-Baši. Jis turėjo ypatin
gą uniformą, kuri buvo pagra
žinta daugeliu metalinių dis
kų. Jei jis iškilmių metu apsi
karstydavo visais savo cino 
ženklais — negalėdavo vienas 
vaikščioti, jį turėdavo vesti 
dų vyrai.

Kareiviai būdavo 
jami rankoje. 1 
kas turėjo sav 
tigrą, dramblį ir šis gyvulys 
buvo ištatiruotas to pulko ka
reivių rankoje.

Jurininkai turėjo inkaro 
ženklą.

Jei kuris nors jančaras bū
davo už kurį nors prasikalti
mą nuteisiamas mirti — jo 
vardas būdavo išbraukiamas 
iš kariuomenės sąrašo. Pako
rus turėdavo jį už pusvaland
žio saulei nusileidus nuimti 
nuo kartuvių, įdėti į maišą ir 
Įmesti į jurą, kad nieks nega
lėtų juoktis iš jo lavono.

Kareiviai būdavo baudžiami 
lazdomis arba areštu. Mušami 
būdavo tuoj po maldai, vaka
re visiems matant. Nubaustas 
areštu būdavo prirakinamas 
prie sienos virtuvėje. Mat, 
jančarai buvo dideli ėdimai.

(Bus daugiau)

Mikas Rabatenas ;

Nuolatinė Kariuomenė ir ValstybėLietuvoj; kova 7 dfcl Lietuvos 
nepriklausomybės 1918—1920 
m.; santykiai su lenkais ir ko
va- dėl Vilniaus; pagaliau 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmas, 
kuriame autorius dalyvavęs 
kaipo svarbus, pagal jo žodžius 
svarbiausias, veikiantis asmuo. 
Kaip sakiau, knyga yra išleis
ta pernai, bet musų spauda 
apie ją iki šioliai tylėjo. Kodėl 
tylėjo — negaliu pasakyto. 
Greičiausia dėl to, kad knyga 
parašyta prancūzų kalba ir iš
leista Paryžiuje, tad maža kas 
tekreipė į ją dėmesio ir ji liko 
nepastebėta. Betįf tik pastaruo
ju laiku musų spauda prabilo 
dėl šitos knygos.

i

Musų čia neinteresuoja nei 
Napoleono vertinimas, kuriam 
autorius teikia didelę teigiamą 
reikšmę Lietuvos atžvilgiu, nei 
gruodžio 17 d. perversmo ap
rašymas, nei kiti knygoj lie
čiami dalykai. Mus dbmina kny^ 
gos tiktai tos vietos, kur auto
rius liečia santykių su lenkais 
ir Vilniaus ginčo klausimą.

Su pasitenkinimu reikia kon
statuoti, kad autorius yra 
karštas Vilniaus grąžinimo Lie
tuvai šalininkas ir sielojasi ši
tuo reikalu. Mes visi karštai 
pritarsim autoriui, kur jis sa
ko: “Vilniaus sritis yra lietu
vių tautos lopšelis. Nuo 1323 
m. jis yra žydinti sostinė se
nos lietuvių valstybės ir kai ši 
nustojo savo nepriklausomy
bės, Vilnius pasilieka Lietuvos 
politine ašis ir net^ jos siela. 
Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
pelenai ilsisi Vilniaus katedroj. 
Svarbiausieji lietuvių meno ku
riniai, katedra, Gedimino bokš
tas ir kit. randasi Vilniuje./

Vilniuje 1918 m. paskelbta 
iš naujo Lietuvos nepriklauso
mybe. Kaip Lietuva galėtų gy
venti be savo brangiausio tur
to? Kas butų Prancūzija ,be 
Paryžiaus, be Notre Dame, be 
Luvro, be Triumfo Vartų?... 
Vilnius yra lietuviams bran
giausias tėvynės įsikūnijimas: 
atimti Lietuvai Vilnių, tai pė- 
daryti kūną be galvos.“ (IPs. 
1Š5—136). Taigi šitiems auto
riaus Žodžiams mielai pritars 
kiekvienas lietuvi^.

Bet kaip Vilnių atgauti? 
Kaip' pašalinti iš jo klasta ir
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Senų senovėje, kuomet buvo.mene, dažniausia iš svetimtau 
vedamas uždarytas visuome
nės natūralia ūkis — kariuo
menė buvo bereikalinga. Ją 
atstodavo visi bendruomenės 
nariai, galį vartoti ginklą.

Antra, šitokios kariuomenės 
užlaikymas bendruomenei nie
ko nekainavo, nes tie patys 
ginklai, kuriuos vartodavo 
medžioklei, o medžioklė buvo 
vyriausias pjamitimo šaltinis, 
buvo geri ir karo vedimui.

Senovėje dažnai karas buvo 
naudingas ir būtinas, nes 
kiekviena bendruomenė norė
jo per karą įgyti didesnį me
džioklės įklotą arba tiesiog pri
siplėšti iš kaimynų.

Visai kas kita, kuomet 
žmonės vieton medžioklės 
pradėjo užsiimti žemės ūkiu, 
darėsi vis tėslesniaiš.

Valstiečiui nėra ko ieškoti 
naujų žemių, nes jam pilnai 
pakakdavo tos 
jis apdirbdavo. Ir 
buvo nenaudingas, 
traukdavo nuo jo 
užsiėmimo: žemės

čių, kurios tikslas buvo stip
rinti karalių, x kudįgaik$W 
valdžią ant tokių pat feodalų 
kaip pats karalius.

ši samdoma kariuomenė 
ypač Europoje įgyja reikšmės, 
kuomet prasidėjo centraliz
mas valstybėje, kuomet kara
liai sieke absoliutės valdžios.

Bet ta nuolatinė kariuome
ne savo laiku suteikus galią 
karaliams, imperatoriams vė
liau pavergė tą absoliutizmą 
ir virto patys krašto valdovais.

Ryškiai tai matyti pavarčius 
senovės Romos istorijos lapus. 
Ten, atskiri karo vadai, dargi 
tik pulko vadai, savo pataika
vimu žemiems kariuomenės 
instinktams įgyja kariuomenės 
pasitikėjimą, virsta kariuome
nės favoritais, o vėliau ta pa
ti kariuomene ginklu savo va
dą pasodina į imperatoriaus 
sostą. Naujasis imperatorius, 
pilnai neatlyginęs kariuome
nei už jos pasidarbavimą, o 
ypač norįs virsti jau dabar ne
aprėžtu valdovu ne tik krašto, 
bet ir tos pačios kariuomenės 
—nuverčiamas antro, tokio pat 
kariuomenės numylėtinio ir 
taip begalo. Ir tų sąmokslų 
gausumas, nuolatiniai per
versmai nusilpnina valstybę, 
atsiranda puiki dirva anarchi
jai ir iš galingos valstybės vir
sta krūva griuvėsių, 
naudoja svetimšaliai. Tą patį 
mes matome ir Bizantijoje, 
tas pats pražudė ir galingą os
manų — turkų valstybę.

Kai ka^ mano, jog nuolati
nės, samdomos kariuomenės 
įkūrę j u yra Prancūzijos kara
lius Karolis VIL Bet išradimo 
vainiką atima Turkija su savo 
jančarais, kurie, yra pirmuti
ne nuolatinė kariuomenė pa
saulyje.

Ošhiaiias,' galingos magome- 
tiškos valstybės įkūrėjas, pra
dėjo savo užkariavimus su 
turkmėnų raiteliais, taip vadi
namais “ąlkindŠi”. Bet jo įpė
dinis Urcharias gerai suprato 
tokią svarbą turi nuolatinė, 
gerai paruošta kovai kariuo
menė. Ir jii organizavo taijp 
vadinamus medus, bet apsivy
lė jais ir juos paleido.’

Tuoįnęt sultonui, savo svai- 
niui, vyriausias vadas Kara 
Ghalįl Tčerdere|i patarė suor
ganizuoti fliują, nuolatinę, ge
rai išmokytą kariuomenę iš 
belaisvių krikščionių vaikų.

Ir 1330 ih. atsirado pirma 
nuolatinė armija, taip vadina^

tatirizuo- 
iekvienas, pul- 
ženklą: liūtę,

žemės, kurią 
karas jam 
nes jį ati- 
tiesioginio 
darbo. Be

to, karas tiekė valstiečiui iš
laidas, nes tie įrankiai, ku
riais jis apdirbo žemę buvo 
netinkami karui ir jis turėjo 
šalę žemės ūkio įrankių įsi
taisyti ginklus, šarvus ir t. t., 
nes karo technika taip pat to
bulėjo.

Ir tuomet valstietis, būda
mas labai praktiškas žmogus, 
geriau sutinka dalį savo pa
jamų paskirti atskirų žmonių 
užlaikymui, kurie jį gintų nuo 
priešų, negu pačiam išėjus į 
karą rizikuoti savo gyvybe ir 
vipu turtu.

Ir tokiu Ijtfclu atsiranda ka
riškių luomas.

Iš šio kariškiu luomo, dėkaI v
naujų teritorijų užkariavimo, 
atsiranda tortingi, dvarinin
kai
niai — vasalai ir šių Visiį pa
valdiniai valstiečiai — badd-

ta verte, kurią, bonai turė- 
rinkoje (“market value“) 
mėtų birželio mėnesio 30

ir surado, kad “rinkos ver- 
yra mažesnė $216,686.50,

negu “vertė knygose“. Visa 
ekzaminierių atskaita parodb 
SLA. turto stovio birželio mėn. 
30 dieną, o ne vėliau.

Taigi matome, kad Brookly- 
no bolševikų rašytojai, skaity
dami ekzaminierių pranešimą 
“Tėvynėje“, visai nesuprato, 
kas jame pasakyta.

Jeigu jie butų supratę, tai 
jiems nebūtų reikėję nei grau
dintos, nei stebėtis. Juk aiškus 
dalykas, kad bonai Amerikoje 
(kaip ir visame pasaulyje) ne
turi šiemet tos vertėj kurią 
jie turėjo prieš keletą i^etu, 
“prosperjty“;, laikais,. “Boojį 
value“1 rodo, už kiek bonai bp 

vertė prieš du, tris, keturis aJ (“Vienos taW prisakomas).
“market valUe“ Knyfrą sudaro septyni perv

yra ta vertė, kurią bopai turi riipai, kurie paliečia šiuos da- 
vėliau, po jų pirkinio. Vierią lykys: , ; ’ . / - ; ±

! ' ■ - “ •] 1842 m.; 1863 metų sukilimas <-kelti tiktai tuos argumentus,

reiškia, kad ir pati valdžia štd-
7. L 

“ straipsnis

kuriuos

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

ATĖJO “Kultūros” No. 9. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

- feodalai, jų pAvaldi-

B
vo pirkti, t. y. kokiu buvo jų

daugiau metų; “

dieną toji “markei value“ gali
Napoleonas Lietuvoj

Jis frako:
: “Svarstant šitą skaudžią 

. problemą, aš liepiau tylėti 
savp širdžiai ir .stengiausi iš-

valdiniai valstiečiai 
žiaunįpkai; f

Iš karto baudžiauninkais i 
virto . ųŠkariauttį kraštų valš- 
tiečiai, vėliau it tie, kurie pr4-« 
sinianę sąvp ■ apgynimui kd- 
riuomenijs luomą.

Bet šie feodaifri, dvarinin
kai nors bįvo kariškas luo- 
is.pWff.iW 

iTiukil darbo. Ir tik vėlesniais 
laibais atsirado tiktas kariš
kiu Ipomas, kurio pragyveni
mo šaltinis buvo arba karės 
atba apskritai karo amatas.

Atsiranda samdoma karino-

L-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
814X11 colių.

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

fPefsiuptĮmo , kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

GARSINKITE 
NAUJIENOSE



džiurė. Sakoma, vai
Įvairus GydytojaiLietuvės Akušerės

JARUSH

Akių Gydytojai

Graboriai
Phone Boulevard 4139

0036

AdvokataiS. D. LACHAV1CHDar vienas tyrinėjimas

Tai bėda!

CHICAGO, ILL

Lietuviai Gydytojai

Naktinis ± telefonas Grovehill 1595

Aukauja $250,000 be
darbiams šelpti fondui

O’Grady 
tarybos 

tyrinėji-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldiepiais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

tb iki 8 vakaro, 
iemlock 7691

kad 
nuo

700,000 ir 800,000 
bedarbiu

1900 So, Halsted Si, 
4193 Archer Aw. 

Valandos: 2—4 po piet

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti iąži 
n ingai ir nebrangus to
dėl. kad neturime ii 
laidų užlaikymui aky-

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 84ii

Kontcstantai ir kontestantės yra 
suvažiavę taip iš Suvienytų Val
stijų, kaip iš Kanados ir Mek
sikos. Patys geriausieji iš jų.

Programai duodami kiekvie
nų vakarą. Verta jų pažiūrėti. 
Parodo daug sujaudinančių da
lykų.

veikia kai kurie 
Jie atsilanko pas

LIETUVIS GRABORIUS

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

bomba su dviem de- 
knatais užtikta prie 
stoties trobesio, kuris

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Californijos Vynuo 
gių ypatybės

CHICAGOS 
ŽINIOS

Taikos derybos nepa 
vyko

Rinkimas pinigų bedar 
bių fondui

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd SU 

Arti Leavitt Su 
Telefonu Canal 2552 

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

Rado bombą prie polici 
jos durų

Kai kas iš Caponės 
teismo

Dvi garsenybės 
cagoj

Derybos tarp teatrų savinin
kų ir krutamu jų paveikslų ope
ruotųjų laikinai sustojo neda
vusios teigiamų rezultatų. Ki
taip sakant, teatrų savininkų 
ir paveikslų operuotųjų atsto 
vai nepajėgė susitaikyti bent iki

Julius Rosenvvald, Sears, 
Roebuck & Co. galva, pažadėjo 
paaukauti bedarbiams šelpti 
fondui $250,000.

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRISt

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

gMESSr*---* kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

3307 Auburn Avė 
CHltAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
Weit Town State Bank BIdg. 

2400 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Jei. West 2860 ’ 

Namų telefonas Bruntwick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Stipri 
gančiais 
policijos 
randasi ties 11 State gatvėmis. 
Jei bomba butų sprogusi, tai 
manoma, butų išardžiusi polici
jos trobesio sienų ir gal būt su
žeidusi žmones viduj.

Bombų laiku pastebėjo savi
ninkas valgyklos, kuri randasi 
tuojau prie policijos trobesio.

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienai ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Rodeo Chicagos sta 
dione

šiuo laiku Chicagos stadione 
yra didelis rodeo. Jis pasibai
gia ateinančio sekmadienio, 
spalių mėn. 11 d. vakarų.

250 vyrų ir merginų, vadina
mų cowboys ir cQwgir|s dalyį- 
Hujaį prdgrainuose. Jiė > ir jos 
rodo savo Vikrumų kaip- raite
liai, rddo- jį • suvaldymu nepri
jaukintų galvijų ir arklių, ro
do savo vikrumų joti.

Tarp jų eina ir kompeticija, 
kadangi jiems skirta tam tikra 
suma prizų viso $25,000 vertės.

Chicagoj užvakar prasidėjo 
Al Caponės byla. Garsus įvy
kis. kų ir kalbėti. Bet štai va
kar Chicagon atvyko iš Los An
geles paskilbusi evangeliste 
Aimee McPherson. Taigi dabar 
Chicagos reporteriai nežino, ku
ris suminėtų 
yra garsesnis 
čiai labiau 
nymas yra, 
subytija ir 
Chicagon.

Julė šh’v.aitė-Gapšys 
solistė, dainuos Vilniaus pami
nėjimo koncerte-vakare spalio 

9 d. Lietuvių .Auditorijoj.

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Dr. P. P. ZALLYS
. DENTISTAS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Ncdėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į 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 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 V. dieną 

Phone Midway 2880

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

Aš priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų kom- 

. pilkuotas darbas. Mano eis-
tomą yra pasekmė 20 mo- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
ir pašalina {tempimą. ~

SPECIALIU DOMfi VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių Ir Egzamlnacljos Kaina Nuo fO. 
Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra augai- Simo.

Stiklai duplikuojaml Ir rėmai sutaisomi 
tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

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

Tel. Lafayette 4146

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomii pagal susitarimą 

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

Patarnauju laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Gubernatorio Emmersono Ko
mitetas. kurio žinioj yra reika
lai kovoti su nedarbu ir gel
bėti bedarbiams Illinois valsti
joj (neimant Chicagos ir Cook 
pavieto), praneša, kad vajus 
tam fondui sukelti pinigų Illi
nois valstijos miestuose ir mies
teliuose prasidės su spalių mė
nesio 15 d.

Komitetas atsišaukia į tų 
miestų ir miestelių gyventojus 
prisidėti darb'Vi ir aukomis, 
idant juo geriau prisiruošti 
sunkius žiemos laikus pasitik
ti. Jisai prašo visuomenę ko
operuot! šiame darbe su juo.

m., sulaukęs 33 metų am- 
gimęs Suvalkų r e d., Seinų 
Lazdijų parap., Bruniškių 

Amerikoj išgyveno 32 
Paliko dideliame nuliu-

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589 

Ofiib valandos .10 
Rąidence Phone

Ofbo TeL Victory 6893 
Rez. Tek Drožti 9191

DR. A. A. ROTHRe«, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

aukščiau įvykių 
ir kuriuo pilie- 

jdomauja. Bet ma- 
kad Caponės byla 
Aimees atvykimą A. L. Davidonis, M.D.

4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 i

Northwestern universitete iš
tikusi nelaimė. Naujas patvar
kymas įsako merginoms, pirmą 
metų, mokyklų lankančioms, 
kaip 10:30 valandų vakaro už- 
gesyti dormitorijose šviesas ir 
eiti gulti. Tai bėda! Be to, jos 
dar nelaimėjo nė kovos, idant 
joms butų leista dormitorijose 
rūkyti.

Duokite tavo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristai 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos; 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE 

4631 S. Ashland Are. Tel. Yatds 6780

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonai Republic 7868

negu kontraktai išpildy-
Tokiuose atsitiki- 

savasties valdytojams 
balansas jų sumo-

Aldermanas Thomas 
paskelbė, kad miesto 
teisių komisija pradės 
mą kontraktų, kuriais išpildo
ma gatvių tiesimas. Dalykas ve 
koks.

Iš valdytojų savasties, 
kulia gatvės tiesiama ar 
soma, turi sumokėti tam 
ras nuskirtas sumas pinigų. 
Pasitaiko tečiau, kad iš jų esti 
iškclektuotos didesnės pinigų 
sumos 
ti kaštuoj 
muose 
sugrąžinama 
ketų pinigų.

Bet ve kų 
rakietieriai.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor, of 35th U Halsted Sts) 
fiso valandos: n W 1 «•? i(ųuo 6 < 30-8::

NedčldienUh pagil sutartį ’

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso vąlaudos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nediįdianiaia pagal sutartį m

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th S t. Chicago, I1L

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nao 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Californijos vynuogių skinimo laikas 
šiemet, dėlei karščių ir sausros, bus 
trumpas. Bet tai yra palaima vynda- Į 
riams, nes sulčių vynuogės šiemet yra 
saldesnės ir turi savy daug daugiau cu
kraus. Dabar Californijos vynuogių au
gintojai veda labai plačią garsinimų kam
paniją per California Grapc Control 
Board, prie kurios priklauso apie 85% 
visų Californijos vynuogių augintojų.

Ekspertai vyndariai sako, kad dari 
■ niekad nebuvo tokios geros kokybės vy
nuogių, o vynuogių pardavėjai tvirtina, 
kad dar niekad nebuvo tokių žemų kai
nų už tokios augštos rūšies vynuoges.

Kalbėdamas apie skirtingas vynuogių 
rūšis, F. W. Rcad iš California Fruit 
Exchangc, pakuotojų Blue Archer Brand, 
tarp kitko pareiškė:

“Alicante Bouchet tebėra vienos /iš 
populiariškiausių sulčių vynuogių, ypač 
kur pageidaujama spalvuotos sunkos. Jų 
sunka būna skaisčiai raudona. Taipjau 
jos yra labai geros gabenti. Alicante
spalva labai pagerėja, jei prie jų pridė
ti rūgščių vynuogių, kaip Burgcr ir 
Zinfandel.

“Mataro taipjau lengva gabenti. Jų 
juodos uogos auga tankiomis kekėmis. 
Jos yra geros sulčių vynuogės tolimam 
gabenimui ir primaišymo tikslams”.

Apskaičiuojama, kad Illinois 
valstijoj esama bedarbių tarp 
700,000 ir 800,000.

A. A OLIS 
Et.

ADVOKATAI
H South La Salia Street

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nao 9 ryto iki 5 rat yak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandoa -— 7 iki 9 vakaro
Olii—Utarn., Ketv. ir Subatoi vak. 
Vaialle—Pan., Ser. it Pėtnyčioa rak.

Pirmss liudininkas buvo 
džios atstovas, kuris sake, 
CaJponė nemokėjęs taksų 
1924 iki 1925 metų beirt sulig 
tais punktais, kuriais jis dabar 
yra kaltinamas.

Antrasis liudininkas buvo tū
las Chfster Bragg, 3101 South 
Hailem avenue, Berwyn. Jisai 
dalyvavęs policijos darytoj kra
toj užeigoj adresu 4818 West 
22 street, Cicero. Ta krata bu 
vo padaryta 1925 metais.

Pasak Braggo, minėtoj vie
toj jisai matęs įrengimus gem- 
bleriuoti. Be to, jisai susidūręs 
ten su Capone, kuris pasisakęs, 
kad tai jo įstaiga esanti.

Vienok kvočiamas Caponės 
vyriausiojo advokato Ahern, 
Bragg prisipažino, kad jis ge
rai nenusimanąs kaip gemble- 
riavimui įrengimai atrodo. Be 
to, ’Braggo liudymas paliko į- 
spudžio. kad gal jis matęs kų 
kitų, o ne Caponę, kuris pasisa
kęs jam, kad tai jo įstaiga bu
vusi.

Caponės pažiūrėti susirinko 
minios prie federalio trobesio 
trečiadienį. Vienok ir trečiadie
nį jam pavyko prasprukti pro 
minias į 'trobesį veik nemato
mam, kaip antradienį.

Valdžios pusėj pirmuosius 
pranešimus padarė advokatas 
Grecn.

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Taria automobiliai visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

savasties valdytojus ir pareiš
kia, kad vilties gauti balansų 
sumokėtų pinigų nėra. Bet jie 
visgi mėginsią rizikuoti. Todėl 
gatavi nupirkti tų balansą iš 
savasties valdytojų.

Jie nuperka balansą kuone 
veltui, o paskiau gauna keletą 
kartų daugiau, kaip balanso 
sugrąžinimą. f

Rakietieriai perka vadinamą 
balansą tik tuomet, kai aiškiai 
patiria, kad balansas bus su
grąžintas. Na, tai aldermanų 
komisija ir nori sužinoti, kas 
rakietieriams arba grafteriams 
suteikia informacijas. Be to, 
aklermanai sako, kad šitokiu 
budu rakietieriai apgauna tūks
tančius savasties valdytojų. Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltoaukee Avenue 

Valandoi: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredoi vakare nždaryu 

Nedėlioj pagal intartį

Vakar buvo antra Capone: 
teismo diena.

Pirmų dienų tapo išrinkti pri 
saikingieji 
džios atstovai skaitantys džiu- 
rės sųstatų kaip savo laimėj i 
mą. Džiurė, mat. išrinkta to
kia, kokia esanti typiška ma
žų miestelių džiurė. Ne taip 
lengvai žiūrinti į nusikaltimus, 
kaip miestelėnai. t

Caponės advokatai mėginę 
džir.rę pašalinti įrodymu, kad 
kai kurie prisaikintųjų buvę net 
keliais atvejais džiurėj federa- 
liame teisme. Jie argumentavo 
jogei tokie prisaikiotieji atrodą 
lyg tyčia parinkti priešingosios 
Caponei pusės. Bet teismas at
metė jų įrodinėjimus.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryaackas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
24^5 Wcst 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 Vak. 
Apart šventadienio .ir Ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicaga 
arti 31it Street

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 I8tb St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

' Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avansu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., it Subatoe 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tek Lafayette

Namų Tel. Hyde Park 3395

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Ilermitage Avenue 
Vai TtMoaahrVARDS 1741 i, 1743

AUGUSTAS UZN1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 1 dieną. 4 valandą po piet 
1931 m., sulaukęs 61 metų am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Alsė
džių mieste.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Izabellą Apkevičicnę, duk
terėčią Marcijopą ir žentą Antaną 
Džiovėnus, anūkus, anūkes, gimi
nes ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi J. F. 
Radžiaus koplyčioj, 323 8 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. 
spalio 9 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio siela, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Augusto Uznio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinhną.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Dukterėčia, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžius, Telefonas 
Victory 4088.

JOHN B. BOKDEN 
(John Bagdžionaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Wl Adams St., Room 3117/ 
TclephOnt Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 32mf St. mro1 M 
TdtoboM Roorovelt 9090

Ntoii «-9 ryti. TeL Republic 9600 
f ,, . , , .. > n

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas:

4631 AiMumf 
Td. Boulevard 3800

Rez. 6515 RctkąfeU 9^ 
T«L Rcpublk 9731

AMBULANCE PATARNAVI
Mes visuomet teikiame širdiiigąi simpatingu ir ramų 
patarnavipaą, kuomet jis yra ilcįbiauiiiai reikalingam

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

kampai Halsted St.
Valandoj iiuė 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliotais nuo 10 iki 12.

K. GUGIS
ADVOKATAS . <

MIESTO OFISAS V
127 N. Dearborn St., Room 1113 J 

Telefonai Central 4411 !
Valandot: nao 9 ryto iki 4 po pietį

Gyvenimo vieta
3323 Soath Halsted Stnet 

Tel. Boulevard 1310 
Valandoa: nuo 6 iki 8 vai HekvieM 
/ vakarą, išikyrus ketvergi

Nedėlioj nao 9 iki 12 ryto

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

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

VLADISLAV/ JANOSKEY

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 5 dieną. 9:30 valandą vak. 
1931 
žiaus, 
apskr. 
kaime 
metus.
dime moterį Sofiją po tėvais Sud- 
way, motiną Anatniną, tėvą Joną 
2 seseris — Marijoną ir Anasta^ 
ziją. 3 brolius 
centą ir Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4935 
W. 18 St., Cicero.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
spalio 9 dieną, 9 vai. ryto iš na
mų į Šv. Antano parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vladislavv Janoskey 
giminės, draugai ir)-pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami' dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

* Nuliūdę liekame,
Moteris, Tėvai, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeįkis, Tel. Yards J 741.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligoniui \
ndo 10 ryto iki 2 po pietų k 

nao 6:30 iki 8:30 vakare 
Sekmadieniaia nao 10 iki 12 

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Įvairus Gydytojai

Dr. P. Atkočiūnas
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct.
Valandos: 9—12 A. M,, 2—6 ir 

7—9 P. M.
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.
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Vilnius Tapo Pagrobtas 
Spalio 9 Dieną, 1920 m.
ATMINKIME, KAD SPALIU MEN. 9-TA 

YRA VILNIUI MINĖTI DIENA
ĮĖJIMAS TIK 25 CENTAI

. .v ...21..

Chicagiečiai! Penktadienį, spalio 9 d., 8 valandą vakaro, 
rengkimės Lietuvių Auditorijon. Įžanga tik po 25 centus. Pro
grama paduodama žemiau. Apvaikščiojimo reikalas ir svarba 
jau žinomi kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei. Vilnius jau 11 
metų lenkų smaugiamas...

Ana net latviai paduoda faktus, kad dar 1896 metais Vil
niaus krašte lenkų tebuvo' vos 8 su trupučiu nuošimčiai. Per 
tuos 11 metų lenkai jau spėjo daugeli senesniųjų sulenkinti ir 
daugumai jaunųjų lietuvybę iš širdžių ištraukti. Kiekvieni 
nauji prisidėję metai tą i štau tinimą ir lietuvių naikinimą gi
lina. Pats Vilnius yra apleistas, nudriskęs, paniuręs okupantų 
slogą bevilkdamas...

Negana to, šiemet dar du dalyką! padidina Vilniaus godą. 
Iš vienos pusės lenkai Lietuvą jau sugebėjo pasodinti j kaltina
mųjų suolą Tarptautiniame Teisme Haagoje ir to teismo spren
dimas dar šiandien nežinomas.

Iš kitos pusės, matome pasikėsinimų iš pačių Lietuvoj 
šiandien galingų elementų. Pulkininkas Skorupskis, kurs po 
1926 metų gruodžio 17 d. perversmo yra skaitomas “didvyriu” 
ir turi žymią diplomatinę tarnybą, viešai užsienio spaudoj va
ro propagandą už Lietuvos surišimą su Lenkija unijos ryšiais!

šiemet ypatingai svarbu Amerikos lietuviams susirūpinti
< *

Vilnių ir masėmis susirinkus išgirsti pranešėjų vėliausių žinių 
ąpie, Vilnių. Laukiame visų, kam tik laikas ir sąlygps pavelija 
htvykti šį penktadienio vakarą, spalio 9 d., 8 vai. vak;, į Lie
tuvių Auditoriją. * ;

PROGRAMAS
Penktadieny j, spalio 9, 1931

Susirinkimą atidaro lygiai 8 vai. vakaro Antanas Zymon- 
tas, kuris ir veda visą šio vakaro tvarką.

1. Pius Grigaitis — kalba.
2. Julė Gapšys-širvaitė — daina (prie piano p-lė Brie-

džiutė). •’
3. Aldona Briedžiutė — piano solo.
4. Aldona Norvidaitė — šokis (prie piano p-lė Briedžiutė).
5. Stasys Rimkus —• daina (prie piano p-lė Briedžiutė).
6. Adv. Kazys Gugis — kalba.
7. Salaveičikiutė-Steponavičienė — daina.
8. -P. Jakavičius — daina.
9. Pirmyn Choras po vadovyste K. Steponavičiaus.

IPrie piano p. G. Steponavičius.
UŽDANGA.

N. B. Programos dalyviai ponia Gapšys-širvaitė, p. Rim
kus ir p-lė Narvidaitė yra birutiečiai ir dalyvauja Vilniaus 
apvaikščiojime Muzikos ir Dramos Draugijos “Birutės” vargiu. 
Jos vedėjas p. Jozavitas asmeniškai negalės dalyvauti, kadan
gi jis su savo orkestrą turi būti kitur.

Charles Steponavičius, 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn vedėjas, su visu choru 
dalyvauja Vilniaus paminėjimo 
koncerte-vakare, spalio 9 d. Lie
tuvių Auditorijoj.

Lapinus poliphelus, Malva, 
Lydinus (kimšas?), Martensia 
siberica, Monanda didyma, or
chidėjos, daug rūšių; Physos- 
tegia, Platicodon grandiflora, 
Podophyllum, Polygonatum 
multiflorum, Pyrethrum...

Galop abudum nusibodo. Ne
surašysi gi visų, o ir surašius 
— kas skaitys “Eiva near beer 
atsigerti”, pasiūlė mano ekzrf- 
minatorius, pats šluostydamas 
kaktą. Diena, mat, buvo tik
rai šilta. “Eiva”. Ir nuėjo- 
va. Taip ir paliko dar neiš
studijuota kelios dešimts rūšių 
paparčių, suvežtų iš keliolikos 
valstijų, tuzinas įvairių vijok
lių ir laukinių vynuogių krū
mų, palanginių ir galybės tų 
savotiškų augalukų, kurie kai
šioja lapukus, šakutes, galvu
tes iš kiekvieno akmens plyšio,, 
ir vis kitokį. — “O, dar yra lai
ko. Tik treti metai. Čia bus 
kada nors jaukus, gražus kam- 
>elis. Bet nė vienas keras pats 
neatsirado. Kiekviena žolė ir 
akmuo turi savo istoriją”, aiš
kino su smagumu daktaras.
.“Bet tie akmenys, kaip juos 

čia ‘ pargabeno?” klausiu. “Ke
lis kartus teko įj; ąptomobilį 
priveikti bevežant; i,š kelintos 
valstybės. O sunkus biaury- 
jes. “Kur busite šį savaitga
lį?” — “Važiuosiu su šeimyna 
į Wisconsin pelkes;?ten girdė- 
au, yra“ retų vendrykščių veis- 
ių”*, baigė daktaras.

N e pacientas.

savaitei f Nety Votką, kur nuo 
spalių 12 ;d. iki 17 • Chirurgų 
Akademija turįs savo konvoka- 
ciją naujame- Waklorf Astoria 
hoteiyje. 'ten Dr. Biežis bus 
oficialiai “jšventįntas”.-*—Rep.

, I ...... . , , I

Vilniaus užgriebimo 
11 metą, paminė ji- 

mas per radio
‘ t, •

Praėjusio antradienio vakare 
Peoples Furniture Kompanija, iš 
stoties WGES, davė specialiai 
prirengtą lietuvių programą pa
minėjimui 11 mėtų nuo užgro
bimo musų sostinės Vilniaus.

Programo išpildyme dalyvavo 
įžymus dainininkai ir daininin
kės ir kalbėtojai, kurie labai 
jautriai sudainavo kėlioliką dai
nų, solo, duetų, trio ir kvarte
tų pritaikytų šiam įvykiui; taip
jau buvo pasakyta įspūdinga 
prakalba.

Peoples Furniture Kompanija, 
būdama grynai( lietuvių įstaiga, 
visuomet škaito savo pareiga 
prisidėti prie musų tautinio ju
dėjimo taip moraliai, kaip me
džiaginiu būdu. Labai malonu 
turėti tokias lietuvių pirklybines 
įstaigas, kaip kad Peoples Fur
niture Kompanija, kuri dalyvau
ja musų tautos darbuose.

Marąuette Manor
Apiplėšė krautuvę

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atlję 18 Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prif 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Windcw” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Siame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

901 Aglinskas Vincentas
904 Andrejka John
917 Galis Andrėj
925 Linkus Ignatius
926 Maskoliūnas Frank
927 Matusewic Miss Jewa
934—Sarickiene Paulina
936 Strelciuniene Emilia
939 Vieraitis Jonas M

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 pasi
dėti, nes mes skoliname pinigus tiktai 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitės prie sekretoriaus
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted St.

Margutis Juokiasi, šoka ir dainuoja 
11 October Liet. Auditorijoj.

Chicagos Lietučių Choro Pirmyn dai
nų pamokos atsibus ketverge spalio 8 d. 
7:30 vai. vakare, Meldažio svetainėj. 
Visi choro nariai būtinai susirinkite lai
ku. — Valdyba.

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, spalio 9 d. 
7:30 vai. vak., Amalgamated Centro 
name, 333 So. Ashland Blvd. x Malonė
kite dalyvauti visi. F. Prusis, sekr.

Ket^^ienis? sp. 8, 1931i

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ...............   $1.40

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už $1.85

Varnish
Vertės $2.50, galionas už $1.49

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už ...... ............. $2.50

Hardware and Wall 
Paper

WHOLESALE IR RETAIL 
200 jvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolf.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. RamaAčiohis 
3147 So. Halsted St. 

TEL. VICTORY 7261

Miscellaneous 
įvairus

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

minantys Masažai it Maudynės. Moteris 
patathautoja. 8Č7 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4378.

CIASSIFIED ADS.

For Rent
GARAŽAS pasirenduoja, 45 karų; 

pigi renda. Kreipkitės 
3857 Archer Avė.

Help Wanted—Malė 
Parbininkp reikią.

TUOJAUS i^ikallnrl yra vyrai mokinti. 
Elektros. Ir Acetylehe Veldinlmo Ir dirbti 
pasidarant Po $40 Iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus j kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbčtl angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amattiH Amerikoje. Mes pairelb&rime 
jums (sirautl i rer« darbą, kaip tik jus 
pabatrslte lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

D-RO DAVIDONIO “YELLOWSTONE 
PARKE” PASIDAIRIUS

Botanikos, geologijos ir gcheo~[ 
logijos miniatiūra dviejuose 

lotuose., \ • ’į ! 

* ■ ■■»■■■ i ; i
• J «• ;

(Pabaiga) ?
1 ■ •*, \ . ■ 1 v •

— “O, tai yra Sadifraga Cor- 
dofalia purpurea,. o štai tos 
pačios šeimynos tik tolimos 
giminės Sedum spectabilis, Su- 
dalcea candida, mūsiškai ben
drai /vadinamas “rožėmis**, 
paaiškino daktaras. -.“O da
bar pasidairyk,* kokias pats 
pažinsi?” jis man pasiūlė, no
rėdamas patirti mano botaniŠ- 
ką erudiciją. ’ ’• : >5 j;

Pažinau pinavijas, bijimuą, 
kėlioliką rūšių aguonų, Valeri
jonus, astras chrizantemas, ži
butes, neužmaršuoles, rūtų kė

glis krumus, paparčių pasie
niais daigus, kažkokių samanų 
3r viskas, rodos. “O kas ta, 
kas ta?** gavau šauktis paties 
savininko pagalbos ir sužino
jau, kad dauguma tų žolių ir 
žiedų auga Lietuvoj ir ten gy
venant teko jas susidurti 
kiekviename žinksny.

Nagi, ana šaltekšnio krū
mas, pipirmėtės, vištakojis, 
vasilkos, čiobrai, šarkakojis, 
linai, ramunėlės, baltagalvės, 
aspergai (smigios?), krauja
žolė (Sanguinaria canadensis), 
^olidago (goldenrd, auksąlą-

pė?), balos (primule).
Galop abudum pritruko ne 

tik lotyniškų, bet ir lietuviškų 
ir angliškų vardų. Čia be ka
talogo nieko nebeišeina, t balsų 
pamanė daktaras ir nuėjęs at
sinešė kliasifikuotą sąnašą vi
sų darže ;jau esamų augalų ir 
dar numatomų prigauti* ; Vi
soms buvo atatinkami < piešŲ 
pavyzdžiai, pagal kurių ir ne- 
žinova? gali surasti ir pažinti 
jų originalus. ,

“Dabar imk penzelį ir ma- 
liavok pats”, patarė gėlynu sa
vininkas. štai Vincą minor, 
Yučca < glpriose^ ’ Thalęctrum 
aųuilapofolium, c Traducantia 
virginiana, Trillumaromaticea, 
Europos Trolius, Achilea ptas- 
mica, Aconitum napelus, Aju- 
ga genevensis, Anchusa Dru- 
mondi, Anemone nepatica al- 
ba, Aųuilegia, Baltonia, štai’ve 
dar purenai (Altha palustris), 
Čampanula medum, Iberis, 
Clematisfencula, Convalaria 
majalis (ožkabarzdis), Delphi- 
num, Dianthus, Digitalis (šir
dies žolė), Dodecateon mea- 
dia, Gypsophilia, Helianthus 
(saulės gėlės?), Heuchera gra- 
cilima, Funkia subcordata, 
grandiflora, Kniffolia aloides, 
Pakmonium, Liatris spicata^

Dr. Biežis priimtas i 
American College 

of Surgeons
Dr. S. Biežis, šiomis dienomis 

buvo priimtas, su “fellow” lai
psniu, į Amerikos Chirurgų 
Akademiją, vieną žymiausių chi
rurgų organizacijų ne tik Ame
rikoje. bet ir kitose pasaulio 
dalyse. Į ją priklauso ir yra 
priimami tik pasižymėję savo
profesijoje daktarai, kurie, be 
;o, dar turi turėti tam tikras 
kvalifikacijas. '

“Vienas svarbiausių ir sun
kiausių reikalavimų”, pradėjo 
užklaustas Dr. Biežis, “yra 
smulkmeniškas aprašymas šim
to operacijų, kurios praktikos 
eigoje teko padaryti. Į, tą ap
rašymą įeina visa pacijento li
gos istorija, nuo pačių pirmųjų 
simptomų pasirodymo iki kul
minacinio momento, kuomet pa
sirodė operacijos darymo reika
lingumas. Be to, detalis visų 
pacijento kūno dalių ir organų 
stovio ir veikimo apibudini-1 
mas daktaro nuomone apie ope
racijos reikalingumus, s pačios 
operacijos eigą ir daugybę ki
tų smulkmenų. Iš tų operacijų 
aprašymų, akademijos taryba 
daro savo išvadas apie daktarą, 
jo visą praktiką ir gabumus 
profesijoje, šalę to, kiekvie
nas daktaras turi ■ išdirbti ir 
praktikuoti tam tikrą laikotar- 
bį 'tarybos, akredituotoje ligoni
nėje. Yra dar kiti reikalavi
mai, pav., praktikavimas tam 
tikrą laiką kurio pasižymėjusio 
chirurgo globoje, bet tai nėra 
tiek svarbu. -

Spalių m. 11 d. Dri S. Biežis 
ir p. Biežienė . / išvyksta visai

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertu instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žiema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
trerai apmokami. Rąžykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Madingų Skrybėlių
Mokykla Bpe#jSlc"BaviHį,M 
Mokina kaip desalninti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip Ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutės.
MA8TER COLLEGE

100 N. STATE RAN. 0718

glKMBaiaiMBSKSIBaDSBHHaaaBMBBBSMSSaBMM^

CIASSIFIED ADS.
b... ■■SI................ '...   .1 I........

REIKALINGAS senyvas žmogus dirb
ti prie namų darbo ir gaminti valgius. 
Blaivus ir nevedęs, turintis liudijimus. 
Valgis, guolis ir užmokestis. 5530 Lake 
Park Avė. Fairfax 2619. t

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Matykit nuo 4 iki 8 vakare, 
l-mas flipras, 936 W. 33 St.

Business Chances 
PardavimuiBizniai

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

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

Praėjusį ketvirtadienį, kada 
pats drabužių krautuvės savi
ninkas J. Savitskas išvažiavo į 
miestą, o moterių paliko krau
tuvėje adresu 6234 So. Western 
avenue, apie 10 valandą ryto 
įėjo krautuvėj) (jjenki vyrai, su
rišo Saviškienę 'ir pradėjo neš
ti drabužius—siutus ir overko- 
tus—iš krautuvės ir dėti juos į 
troką.

Tuo tarpu krąutuven įėjo du 
lietuviai, kurie norėjo pirkti sau 
drabužius* Lietuviai paklausė 
kur yra krautuvės savininkas. 
Nepažįstamieji, ^jėšusieji krau
tuvę, atsakė,. M jie galį kos- 
tumęriams patarnauti.

' Bet lietuyiai išžiūrėjo ką tai 
keista ir spėjo, pasišalinti iš 
krautuvės pirm^ negu plėšikai 
galėjo priversti ( juos pasilikti. 
Tatai gal sutrukdė plėšikų dar
bą, ir jie greit apleido krautu
vę.

Minėti lietuviai jsitėmijo tro- 
ko laisnį ir varčią užrašytą ant 
troko. Policija Surado troko 
savininką. Pastarasis iš karto 
pasakė, kad jo trokas buvęs pa
vogtas, b kitą kartą—kad jis 
davęs troką.

Trokas buvo rastas po api
plėšimo gatvėje. Vienas dalyvių 
minėtam apiplėšime jau yra su
gautas. Jo vardas esąs Malo- 
ųey. Kiti, manoma,, t^ipjaųfpa- 
siduosią, nes jų advokatai yįed$ 
derybas su policija ir statą tam 
tikras sąlygas.—žvalgas.

> Cicero >
A- ------ --Apsivedė Wm. Warariauskis 

sų^p-nią Juzefą Urbaitiene, bu~ 
vtfsįa vietinio auksorio Urbai- 
čio žmona.

į?-nia Urbaitienė gavo skiry- 
bąs pirm trejeto metų.

■.Pats Urbaitis, kaip girdėti, 
yra nusitaręs našlauti forever. 
M4t, nėra jam laiko svajoti 
apie, vedybas, ba turi pakanka
mai d^rbo su laikrodėiiaiš * —-

“Ėirutės”1 choro repeticijos 
įvyksta kas ketyergo vakarą 
8 vai. Gag’e Pąrk svetainėje. 
Visi choro daiiiininkaLkės bū
tinai atsilankykite laiku. Nau
ji nariai, priimami Į chorą pa
mokų laiku. •— i Valdyba.

3IU5KITPEK
NAUJIENAS
PINIGUS LEKNON

■ y.'- ■ ■ — ;■ V, ■ , •

Tbprašo LietUVOSŽmonėsir 
eį patariai Lietuvos bankar

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

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
504 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

B3J. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, alsilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ižegzamiuavi- 
mas atidengs Jūsų tikra uga ir Jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jutų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzamlnavimo—kas jum* 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 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedi- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 no Dieta.

/■

Dabar geriausias laikas
BUDAVOTI IR TAI
SYTI NAMUS. BU- 
DAVOJAME IR FI

NANSUOJAME.
Prieinamos išlygos. Taisom naujus 
beismentus, kambarius, pabudavojame 
paujųs apartmentus, viskas, pakeliame 
ijamus ir padedame naujus pamatus. Što- 
; rų frontai ir komercinis darbas.

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

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING

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

RAMOVAI ItheatreFb
35 8 Hahted Su.

DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie 
* i 

“Transatlantic”
Labaų įdomi meilės drama

Dalyvaujant 

EDMUND LOWE, LOIS MORAN. 
Myrna Loy, Greta Nissen, 

' Jean Hefsholt ir k.
- ■ ... 1 /.J' ■ ' . ■ .

Taipgi 
Komedija, Žinios, Pasakčlios, 

Margumynai.

' Educational
   .  l Mokyklog 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomu ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER J 
COLLEGE,

672 West Madison Street

PARDAVIMUI grosernė, geroj vietoj, 
arti mokyklos, vertės $1,000, atiduoda 
už $350. 919 W. 33 St.

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ I6DIRBY8OIŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 Ir 
augs. Lengvus iftmokfijimai.

B. & W. MOTOR SALES 
827 W. 35th St. Tel. Yards 6080

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui
PARMOS — ŪKĖS

Extra pasiulimas, kurie nori gerų 
ūkių, tai rasite čia.

40 akrų ūkė, gera žemė, geri budin- 
kai $1800.

120* akrų, gera žemė, geri budinkai
$38°0. ; . (

40 akrų ūkė, geri budinkai, gyvuliai, 
padargai $1800.

16 akrų vištų farma, pačiame mieste 
$1700. Taipgi turiu ir ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, * 
Pentwater, Micb.

M. « K. MOTOR SALES
Pašiuro 50 gerų karų už pratuštinimo 

kainas. Visų modelių? visokių kainų. 
6811 So. Halsted St. Wentworth 2727

...... -o-------

1030 Buick business Coupe -------------  $775
1920 Buick Master Sedan ----------------- 695
1028 Buick 51. 5 pąsažierių -------------  545
1028 5 pus. Buick Coupe ------ ---------- 515
1030 Chrysler 77 De Luxe Sedan ------  746

Klauskite M. HOUDA 
FAOET BUICK CO. 

6455 S. VVestern Avė. 
Tel. Prospect 0500 

-- (j---------

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

HEJNA AUTO SALES 
Chrysler ir Plymouth Autorizuoti 

Pardavėjai. 
,5928 S. Kedzie Avė.

Anton K. Daunoras, Manažeris 
--------- O---------

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR I

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 8UTAUPIMAS 
Namų statymas, remodeliavimas, garažai, 

porčial, visas taisymo darbas: pigiai. 
R. M. GIBBON, 

2536 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Spaulding 0139

SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTAR- 
TARNAVIMAS 

Visų rūšių ir didumų 

LOUIS GARBUS 
818 W. I8tb St. 

Telefonas Canal 0229 

EKSPERTO
Furniture & Fixtures

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kauras i: 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė,

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį sotus, Viotor radio. 9x12 Domės- 
tio Oriental kaurą, įvairias kėdės, drelpsus. 
eto. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. Washington St. 
Tel. Columbus 4180

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

Reai Estate For Sale 
Namai-žem$ Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
T«L Ufay«u 0455

o——

PARDAVIMUI pigiai vieno auglto 
mūrinis namas su groserne ir bučerne, 
arba parduosiu vien biznį, be namo. Ge
roj vietoj. Turiu parduoti iš priežas
ties ligos šeimynoje. 1281 W. 71 St.

JUS GALITE PELNYTI $3.500
Savininkas turi parduoti didelį 2 

apartmentų namą ant Wallace St., 6 ir 
7 kambarių, naujai malevotas ir deko
ruotas. Abu apartmentai dabar išren- 
duoti. Gera transportacija. Kainavo 
man $8.000, paaukosiu už $4,500; 
reikia $300 ca$h. Tikras bargenas. Del 
raktų šaukite Mri Baker, Cęntral 3553.

NEAPSAKYTAS BARGENAS
12 miesto lotų. x kampas arti 111 tos 

ir Kedzie Avė. Lietuvių kolionijoj, 
Mount Greenwood. Keli metai atgal 
užmokėta $6000. o dabar iš priežasties 
ligos ir stokos kapitalo savininkas yra 
priverstas parduot tik už $90 katrą lotą. 
Taipgi priims į mainus vartotą automo
bilių sedaną ir dalį pinigais.

Labai puiki vieta kralikų. vištų it 
daržovių auginimui farma, geras juodže
mis ir sveikas gyvenimas ant tyro oro. 
Visi miesto parankumai kaipo: gatveka- 
riu važinėjimas už 7c. į miestą ir dar
bą, mokyklos, krautuvės ir viduj Cbi- 

o ne- »cagos rubežiaus. Pamatyk greitai, 
sigailėsi.

J. ZACKER, 
4306 Archer Avė.

Telepbone V irgi n ia 0777

NUPIkK GABALĄ GAMTIŠKO MIŠ
KO ČION PAT ARTI PRIE CHICA
GOS. O JIS TAMSTĄ TURTINGU 

PADARYS.
Jau čionais miškų daugiaus neliko 

pardavimui, nes Forest Preserves visus 
išpirko. šitas jau paskutinis kampas—> 
1 akro dydžio, tiek kaip 15 miesto 
lotų ant State Higway ir prie pat Fo
rest Preserves WILL0W SPRINGS.

Turi būt greitai parduotas tik už vie
ną trečdalį kiek kainavo 3 metai atgal. 
Kaina dabar tik $3000.

šita vieta, yra labai tinkama dėl biz
nio: PIKNIKAMS DARŽUI, ROAD 
HOUSE. BAR B. Q. IR GASOLINE 
STOTIES. Pilnos informacijos ir ap
rodymas veltui per

J. ZACKER, 
4306 Archer Avė.

20 AkRŲ PUIKI FARMA ANT 
CEMENTINIO kelio arti Lemont su 
gerais budinkais, puikus sodnas visokiu 
fruktų, gera žemė, aukšta vieta kralikų 
ir vištų auginimui. Taipgi patogi yįe- 
ta dėl Road House ir Gasoline Stoties 
biznio. Parsiduoda greitu laiku tik už 
$5000. verta dubeltavai daugiau. Pa
matyk greitai.

J. ZACKER,
;4306 Archer Avė., Chicago, Iii,

„.AM,.. *■




