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Japonai bombardavo 
Mandžiurijos miestą

Amerikos indijonai 
smarkiai daugėja

Šventasis žmogus” 
važiuoja Amerikon

Uniformos* į yra karo 
klounų garsinimas

Investiiienty daugėji
mas apsunkina bankus

Amerikos viešoji opinija prino 
kusi lenkų vokiečių sienų re 
vizijai x.’

Epidemijos naikina ki 
niečių pabėgėlius

Francuzų, Vokiečių 
premjerų vizitai 
išgąsdino lenkus

Anglijos bedarbiai išmo
ko Gandhi metodo

Trys Tammany “tigrai 
susitaupė $1,000,000

Gandhi atvažiuos Ame 
rikon ir j Chicago

Anglijoj rinkimų kam 
panija prasidėjo

Arba turi liautis ginklavęsis ar 
ba mokėti karo skolas

Franci jo j liko neišgerta 
39,630,000 galionų vyno

Gtielph, Ont., spalio 8. Slaptų 
kelionę skersai Atlantiko pla
nuoja dvi amerikietes moterys, 
tik nesako, kada ir kurlink jos 
skris.

boms kenkia pačių indi jonų de
legatų nesusitarimas ir skintu 
mai tarpe hindusų ir mahome 
tonų.

užlopęs ir pataisęs 
piktiems žvė- 
‘ai” nepasakę.

Vokietijai nesiseka su 
nauju kabinetu

Lietuvoj pinigų apy 
varta didėja

Tokyo, spalio 8. Japonų or
laiviai bombardavb Mandžurijos 
mieštų Chinchow, kur turi sa
vo štabų Mandžurijos karo va 
das Chang Hsue Liang, po ..to 
kai jis tapo išvarytas iš Muk
deno. Chinchow yra 147 mylias 
j pietvakarius nuo Mugdeno.

Darbo Federacija 
kels revoliuciją 
jei bedarbė tesis 
* r *-

New York, spalio 8. Trys de. 
mokratiško distriktę lyderiai, 
Tammany Hali politikieriai, nuo 
1925 metų pasidėjo į bankus 
ant savo sąskaitų virš milijono 
dolerių, nors jų algos nesiekia 
nė ketvirtos dalies. Pradėta 
tardymas. A* • ‘ I

Klaipėdos miško sindi 
katininkai vyksta į 

Maskvą

Lietuvon žydai važiuo 
- ja Rusijon

Visą gyvenimą už deg 
tinės bonką

Enterod as second-classmatter March 7. 1914 at the Post Office at Chicago, IH 
undet the Act of March 8, 1879

Dvi moterys lėks šker 
sai Atlantiko

Radio robotas suarė 30 
akrų lauko

Rado du banditus negy 
vus maišuose

Priimta keletas radikalių rezo 
liųcfjų r

Cukraus ir grybų 
. fabrikai

Kansas City, spalio 8. Miesto 
zoologijos daržo superinteden- 
dentas tvirtina, kad liūtai, meš
kos, tigrai ir kitokį žvėrys yra 
kur kas geresni pacientai dan
tis gydant kaip žmonės. Jis iš- 
traukęs, 
dantis keliems 
rims, kurie . net

The First and Greatest Lithuanian Daily in America,

Wed»t Orange, spalio 8. Tho- 
mas Edisonas nors vis dar gy
vas, bet sveikata laipsniuotai ei
na Žemyn.. Gali dar išgyventi 
keletu dienų. •■ , ' ,

Priimta rezoliucijos, Reika
laujančios valdiškos darbo ap- 
draudos, bedarbės apdraudos 
valstijų finansuojamos ir fedei 
ralės valdžios padedamos, įstei
gimo rezervo fondo bedarbės 
krizio laikams, tampesnių dar
bo valandų, valstybės kontrolės 
industrijai. ir pastovių viešųjų 
darbų.

Londonas, spalio 8. Rinkimų 
kampanijai žada naudotis radio 
pagalba visų trijų gru$ų va
dai. MacPonaldas, Baldwin ir 
Lloyd George žada per radio 
atsišaukti į rinkėjus,' patiekda
mi savo platformas.

Padėtis tolimuose 
Rytuose negerėja

Washingitpn, spalio 8. Nežiū
rint mokslininkų pranašavimų, 
kad Amerikos indijonai baigia 
išmirti, jie, pasirodo, * smarkiai 
dauginasi. 1930 metų cenzas 
parodė, kad indįjonų jfer perei
tų dešimtmetį priaugo ant 36 
nuošimčių ir dabar yra 87,960. 
Kaikur indi j cinai turi du syk 
daugiau vaikų kaip baltieji..

Noblesville, >Ind., spalio 8. 
J. J. Lynch, iš Milės City išrado 
prietaisų, kuriuo, vartodamas 
radio, jis valdė traktorių iš to
lo, sekdamas plūgus per 80 PČ- 
-dų paskui. Tokiu budu suarė 
30 akru lauko. '

. Paskutiniu laiku Lietuvos žy
dai liovėsi važiavę į Palestinų, 
nes ten arabai jiems neduoda 
ratnumb/ Dabar jie ėmė kraus
tytis į Sovietų Rusijos tolimąjį 
Sibirą, kur Birobeidžano srity j 
Sovietų valdžia yra įsteigusi di
delę žydų koloniją. < f F'« • , "* ’ ” ‘ '"... ■>

Pereitų savaitę iš Kauno iš
važiavo į Sovietų Rusijų jau 
trečia žydų partija iš 76 žmo
nių. Iki šiol iš Lietuvos j So
vietų Rusijų išvyko 200 žydų 
ir dar tiek pat rengiasi ten iš
sikraustyti. . .

Švedijos generolas pasmerkė
C medalius>

Stockholm, Švediją, spalio g. 
Juokinga žiūrėti, kada' kariški 
žmonės vaikščioja “lyg klounai, 
garsindami karo amatą’’, pa
reiškė vienas Švedijos genera
linio štabo generolas. Karas yra 
blogas biznis, ir juo paprasčiau 
žmogus yra apsirengęs, juo ge
riau jis gali kariauti”. Švedi
ja nuo pat Napoleono laikų nė
ra dar kariavusi.

New York, spalio 8. Du su
rišti, nusmaugti ir subadyti 
bandytų lavonai rasti Užsiūti 
maišuose ir Bropklyhe, palikti 
automobilyje. Gaudomi įtarti 
gengsteriai.

Dentistai labiau giria 
gyvulius

Berlynas,* spalio 8. Kancleris 
Bruening nusikratęs senojo ka- 
bjnetOj nebegali sudaryti naujo, 
ir Vokietiją valdys dekretais, 
kol kada pasiseks naują valdžių 
sudaryti. L : ,

Europos gerbūvis 
ir taika bus tema 
kalbų Washingtone

Paryžius, spalio 8. Charles 
Farnier, Franci jos Banko pre
zidentas išvažiavo 
kur su Federal Reserve Banku 
NeW Yorke tarsis dėl tarptau
tines finansinės padėties, čia 
jis palauks atvažiuojant Fran
cuos premjero Lavai, su kuriuo 
sykiu vyks į Washingtonų tar
tis su prezidentu Hooveriu dėl 
abiejų šalių finansinių santy-

Lansing, Mich, spalio 8. Mi- 
chigan aukščiausias teismas 
ėmėsi persvarstyti Fred Palm 
bylą, kurioj jis buvo nuteistas 
visam amžiuj kalėti Jackson ka
lėjime; bausmė paskiau buvo 
sumažinta nuo 7 ligi 15 metų. 
Palm buvo nuteistas remiantis 
Jonės Įstatymu už rastų jo na
me bonką degtinės. • . ; L *

Klaipėdos miško sindikato at
stovai netrukus vyksta *į Mask
vą derėtis su Sovietais dėl miš
ko apdirbimo, šiais metais 
Klaipėdos lentpiuvėse apdirba
ma 170,000 ktm. miško. Susi
tarimu su kitais metais turi 
būti apdirbtas toks pat kiekis 
SSSR miško, bet sindikatas ri
kiai, kad gaus daugiai! užsaky
mų apdirbimui miškui, todėl 
rūpinasi išgauti ir daugiau miš* 
ko žaliavos.

'. Manchester^ Anglija, spalio 
8, Nuvyti nuo miesto salės po 
nepasisekimo šturmo, bedarbiai 
pavartojo ; Mahatma Gandhi 
“pasyvės rezistencijos” priemo
nes ir susėdę gatvėse neklausė 
varomi šalin. Tačiau policija 
puolusi siu lazdomis ir sužeidusi 
14, kitus išvaikė.

Atlantic City, spalio 8. Ame
rikos bankininkų-; asociacijos 
kon vencįj o j svarstyta proble ' 
mos, kas daryti su nėpapra^tu 
depozitų daugėjimų, kuomet tų 
pinigų bankai neturi kur inves
tuoti. Bankai turi įsigiję daug 
nejudomo turto, kurio negali 
likviduoti dėl prekybos sustoji*

Pašvitinio miestely, Šiaulių ap. 
gyveno stambus linų pirklys M. 
Kanas*. Paskutiniuoju laiku 
Kanas beprekiaudamas linais 
turėjęs 500,000 lt. nuostolio. 
Toks didelis nuostolis Kaną iš
vedė iš pusįausvyros ir rūgs. 
10 d. jis išgėrė acto- asencijos, 
bet buvo dar gyvas. Tada jis 
gėrė jodo, o paskui šoko iš 
antro aukšto pro langą.

Nuvežtas 
tuojau mirė

Kearuey, Neb., spalio 7. žio
gai, kurie per vasarą suvalgė 
veik visus farmerių laukus, da
bar išalko druskos ir radę lau
kuose surą indą,-kur buvo ark
liams duodama gerti, visų jį su
rentė. ; ?

Vancouver, spalio 8. Reikala
vimas priversti valdžių pabaig
ti bedarbę arba socialė ręvoliu 
ei j a, nerimas ir politinis atsi
teisimas už darbo klasės skriau
dimų, jei t nebus* išrištas dabar 
tinis krizis, buvo kalbėtojų te
ma Amerikos Darbo Federacijoj 
konvencijoj šiandien., •

Shangai, spalio 8. Prasidėjo 
ligų epidemijos vietose, kur su
sigrūdę gyvena pabėgėliai nuo 
potvynių. Keifeng mieste iš
mirė 30,000, ir Nayang 10,000 
Žmonių,

Buffalo, N. Y. spalio 7. “Ko- 
dėl žmonės sensta?” į tą klau
simą atsako Donald Duncan, 
Ph. D., būtent kad nervų audi
niai juo tolyn, juo labiau susi
nešioja. , L v

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

Dalinai debesiuota; kiek šal
čiau ; nepastovus vėjas.
‘ Vakar temperatūra 60-59.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 5:- 
22; mėnuo teka 3:21 ryto.

Stambaus linų pirklio 
tragedija

tik tuomet bus galima sudaryti 
saugumo sutartis ir pradėti nu
siginklavimo derybas. Kad Ame
rikos viešoji nuomonė yra jau 
pribrendusi tokiems žinksniams 
imtis, yra matyti iš daugelio 
Amerikos spaudos balsų, kurie 
pareiškia, kad Amerikos kom- 
petentiški žiūrėtojai kaip priVg- 
tųs taip oficialoki yra persitik
rinę, kokia didelė ekonominė 
skriauda ir koks pavojus taikai 
centralinėj Europoj susidaro 
dėl dabartinės Vokietijos Len
kų sienų padėties.' -' . į

Gandhi derybos dėl In
dijos nesiseka ■. ■ ■i ■

Londonas, špalib 8. Mahatma 
Gandhi jau pats prisipažįsta, 
kad Londono konferencija bhi\

'žymioji vokiečių spaudos da
lis yra nuomonės, kad lenkiško
jo Pamario išsprendimas yra 
rimtas Amerikos interesas. To 
dėl nacionalistinė spauda pata
ria Vokietijos valdžiai pašinau- 
doti proga, kad prezidentas 
Hooweris— kaip ir telegramos 
iš Washingtono aiškina 
imtis iniciatyvos galutinam ko
ridoriaus klausimo išsprendi 
mui ir reikalauja, kad tas iš
sprendimas nesitenkintų vien 
tik techniškomis rubežių pr ♦al
gomis, bet apimtų visą korido
riaus klausimą, kurs ekonomiš
kai yra labai kenksmingas Vo
kietijai. Kitais žodžiais vokie 
čių nacionalistai reikalauja, kad, 
kuomet prezidentas Hooveris 
tarsis su Francijos premjeru 
Lavai Vokietijos rytų sienų per
tvarkymo klausimus, kad ne tik 
likviduotų “koridorių”, bet taip 
jau apsvarstytų ir Aukštosios 
Silezijos klausimą, kurs Vokie; 
tijai yra dar svarbesnis negu 
Pamariai (koridorius) ir kad 
palaikytų Vokietijos pusę, nes

Berlynas, Vokietija, spalio 8. 
(Guido Enderis kablegrama 
New York Times) 1 Nežiūrint 
nuginčijimų iš Washingtono ir 
Berlyno valdiškų sferų, čionai 
tvirtinama, kad Vokietijos 
kancleris Bruening važiuos i 
Washingtoną arba gale spalio 
arba pradžioje lapkričio mėne
sio.- Oficialiai rateliai aiškina, 
buk kancleris, norėdamas iš
gelbėti Vokietiją nuo ekonomiš
ko bankroto, neturės laiko išva
žiuoti kelioms savaitėms; tačiau

Londonas, spalio 8. Nesise
kant su “apskrito stalo” konfe
rencija Indijos delegatai jau 
gatavi išsiskirstyti. Gąndhi yra 
pakviestas *4 > Suvienytas Valsti
jas. Chicagon jį be kitų pa
kvietė profesorius Jolin Dewey 
ir Jane Adams, r

ma
______ SSSR’ 
□ME3<»r«oo 40___________

Sędi gatvėse . ir, nepasiduoda 
nuvaromi ? .'

Edisono sveikata bai
■L V • .■ • .giasi

Paryžius, spalio 8. Erancijbj 
žymiai sumažėjo vyno gėrimas. 
Per vienuoliką mėnesių, ‘ligi 
rugpiučio 81 d. sugerta 1,188,- 
900,000 galionų, kas yra ant 
39,680,000 galionų mažiau kaip 
pernai.
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Šią vasarą Merkinėj pastaty
tas grybų fabrikas, kuris kas
dien perdirba 500 kilogramų 
grybų. Fabrike grybai džiovina
mi, marinavojami ir paskui iš
vežami į Vokietiją ir Angliją.

Marijampolėje baigiamas sta, 
tyti cukraus fabrikas. Netrukus 
jis pradės gaminti cukrų. Fab
rike dirbsią 350 darbininkų, ku
rie per vieną dieną galėsią ap
dirbti 600—800 tonų cukrinių 
runkelių.

f
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Privatiškų bankų sąskaitos 
rodo, kad šiemet žymiai padi
dėjo indėliai ir paskolos. Pas
kutiniu metu stambesni KaUno 
bankai tūrėjo indėlių ,86 milio- 
nus litų, pernai 70 milionų. Pa
skolų bankai buvo išdavę: per
nai 71 milioną, šiemet — 96 
milionus litų.

Iš to matyti, kad Lietuvoj pi
nigai auga ir jie neguli, ypa- 
žiai . ten ..įįjl^ėB su
mos skolinamos ūkininkams, 
kurie tokiu budu gali, lengviau 
pagerinti savo ukiūs ir greičiau 
sustiprėti.

dekretai, kurie bus išleisti ir 
įsigalės šią savaitę, duos kanc 
leriui daugiau laisvės ir laiko, 
gi Vokietijos parlamento rudens 
sesija nesitęs ilgiau kaip įtik ke
turias dienas. Brueningas sy
kiu su finansiniais klausimais 
turi vilties sutvarkyti Washing- 
tojie ir lenkų “koridoriaus” rei
kalą, kurs, kaip daugeliui yra 
žinoma, yra svarbiausias kanc
lerio tikslas vizituoti Washing- 
toną.
Sykiu su koridorių ir Aukštoji 

Silezija

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

Parduodame Laivakortes 
ant visą Liniją.

Čhitagb, IH., Penktadienis, Spalilį-October 9 d., 1281 ......_ .„..-.n,....; ■.... a.................. . ....................... ..

Lavai ir Bruening atvyks 
į Washingtoną derėtis dėl 
ramybės vidurinėj Europoj Lietuvoj pinigų apyvarta kas 

met didėja, šių metų rugpiučio 
men. pradžioj iš viso apyvartoj 
buvo 134 milionai litų, 20 me
lionų banknotais ir 14 milionų 
metalinių pinigų. Pernai tuo 
pačiu laiku apyvartoj buvo apie 
112 milionų litų. Vadinasi, šie
met apyvarta padidėjo 22 milio- 
nais.

'Lietuvos banko kreditai šie
met taip pat buvo padidinti. 
Daugiausia skolinta įvairioms 
ūkio šakoms ,kurios gavo 104 
milionus litų—14 milionų dau
giau negu pernai.

Susirūpino Europos ramybe
• A v A*’

\WashipgJon, spalio , 8. Tarp
tautinio moratoriumo , pratęsi
mas ' bus vienas diskusijoms' 
temų tarp Francijos premjero 
Lavai ir Amerikos prezidento 
Hboverio kai Lavai atvyks į 
Washingtoną.

Valstybės užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas Borah per* 
spėjo, prezidentą, kad jis prie
šintųsi naujam karo skolų pra- 
tęsinfui, jei- nebus užtikirnta, 
kad Europa perstos ginkluotis. 
Taip pąt jis pareiškė, kad repa
racijų mokėjime palengvinimas 
turi, suteikti. . Vokietijai dau- 
giau palengvinimų. .

Francijos’ ambasadorius Glau
dei parvyko iš Francijos ir pra 
dėjo ' prisiruošimą Francijos 
premjerui Lavai priimti Wash* 
ingtone. Į

[Acme-P. B A. Photo]

Francijos premjeras Lavai, 
kurs spalio 16 d. išplaukia į 
Ameriką derėtis su prezidentu 
Hooveriu dėl ekonomijos ir tai
kos santykių pagerinimo Eu
ropoj, ir be kitko dėl Vokieti
jos Lenkijos sienų revizijos.
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Kenosha, Wis
Vilniaus užgriebimo minėji

mas ir. SLA jubiliejus

Beveik visos stambesnės-lie
tuvių kolonijos Amerikoj šio
kiu ar tokiu budu paminės 
spalių 9 d. Lietuvos istorijoj 
ta diena vra neužmirština. 
Prieš 11 metų spalių 9 d. Že
ligovskio vadovaujama lenkų 
gauja atplėšė apie trečdalį 
Lietuvos su sostine Vilnium.

Kenoshiečiai irgi minės tų 
gedulo dienų. SLA 212 ir 3M 
kuopos bendromis jėgomis 
(ierman American Home sve
tainėje rengia paminėjimų to 
svarbaus įvykio. Programas 
prasidės 7 30 vai. vakaro. Tad 
visi lietuviai neužmirškite spa
lių 9 dienoj atvykti į virš mi
nėta svetainę.

prisi-

ir ne-

11 ’ dienų

svarbių
Jubilie-

f A
T-■ Ja'

Pastebėjau garsinimus, kad 
SLA 2$2 ’r *^8 kuopos bendrai 
rengia Susivienijimo 45 ir 30 
metų jubiliejų. To jubiliejaus 
apvaikščiojimas įvyks spalių 
11 dienų (ierman American 
Home svetainėje, 52-n d ir 18th 
Avenue.

Reikia pasakyti, kad Susi
vienijimo gyvavime buvo du 
svarbus įvykiai: Pirmas įvy
kis - - tai jo susikūrimas, o 
antras, — atsikratimas nuo 
kunigėlių globos. Nuo to lai
ko, kai Susivienijimas įsikūrė, 
šiemet sukanka 45 metai. Pra
džioj organizacijai priklausė 
visokių pažvalgų ir religinių 
įsitikinimų žmonės. Laikui bė
gant pas kunigėlius gimė no
ras Susivienijimų paversti gry
nai katalikiška organizacija. 
Buvo užsimota visus narius

-■ —* , , , , 
nelemtam užsimojimui pasi
priešino laisvę mylintis tėvy
nainiai. Kai susirinko Seimas 
ir kunigužiai pradėjo šeimi
ninkauti, tai 36 atstovai aplei
do salę. Vėliau prie jų 
dėjo didesnis žmonių
Jie padėjo dabartiniam musų 
Susivienijimui pamatus 
leido kunigams uždėti savo 
diktatūrų. Ačiū jiems, Susivie
nijimas išaugo į didžiausių lie
tuviu pašalpos organizacijų vi
same pasaulyje. Jis dabar tu
ri per 20,000 narių ir vienų mi- 
lionų dolerių su viršum tur
to. Tas istorinis Seimas įvyko 
prieš ,'M). -metų.

. štai "kodėl spalių 
bus apvaikščiojamas, 
jubiliejus, — dviejų 
įvykių paminėjimas,
jaus surengimu rūpinasi su
manus ir energingi darbuoto
jai: nuo 212 kuopos pp. J. 
Marcinkevičius, A. A. Pakšys 
ir A. Labanauskas, o nuo 338 
kuopos — p-lės A. Bružas, A. 
Bagdonas bei p. S. Levickas. 
Kaip matote, rengimo komisi
jos sųstatas gana geras. Todėl 
galima tikėtis, jog jubiliejus 
bus tinkamai surengtas.

Programe dalyvauja SLA 
212 kuopos Dailės Ratelio cho
ras po vadovyste p. K. Stepo
navičiaus. Bus taip pat stygų 
orkestras po vadovyste p. F. 
Basčiaus ir solistai. Kalbėti at
vyks Dr. Margcris iš Ghicagos, 
kuris nesenai sugrįžo iš Lietu
vos. žodžiu, programas bus 
geras, o įžanga tik 25 centai. 
Tai didžiausias bargenas.

Jubiliejinis Susivienijimo 
apvaikščiojimas,, kaip jau bu
vo mniėta, įvyks spalių 11 d. 
Gcrman American Home sve
tainėje. Pradžia 2 vai. po pie
ty- j ■!

v šiaip dabartiniu laiku musų 
lietuvįškame gyvenime niiekb 
naujo. Žmonės, yra susidoihėjię 
parengimais ir apie*juos visi 
tik ir kalba. — 'Zvalgds.

ginusia delegatais atstoyaųją- 
W M tos' vWs. d^gta^ ir, 
patoyntfdaVo viųo^e- insur
gentai įvairiais prieš linijų pa- 
sipirešiniinais ir naujų. unijų 
tvėjįmęjs, Brc^idęhtas NValfcey 
pareiškė/ kad šioje konvehcl- 
joje visi privalome ) padaryti 
nusileidimus, susitaikyti ir vėl 
unijų atgaivinti . ir. padaryti 
tvirtų angliakasių organizaci
jų. Taipgi išširciškė, kad su 
prezidentu Levvisu, dar yis ne
prieita prie tinkamos santai
kos. Pranešė, kad pomirtinės 
labai brangiai Unijai atseina, 
o mirimų įvyksta labai daug, 
gi pomirtinės fondas įplaukų 
suvis mažai teturi. Angliaka
sių šiek tiek dirba tik mažes
nė dalis. O bedarbių ir nega
linčių dirbti randasi didesnė 
dalis, šie mokesčių nemoka, 
hdt kai numiršta jiems pomir
tinė reikia atmokėti. Daugelis 
yra prisiųsta visokių su įvai
riais reikalavimais ir užmany
mais rezoliucijų. Rcikalaiija- 
ma, kad dabartiniai unijos vir 
šininkai rezignuotų’ ir apskel
btų naujų viršininkų rinkimus 
gruodžio mėnesy. Reikalauja
ma, kad v-iršininkanis per pu
sę algos butų numušta. Kad 
viršininkų/skaitlius butų su
mažintas. Kad viršininkais il
ginus negalėtų tie patys būti, 
kaip 4 metus.,Po tam 2 metus 
privalo eiti dirbti atgal į ang- 
liakasyklas. Ir tik po 2 metų 
gali vėl kandidatuoti į virši- 
ninkds. Kad subdistriktų skai
tlius nuo 8-nių butų sumažinta 
iki 6 ir daugelis kitokių rezo
liucijų.

Dabartinė algų sutartis pasi
baigia sekantį pavasarį, kovo 

dienų. —V. černauskas.
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Lietuvon ir Atgal
Or. A. MARGEIUS
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Rockford, III

Sindikatui.
Bendrai, ir principe ir prak

tikoje, kų Jungtinėse ĄmerL 
kos Valstybėse reiškia .irusiai, 
tų Lietuvoje reiškia sindikatai. 
Tik,' žinoma,4 savo amžiuhįi, 
kapitalu ir ekonomine, bei po
litine galia Lietuvos sindika
tai, palyginti su 7 Amerikos 
trustais, yra nykštukai. Vis 
dėlto ir šitie nykštukai jau 
spėjo išsiauginti ilgus, aštrius 
dantis ir lupti Lietuvos pilie
čiams devynius kailius!

Amerikoje trustai. paprastai 
yru susidarę iš kęletos stam
bių firmų ar korporacijų. Tai 
bizniškos kombinacijos arba 
organizacijos, kurių pagrindi
nis tikslas yra ne tiktai regu
liuoti prekių gamybų ir. jų kai-

l|.ęt ne vieni plytų' pramoni
ninkai, sindikatų sudarę, vadi
nasi, govėdon susispietę, ame
rikoniško gengsterizmo bei ra- 
ketizmb. , priemonėmis lupa 
Lietuvos žmonėms , po devy- 
nius kailius. Ne. Tų patį d|irb 
i? miltų, ir tabako, ir alaus, ir 
kitų kasdieninių reikmenų 
gamybos viešpačiai. Štai ir pa
vyzdžiai: ~

Grudų kainos Lietuvoje, 
kaip ir visame pasaulyje, jau 
seniai nupuolė, bet miltų ir, 
podraug, duonos kainos vis 
dar tebėra gana aukštos. Mąt, 
maluninkai ir kepyklų savi
ninkai pilnai naudojasi viso
mis sindikato prašmatnybėmis 
ir palaiko tokias kainas, ko
kios duoda jiems kuo ge
riausio pelno. <
’ O tabako sindikatas, '\kurį 

1 ir keiks-nas, bet sykiu ir kontroliuoti; žmonės ir juokais 
arija monopolizupti tos rųšies mąis, rodos daugiau už kitus, 

__ _ ’__ .. 4„.. ...__ :____

Springfield, III

4Pėnk£ą<iienis, spalių 9.’ 1931
. > ■ . ............ .. .. ....... . .... r.-.1„ r „tt. «
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tininkai turi kuo grįęžčiaUsĮajĮ importus keliariopai 'yiršytiį 
jrieš - sindikųtų užmačias ilęi- ėk^ppr^ų ir lito valiuta žymiai
ti. Jię, girdi, turi didelių kO- 
aeracijų arba koperatyvų re
sursu^ ir jėgafc. '

Kai kurie sako, kad reikia 
apkapoti muitai (tarifas), o 
užsienio prekės, girdi, tuoj iš- 
dildysių sindikatininkų plėši- 
kiškumo tendencijų. :

Pirmoji priemone (koperar 
cijos), rodos, tik labai lėtai ir 
abejotinai tegali veikti sindi
katus. Užtat antroji (muitai) 
gali labai staigiai juos veikti 
ir visiškai sutriuškitni. Bet ji 
perdaug pavojinga ir žalinga 
jaunai Lietuvos pramonei. Ne
atsiriboti Lietuvai aukštais 
muitais nuo tokių pramonės 
milžinų, kaip Vokietija, Angli
ja. ir, laikui bėgant, Rusija, iš 
tikrųjų, reiškia visiškų savo 
pramonės nusmaugimų. Ne 
tiktai kad tuktsančiai darbi
ninkų nebetektų darbo, bet

nukristų. O tatai pakirktų ne 
tiktai • ekonominę, • kultūrinę, 
bpt ir politinę' . krašto 'būklę, 
kas, galų gale, neigiamai veik
tų net ir pačių Lietuvos nepri
klausomybę. . '

Geriausia, mums'rodos, tuo 
tarpu priemonė < ‘ numalšinti 
besotiškus sindikatininkų ape
titus yra tam. tikri įstatymai, 
kuriais butų* reguliuojama ga
mybos ra ta, kiekis,' kokis ir 
kainos. Tokius įstatymus iš
leisti ir: žiūrėti, kad'jie veik
tų žmonių naudai, žinoma, yra 
viso krašto valdžios pareiga. 
Ir juo greičiau tokie įstatymai 
galios, juo greičiau bus ap- 
saugojami žmonės nuo naujos 

" : atsiradusių 
sindikatininkų.

rųŠies Lietuvoje
išnaudotojų

(Bus daugiau)
«——. ...—,

VIDURIAI
reikalingi priežiūros

Leiskite, Dr. Caldvvell pagelbėti kada 
tik jūsų vaikas karščiuoja ar būna pa
krikęs: ar pagavo šaltį.

Jo paprastas receptas padarys tą aitru
mo. galvos skaudėjimo varginimą, piktą 
vaiką, ar mergaitę smagiais, 
sveikais į kelias valandas, 
bes pašalinti šaltį palaikant 
liuosus nuo sirginančių atmatų.

Jus turite garsaus daktaro užtikrinimą 
šiam liuosuotojui. Dr. Caldvvell rekor
das pagelbėjimo prie virš 3 500 gimdi- 
mų be praradimo nors vienos motinos ar 
kūdikio gyvasties, manoma, yra vienati
nis Amerikos medikalėj istorijoj.

Gaukite bonką Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin iš savo aptiekos ir laikykit jį po 
ranka. Tada jums nereikės rūpintis ka-’ 
da kuris jūsų šeimynos narys turės aitru-' 
mą. galvos skaudėjimą ar konstipaciją. 
Syrup Pepsin tipka visokio amžiaus 
žmonėms. Jis pasaldina vidurius; pa
didina apetitą —- padaro virškinimą pil
nesnį. -

Angliakasių Unijos 12-to dis- 
triklo U. M. IV. of America

I Ui n o ja i is nu Istij or 
ko n ne nei j u

linksmais, 
Jis pagel- 

vidurius

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be 

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvoninėmts, boo- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai ,

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

CMcago, III. 
Tej. Pullman 6201

Konvencija prasidėjo 
dienį, spalių 1-tų 
Knights of Columbus svetainė
je. Delegatų suvažiavo 401. 
Visos reikalingos konvencijai 
komisijos bdvo paskirtos per 
prezidentų John Walkerį; 
konvencijos pirmininkų/ Man
datų komisija patikrinus dele
gatų paliudijimus, rekomen
davo visus delegatus, priimti. 
Tuomet iškilo diskusijos ir 
nurodinėjimai, kad daugelis 
randasi tokių delegatų,' kurių 
nebirvo mokesčiai į unijų už
mokėti. O kiti užsimokėjo tik 
dviem savaitėm preiš konveti* 
cijų. Daugiausia šie pa teini j i: 
mai palietė Franklin County 
delegatus. Buvo tokių, mat, lo
kalų, kurie tvėrė naujas uni
jas. O buvo ir tokių, kų laike 
pinigus savo lokalų ižduose ir 
niekur nemokėjo. Delegatas 
Pat Ashbury iš West Frank- 
fort pakilo ir išsireiškė, ka<Į 
jo lokalas 4,173 išėmė savo pi
nigus $4,000 iš Wegt Frarik- 
fort banko ir čia prisiuntė, 
kad juos priimtų į konvencijų. 
Nuo dabar, girdi, įneš visi ,1- 
linojaus mainieriai, esame pa* 
siryžę susitaikyti ir visi 4įw 
didžiausiame ^oiidariškume 'f į| 
V i e uy bej stovėti už geresnes 
darbo sųįygas ir didesnį duo
nos kųsn; 
k re torius
John Wallę'eris, kad privalome 
uimiršti vieni kitų padarytas 
klaidas ar vėl visi, kaip ba
liai, kaip draugai bendrai dir
bti už geresnę ateltj mųsų vi
sų. Svetainėje suskambėjo 
delnų pįojiipai ir nubalsudta 
visus 401 delegatų» užgiri i tin
kamai. ■

Frankįin County . skaitline

antra- 
dienų,

atemijo se< 
prezidentas

SLA 77 kuopos mėnesinis 
susirinkifnas

b '■ y 1 1

Spalių 4 d. įvyko SLA. 77 
kuopos" mėnesinis* sustfrįhki-r 
mas, kuris ^‘bu^o^a^Hu^’ ir 
smagus. Apsvarstytartfaug‘ or
ganizacijos reikalų. Kuopos 
komisija raportavo? jbg paini- 
n ėjimas 45 metų nuo įsteigimo 
Susivienijimo ir 30 metų su
kaktuvės nuo atsikratymo, 
kunigų globos įvyks spalių 18 
d., Columbus Hali, 320 Kent 
St. Apvaikščiojimas prasidės 
lygiai 2 vai. pb pietų. .

Apvaikščiojimų rengia SLA 
77 kuopa ir jaunuolių skyrius. 
Dedama visos pastangos, kad 
parengimas išeitų kuo pavyz
dingiausias. Programų išpil
dys kuopos ir jaunuolių sky
riaus nariai. Jaunuoliais turės 
savo orkestrų, bus paskaitos iš 
Susivienijimo ' istorijos, muzi
kos gabalėliai, dainos ir dviejų 
veiksmų komedija “Žentai iš 
Amerikos.’’ Pirmo veiksmo 
vieta'— Palanga, o antro 
—Marijampolė. Vaizduojama 
Amerikos lietuviai ekskursan
tai, kurie Lietuvoje negali su
sikalbėti su žmonėmis, nes 
vartoja daug angliškų žodžių.

Rockfordiečiai, manau, at
simena “Divorsų,” kuris čia 
prieš dvejetų metų buvo suloš
tas. Abiejų komedijų autorius 
yra ^Karpavičiuj. Turiu pasa
kyti, jog “Žentai iš Amerikos’’ 
yra dar juokingesnis veikalas, 
negu “Divorsas.”

Susirinkime buvo svarsto
ma, kų statyti kandidatais į 
Pildomųjų Tarybų, ' Pasireiškė 
visokių nuomonių. Tas klausi
mas bus diskusuojamas dar 
ir sekamame susirinkime. Pas 
narius, matyti, yra didelis su
sidomėjimas ■ iy jie norį, kad į 
Pildomųjų" Tųrylių įeitų atsa? 
kopiingi žmonės. , 
< Prieš sųsiriukimo uždarymų 
p. A. Deltuva, Apšvietus Komi’ 
sijos narys, padare penkioŲ? 
kos minučių pranešimų “Mok
sliškas apmatas,” Teko patirtį, 
jog paskaitos bus skųitoipos 
kiekvienaihe susirinkime.

SLA 11 kuopos narys,
■■■IimhiU F <- ..... .......................................... .......................................................................... a
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pramęiię, industrijų,’ žodžiu—• 
visų biznį. Rezultate, stam
bių pramonių savitarpinė 
kompeticija tanipa panaikinta, 
tinkamiausios trusto naudai 
kainos nustatytoj 6 sihul-* 
kienis, vadinasi, trustui nepri
klausantiems pramoninin
kams, tarsi virvė aiit^ kiklo 
užnerta. .4 J

Ir kaip tik panašiai daro
ma dabar Lietuvoje. Vadina
si, stambus ' pramonininkai 
viešai ar slaptai susiorganL 
zuoja, arba sudaro .sindįkątų',' 
o paskui, žinoma, panaikina 
savitarpinę kompeticijų ir/nd- 
stato prekių gamybos ratų ir 
kainas tiktai savo naudai. Pa
vyzdžiui, jau kelinti metai ei
na Lietuvoje labai gyva staty
ba, o šiemet dar >gyvesn£.; Ply
tų reikia daųgtauL negli kada 
nors pirmiau’reikėjo. Sindika- 
tininkai visų > pirmiausia susi
rūpina stovo kišieriiunhTyadįpį- 
si, pasiutiškai jį&mjs nagai nie
žti, kad tik>kU9 slaugiausia pi
nigų prisiplėšus, Jię< tuoj ima 
mažiau plytų) gaminti,; pras
tesnės rųšies, L^jkainų jų yis 
tiek pakelia ! It, įžiūrėkite/ kas 
iš to išeina., N ugi, *. pr adėj ę 
žmonės namus statytį,, Šiaip ar 
taip, turi juos baigti. Moka už 
plytas kuu brangiausiai ir vis? 
tiek nebegauna įų kiek reikia.; 
Kreipiasi į valdžių, kad ta nu
mažintų muitus .(tarifų) ir to
kiu budu duotų galimybes už
sienio pramonininkapis plytų 
Lietuvon įvežti. . Valdžia mui
tus numuša. Pasėkoj e,/ namų 
statytojai gauna plytų iŠ,Latvi
jos. Pasirodo, (kad, Latvijos 
plytos yra ne tiktai daug ge
resnės už Lietuvos plytas, bet 
ir kur tai kas pigesnes!

Tiktai pamanykite. '. Ar rei
kia dar aršesnių ’gehgsterių 
bei raketerių (Jungtinėse A- 
merikos Valstybėje “gangs- 
ters” arba “racketėėrs” reiškia 
kriminalistų gdvėdas, gaujasį 
arba gehges) ?! Kada reikia) 
Lietuvai vis daugiau plytų, tai 
sindikatas tiėsidg tyčia gamit 
na jų vis mažiau. Kadų plytų 
rųšis (kokybė) turėtų vienvaj 
gerėti, tai ji vis blogėja. Kada 
plytų kainos turėtų kristi, nes 
darbininkams mažai temoka
ma, gi molio Lietuvoje nestin
ga, be to, kad ve kaimiečiai, 
ne tik vieni mieštiečiai, galėtų 
plytų namus pasistatyti, tai jos 
nuolat kyla. -

vaišina, sako, jau gaminus 
papirosus iš kokių ten labai 
pigių, biskelį į tabakų panašių 
samanėlių. Sako, kai šito sa
maninio tabako papirosų užsi
degi, tai jautiesi, lyg piemuo 
bulvinę pypkę, samanomis 
prikimštų, užsikūręs... 
jus manote? Kokiais 
žais pradėjo sindikatai 
yiškj trusfai) Lietuvos 
ųcs vaišinti! — O vis 
kad iš iš sąmallU rųšies, vadi
nasi, samanoms gini.iningo ta
bako pagamintus papirosus 
sindikatas parduoda labąi 
aųkštoniis kainomis.

Alaus sindikatas irgi naudo
jasi labai palankiais alaus 
vartotojų hipimo laikais, ir lu
pa juos net prisimynęs. Alaus 
bonkutė nėra kas nei pažiūrė
ti nei gerti — vienas’litas! Ir 
kad nors butų tikrai geras 
alus, bęt .dažniausiai bųn.a tik 
•beveik dįtfti-U vįtdiMtįsį)1 kaip 
Jungtinėse; “(*^fWštjTbese near-. 
beer. r f j

Man xlar Lietuvoje tebebų- 
įnąnt pradėjo 'z vaikščioti gan
dai, kad jau ir muilo pramo
nininkai sudarysiu sindikatų. 
Viešpatie! Net baisu daros pri
siminus jau dabar labai mur
ziną, Lietuvų, o kokia ji pavirs 
tada, kai miiilas bus prastes
nis ii* brangesnis?!
' Klausimas, kaip” ilgai Lietu
vos piliečiai, tarytum kant
riausi jhučiasi, vilks sindikati 
jungų? Kažin, ar jau jie ir 
nepajudins savo rankų ir ne
nutrenks nuo savo sprando 
šitų sunkų jungų? Pakol kas, 
žinoma, tenka *tik stebėti ir 
laukti jų žygių ir rezultatų.

> O, rodos, jau pakankama: 
aišku, kad prieš sindikatus ko
voti reikia.

Bęt — kaip?
Kai kurie sako, jog kopera-

- Kų 
kurjd- 
(lietu- 
žmo- 
dėlto,
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BOTTfcRDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai- 
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visu dalių 
Lt t?t tt v h q1 Jei 1 U.; V V o 

Nupigintos Kainos 
Neprilygstami patogumai

Rezervavimui 1 ir informacijų 
dėlei tašyk bile vietiniam 

agentui, arba:' t '
; HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chieago.

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų 
Z' C SKAITO

PLĄTINAIR
REMIA

. \ ' f), ' • ■ * • ' 2 .

' ^etuvos SoeieMėąiokratų užeieny dvisavaitinį
Ktyųy tyętyins 2 ‘pusei metų X dpi.

Adresas laiškams ir pinigams:
Gei-itiany/ ^Beylin, Š|W. 68, SdjlįtĮssfacIį S9
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GARSINKITES NAUJIENOSE

MJICHENi

sShif’s-scotms į

My cle aning worries' 
are soon over

A* L

JUS ŠUTAU PINATE 
DAUGIAU PINIGU 
‘ ‘ PIRKLIAUDAMI *" 

“MIDWEST
STORES”

Kadangi musų prekės yra geriausios k<*^- 
bes, tuo tarpu musų kainos yra žemiausios 
IŠPARDAVIMAS P6TNYCK>j IR SUBAtOJ. , SPALIO , ’Ul 10

MIDWEST|

Parinktiniai — Tikrai švieži

KIAUŠINIAI
“MĮDWEST”

MILTAIS;:. 15c
Į T^,. . :. . ' 29c

L" : 49,c
Kava /4‘Midwest”

AVA GOLDEN SANTOS
1- raudoni
■ svarai* C1 MAIŠIUKAI __ , J

. Pykai 5c Warfield*s Tyro Pieno šokolado šmotas su kiekvienn svaru 
”MIDWEST” PARINKTINfiS JCALIFORNlJOS . GELTONOSIOS.
PYČEŠ' RIEKUTES AR PUSĖS g dideli 2%

. ' ' ....................     '"v ■ ..................... .. ..he,CT.*L> ...

1Sv.irai19C
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ŠVIEŽIAI SPRAGINTA3.50a

v

•HARTFORD’’ Geros Indiana
TOMATES

■ DIDELI
No. 2^ KENAI I Uv

•AMERICAN FAMILY”

2 vidUid- 37 c 8c
“American Fainily” Muilas 4 ’7.7 230

S ”MID\VEST”
ARBATA ORANGE pekoe ir pekoe U svaro 4 Q f* 

Mi«iu ĮgG

ADITATTAT NAUJI ILLINOIS U. S. No. 1. 1
yjWy.Ld.AL VALGIUI AR KEPIMUI O $v. ■ O V
1,1 l,"W11 1111 1  *W>WIII»IMMIII    ............................. .... llfcM fcllll lllrti iii . lt  .................    m . .............. .. II į .Mm—A'liicfii ■ ■

4 „,10cKOPŪSTAI > GR»Ao/Xt-iiAMlE Am. A ■ JL A A A IJCjI pJ Į j[
“SEMI!WLE” Toilet Tissue ,:3?*^hp- 19.C

r a Tiro h
\'į j*;' z1"'* 1 1 \ 'J “Į* 4' l1 ** J'1 . —y

‘ No. 1 RINKTINES
T < ■ ■ • ■ • * *«v ■ ' • ■ *Wn tAllto IDAHO. Dili yro

WHOLE BRAN FLAKES ’Russėts
Pakelis .....

>*»» ?.............29c
■ & A '• •' ./ : •. ■ •r. f . •» y. . « • • . .ri f\

Midmcsl Styrės” savininkai yra įvairių ' tauly, Jįurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto^'

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL! BOMBĘĄHSKASI: W(šleifeĮ S^IK^ 4-. I 
' 858 W. 33 Street " ~ ~ ‘ .....

ALEX CEBULSKIS
836 W. 33 Place ' ,
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4140 S.' Maplewood Avė. 
KONST. NALEXVAYKO

? . 2975 Archer Avį. v
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Caponė Teismo suole
Charakteringa karikatūra. — 

Žmonių dėmesis. u— Caponės 
vardas, 
kos. — 
tas. — 
bizniu, 
dolerio

— Mįlioninės įplau- 
Caponė, didelis spor- 
Kova su nelegaliu
— Skala valdiiai ir 
galybė.

Buvo, yra ir bus teismuose 
bylų, bet publikos' susidemė- 
jimas bylomis palyginamai 
yra menkas. Tiktai Caponė 
yra toks “laimingas” ir “popu- 
lerus,” kurio byla šiomis die
nomis padarė didelio sąjūdžio 
eilinių amerikonų eilėse.

Prasidėjus bylai vieną dieną 
vienam miesto dldlapių tilpo 
charakteringa karikatūra, ku
ri vaizduoja žmonių ūpo mo
mentą. Ir visai teisingai!

Pavyzdžiui, paimkim šitokį 
vaizdą -— teismo posėdis. Tri
būnoj sėdi pasipūtęs teisėjas, 
nuošaliai tribūnos sėdi prisai-. 
kintieji posėdininkai, žinoma, 
čia randasi ir pats Caponė su 
keletu savo leitenantų, advo- 
katai-gynėjai ir kaltintojai.

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

eiitėjt-Bayer Aspirin paša 
mus be jokio pakenkimo ir į trumpą 
laiką. Nurykit tabletė!? su biskučiu 
vandenio. Skausmas išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; glvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino, kad Tikras As
pirin yra' saugus — negali pądaryti ža
los. Jis neveikia širdies. Dėžutė ir 
tabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa- 
gelbos. Juj išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite ■ apie Bayer As
pirin tabletes.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Kojų*

I Likusį skaičių sudaro laikraš
čių atstovai-reporteriai ir in
teresantų minios, kurios kimš- 
tinai užkemša teismo kambarį. 
Koridoriuose ir lauke stovi 
tūkstantinė minia ir laukia 
progos, kad užmesti nors vie
ną žvilgsnį į Al Caponę. 'Visų 
jų akys atkreiptos į Al. Visi 
į jį žiuri ne kąip į kokios že
mos rųšies kriminalistą, bet 
kaip į “$mart žmogų,” į spor
tą, į milionierių ir tt.

%

Dabar paimkime kitą vaiz
dą. šalę miesto vyksta beisbo
lo žaidimas, kuris, paprastai, 
eiliniam amerikonui yra nepa
prastai svarbiu momentu, kur 
susirenka tūkstantines minios 
žiopsotojų, dabar jų ten nėra, 
—žaidimo žiuri tiktai vienas 
valkata, kuris pražiopsojo ar 
dėl kitos priežasties, laikraš
čiuose nematė, trankių ant- 
galvių ir Caponės paveikslų, 
kurie apsčiai dedami į kiek
vieną laidą. Tie paveikslai 
vaizduoja Caponę įvairiau
sioj nuotaikoj, įvairiose pozo
se: kaip su kepure užsiden
gęs veidą, kad minios nefoto
grafuotų jo savo žingeidžio
mis akimis ir tt. Vadinasi, Ca
ponės byla virto užvis įdo
miausiu dienos įvykiu. Gal 
dėl to, kad visas dalykas eina 
dėl milžiniškos pinigų sumos.

Caponę traukia atsakomy
bėn dėl to, kad jis fedcraliai 
valdžiai nesumokėjo $215,000 
taksų (income tax). Papras
tam piliečiui, žinoma, nėra 
svarbu, kad Caponė turi rei
kalo su valdžia dėl taksų. Pi
lietis nesiinteresuoja politika. 
Svarbu yra, kad Caponė pata
po milionierium ir kaipo to- 
kis žmęgus, yra skaitomas 
“sinart.” “Kodėl jis, o ne aš, 
ne kas kitas, iš prohibicijos 
mokėjo susikrauti turtus?”

Visiems yra žinoma, — ne 
tiktai Chicagai, jos * apielin- 
kėms, bet ir visoj Am. šaly,-- 
kad Caponės “požeminio pa
saulio” sindikatas yra tiek iš
siplėtęs, kad šiandien jokios 
priemonės nepajėgia jo nustel
bti. Dargi miesto politiką pra
dėjo stipriai veikti. Caponė 
turi dideles nekilhojamo turto 
nuosavybes. Pavyzdžiui, Mia- 
mi, Fla. pajūrio rezortuose, 
Palm island, 1928 „m. nusipirko 
dvarą, už kurį užmokėjo $40,- 
000.00, o 1929 m. jis išleido 
$100,000.00 dėl ištaisymo na
mo tame dvare. Jisai tūlą lai
ką gyvena brangiuose* vieš
bučiuose. Jis yra sportas ir ge
ras politikierius. Miami, Fla. 
vasarotojų rezorte jis buvo nu- 
sirendavęs palocių-vasarnamį, 
kuriam už sezoną mokėjo po 
$2,500.00. Jis visur lengvai pri
eina, nes skaitosi pasimatyti 
su Al yra “garbė”. Buvo liudy
ta, jog per Western Union te
legramą yra siuntęs nuo

$14.000.00 ilgi $67,00b.'b0. Savo 
leitenantams > išmoka riebias 
algas. IŠ viso to galima nu
manyti kaip platus yra jo biz
nis. Ne gana to, kad plačiai 
išvystytas nebegalis tos rųšies 
biznio aparatas, bet jis yra ge
rai Organizuotas, ir discipli
nuoti jo vedėjai. Tai yra savo 
rųŠies ant , “aukštų pamatų” 
pastatytai bizniš, kuris tarp 
žmonių randa gerą dirvą, — 
geresnę nei bet kuris kitas biz
nis. Caponė šiandie yra “bo
sas”. Sakau “bosąs, kad jis 
pats nepardavinėja iš Savo ki
šenės po pantukę arba saliunc 
stiklą alaus. .Jisai ir nelaiko 
saliunų. Jisai yra . tos rųšies 
biznio magnatas, kuris kontro
liuoja plačią distribuciją ir 
gaminimo įstaigas, kurios ga
mina, degtinę labai plačioj 
skalėj. Be to dar turi savo glo
boj įvairias gembleriavimo 
vietas ir jas proteguoja.

Pinigas viską gali pirkti — 
gerą ir blogą — skirtumo jam 
nėra. Ir kova su įsigalėjusiu 
Caponės sindikatu yra sunki. 
Valdžia 
įstatymu atsidūrė keblioj pa
dėtyj. Svaiginančių gėrynių 
šiandie yra nė kiek nemažiau, 
kaip jų buvo prieš prohibici- 
jos įvedimą. Kaip pirmiau 
svaigalus gamino privačiai 
bravorninkai ir juos pardavi
nėjo, taip pat ir dabar daro
ma, tiktai kiek skirtingoj for
moj. Iš profiibicijos įstatymų 
daromi juokai ir auginami 
nauji milionieriai. Nežiūrint 
to, kad šitų ponų pajamos yra 
nelegaliu budu įgytos, valdžia 
verčia mokėti jai taksas (in- 
come tax). Taigi ir valdžia iš 
nelegališkai ir nešvariais bu
dais įgytų pinigų daro biznį. 
Valdžia turėtų bausti, naikinti 
tokius įstatymų laužytojus, o

skirtumo jam

su savo prohibitijos

nėra leistina!; daryti.
Matote, doleris viską gali! 

Jus patys tą suprantate.
—Mykelis.
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Tai bent darbininkų 
draugai! ■
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pą sukelti $8,0()0;000 fohdį bė- 
d^rbląms šelpti ateinančią ^le
mą. Kai dėl Šid aštuonių milio^ 
tių dolerių fohdd, tai ja6 f&ža 
dėta j&m $8iŠ,588. Tatai y r ji 
dešimta dalis norimos sukelti 
pašalpai sumos.
. e ■ - • ' • -t • * .i,’ . ' *

Teisėjas nenori klausy
ti bylos
- —— v-- -• ■ , ■

Advokatai politikieriai, kurie 
yra kaltinami tuo, kąd ėmę al
gas iš sanitąrio diątrikto ilž 
nieką, ir traukiami odeliai t<j 
teisman, pareiškė, jogei jie ne-; 
nori būti džiurės tęjsiąmii Jie 
reikalauja sau teisės atiduoti 
bylą teisėjui Spręsti.'

Byla skiriama teisėjui David. 
šis betgi (Dar kartą pareiškė, 
kad jis vienas neims tą bylą 
perkratinėti. Lai daugiai!' tfei-. 
sėjų būna prie jo , paskirta by
lai, arba lai džiurė ją nagrinė
ja. • ‘

Už 50 centu prakišo 
darbą

Civiles tarnybos komisija be
varė iš darbo trafiko policiniu* 
ką Berriardą Watersą. J j įskUft * 
dė Fred H. Člųff, kuris pąšisą? 
ke sumokėjęs policininkui 50 
centų , už tai, kad šis užmirštų, 
jogei jis, Clufį: nusikaltas 
fiko patvarkymams.

Rastas nudaigotas poli- 
tikieris

Nugare* Rkaudejima, _____
Kojų, tirpimą. DumiH. Galroa akaa« j 
da jima. ir taip Tuokiu •kaudegnnsa , 
( tik no ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra Hdgydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanio GaHnga Moatia yra tiek 
verta aukao, Įdek ji pati sveria su> 
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai, $1.60 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorfus taip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.

DEKEN’S O1NTMENT CO.
P. O. Boa 352 
Hartford, Conn.

Patarimai šeiminin 
kems

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Skanus užkandis .

- Paduokit kaipo saladą. Sumaišy- 
kit raudonų vyšnių su supiaustytomis 
riekutėmis bananomis, sumaišytomis su 
mayonnaise. Del didesnio skanumo pa
duokite su išteptomis sviestu ir pake
pintomis Uneeda Bakers’ Grabam Chack- 
ers. Tai yra naujas ir įdomus užkan
dis — greitas ir lengvas prirengti.

...................... 1 — —■

Tinka ptisryliui

pabandykite rytoj ir 
Sudėkite banano 

į Uneeda Grabam 
Paduokite su

Chicagoj spausdinami pra
nešimai apie Socialistų Parti
jos Amerikoj darbuotę pasa
koja ve kokį atsitikimą:

Komunistai užgriebė, apkau
dami Amerikos Ekspreso A- 
gentiją, ryšulius-ir pakiėtus 
drabužių, čeverikų ir kitokių 
reikmenų, kurios buvo siun
čiamos į Mainieriams Pagelbai 
Teikti Fondą. ' ’ '

Amerikos Ekspreso Agenti- 
ja, sužinojusi apie komunistų 
papildytą žulikystę, dalį siun
tinių atėmė iš jų. Visgi ko
munistai kai ką ir pasilaikė.

Wėll, tai ir visai nusišpyca- 
vo komunistai. Vagia drabu
žius ir kitokias reikmenas 
siunčiamas bedarbiams angle- 
kasiams! ' <

Antra vertus, nereikia per
daug stebėtis. Dar visai nese
niai trys raudoni kaip buro
kai, ištikimi stalincai lietuviai 
buvo sugauti falšyvus pinigus 
pedliavojant. Visi trys nubau
sti kalėjimu. Jie buvo nu
bausti pačioj Chicagoj ir apie 
juos minėta ir “Naujienose”.

Ot į ką išsigimė “svieto ly
gintojai”!

Rasta nušautas Victor C. 
Frankie\vicz, Town o f Lake po- 
litikieris. Jo lavonas užtiktą 
prie 23 place ir Cicero ąvenue. 
Policiją mano, kad Frankievdcz 
buvęk nušautas kitUr"ir išmėž
tas iš automobilio toj vietoję 
kur jis rasta.

J Policijos manymu, Frankįe* 
wicz buvęs i nhdaigotas ryšy su 
butlegęrių nesupratimais. Bet 
kolei kas tikrų įrodymų jo mil> 
ties priežasties nėra; . \"

' Frankiewičz’io brpbs 'turi Už
eigą prie 45< )jr Honore gatvių? 
UžmuštasisysąVo laiku buvo gan 
įtakingas! Town of Lake apie- 
linkės įjolitikoj. Pastaruosiuose 
rinkimuose' jb kandidatųra sįa- 
tyta? net rinkimams- į; kongresą.

yicĮOr ; ■r"Friinkiewįęz •tyrąjį) 
real. estate ■ ofisąT udrešji ■ 1047 
Wėst 47?šti\;
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Permainos policijoj t

Polięijos kbmisjoiherius vAil- 
mąn išleido įsakymą, sulig ku
riuo pei»keliAma į kitas viįetaą 
šeštus pblfcijbš leitėriahtųs^ du 
veikiančiuosius leitehknitUs 'W 
107 palroįiuotojus? (paprastu^ 
policininkus). Be to, perkelia
ma į kitas vietas šeši: policijos 
seržantai.'- \ ‘ ''■/• > ;?

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408 .

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

P. VOLTERAMS
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose 

TeL Lafayette 1329

Ar skanus? — | 
pačios pamatykite, 
riekutes tarp dviejų 
Creckers ir ant viršaus, 
saldžia smetona, arba pusiau su pienu. 
Tai bus naujas tikras skanumynas pus
ryčiais. ■ Jeigu norite ■ šilto, padėkite 
keksą penkioms minutėms*! šiltą, pečių. 
Tada paduokite su pienu ar Smetona. 

---------- —r '* 
Naujas-----------------' '

Sumaišyki! obuolių sosą-su sutrupin
tomis Uneeda Grabam Krekemis. Su
dėkite j išsviestuotą pudingo indą. Ant 
viršaus uždėkite marsbmallovrs ir pa
kepinkite karštame pečiuje. šis skanus 
ir greitas pagaminti dezertas kainuoja 
apis. 15c dėl 4 ar 5 žmonių*

Naujas sanduitiuS

Sumaišykite supiaustytas prinoku
sias olives su Smetonos suriu ir užtepki
te ant Uneeda Grabam -Kreffių. Lėkšti 
šių naujų sandvičių, kartu padedant lėkš
tę plonai supiapstyto kumpio ir šu karš
ta kava labai patiks visiems. ‘

Vaišės netikėtiems skaliams

Paimkite keturias jnarshmaloows ir 
uždėkite ant tiek Uneeda. Grabam Kre
klų, kiek norite, 
nutėffis į karštą pečių, kad išsipūstų ir 
parastų. Skanios ■ atskiros ar su bile 
kokia Šviežių vaisių kombinacija.

Svarsto išleidimą $10.
000,000 bonų

s- 1

keturias jnarihmaloows ir 

Padčkite kelioms mi- 

Skanios • atskiros ar' su bile

Gubernatorio Emmersono ko
misija šiuo laiku svąrsto su-1 
manymą ‘i išleisti .r$10,000,000 
vertės bonų.. Sukeltais parda
vimu kalbamų bonų pinigąiš 
siūloma pradėti eilę viešųjų dar. 
bų ir tuo suteikti darbo bedar
biams Chicagoj ir Cook kauh- 
(ėj.

š) planą proponuoja Chicagos 
aldęrmanų komisija, skirta ko
vai su nedarbu, kuriai pirini- 
hinkauja aid. ‘James B, Wpller. 
Jei. kalbamas planas pasirodys 
gubernatoriaus komisijai prak
tiškas ir jei visuomenėj jis ras 
pritarimo, tai vykinti jį gyverii- 
man teks sušaukti nepaprastą 
.egislaturos sesiją, kad ši for
maliai įgaliotų bonų išleidimą. 
’ Bonų išleidimas neįeitų į pla-

’ - ■ ■ y " >, r'--'L
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Aėiu JohišHečių
: Kliubui

; —------- ' - .
Gerbiamieji JohiŠkiečiai ir vi

si Joniškiečių Labdarybės ir 
Kulturoę Kliubo narihi-rės. Šiuo 
rfeiškiu Tamstoms širdingą hčiu 
fiž aukų ($18,76), kurią atlai
kiau per Joniškiečių fcliubo iž
dininką Joną Gasparaitj. 1

, Įt ** . j- ' r V • • J V ' > į i. . * • - \
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■jHąnšėom hiėgiftd„Atši- 
prAšytj šakydąmą, kąd ji ėsan- 
ti bedarbė. Bet ' piktKdarės iš- 
tMĮikė Tš jos rarikų rldikliilį ir 
Žitidartųcids jį rado $7.

Tuomet viena bandHė kirtis 
p-hiai’Hahscom per veidą. Gir* 
(ii/ nęmėlnplc! Po; ąd. paliepė p. 
Hahscom eiti tolyn jU6 grei
čiau, o pačios pąsuko į kitą pu- 
,s^, ir diiigo;' y' / : /

Nužiūrima, kad dar Vie- 
nas gengstėris nu

> daigotas . "
■ r, " T

■_ * . * . t

Policija . radd ‘nušautą, p-nią 
Marroh Millęr, buvusią McEr- 
ja.iję- pačią.” Moteriškės kūnas 
Užtiktas automobily prie' nąmų 
8129 Phillips aveli u e. .

Policija nužiūri, kad ir patą. 
McErlane tapęs nudaigotas, 
nors:'jo kimo nerasta. Policija 
špėja, kad žudeikos nųĄvežį 
McKrlanę kimą ir išmetę jjkur 
n ors atokesnė j. vietoj. Pol i ei j a 
ieško MčUrlane kūno. \ ;

Pasikėširiirtų ant McErlane 
gyvąsties jau pirųiiau yra* bū
vį keletas. ': ; ;

100 metų kalėti
Walter E; Wolf, Continen

tal Illinois Bank & Trust Com- 
pany tarnautojas, , prisipažino 
išeikvojus bahkO r turto sumoj 
$8,666,929. . Už tą nusikaltimą 
jisai nuteistas kalėti. .

Wolf buvo kaltinamas dešim
čia punktų. Krinrinalio teismp 
teiėjąs Fisher rado j j kaltą su
lig kiekvienu kaltinimo , punk
tu. ir sulig kiekvienu punktu 
paskyrė jam kalėti nuo 1 iki 
10 metų. ; ,

Taigi mažiausia Wolf u i baus
mė—duota 10, o didžiausia 100 
■mėtų * kalėti? Betv susimylėjim3 
Wolf negali ' tikėtis ankščiau, 
kaip už dešinįties; ipetų.

Joniškiečių Kliubas be kartą 
yra ttian taip moraliai, kaip ma
terialiai pagelbėję^, ir negaliu 
Jums, Draugai ir Draugės, ati
dėkoti. Kai praturtėsiu... o gal., 
stengsiuos visiems atsilyginti. 
Gi daba?' palinkėsiu Joniškiečių 
Kliubui, jo darbuotojams-veikė
jams, ilgų Metų, geros sveika
tos ir draugiško’ sugyvenimo.

»Jūsų, Antanina Burnickienė.
i,

|
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y<

■ u-:

Susipažinkite Geriau!
Kiekvieną dien? .vis daugiau ir daugiau moterų priima išimtinai 
Old Dutch Cleanser, kadangi jos surado, jos jis Valo Greičiaus, ne
braižo, nuvalo, daugiau dalykų, negu kas kitas, apsaugo namus 

„ su Sveiku Svarumu.
013 Dutch yra naturalis valytojas. Jo pleskuotos, plokščios da
lelės dirba daug tiksliau, kadangi jos neįsigeria ir nebraižo pa
viršiaus, kaip kad žvirgždėti valytojai. Old Dutch valo Švelniu, 
greitu pabraukimu. Štai kodėl Old Dutch yra skirtingas.
Tikrai artimai susipažinkite su Old Dutch visapusiškumu. Jis 
yra tobulas valytojas dėl enamelio, tile ir puikaus porceliano, 

, virtuvės indų, refrigeratorių, sinkų. Bet ar jus žinote, kad jis 
yra tiek pat tobulas valytojas dėl raalevotų rakandu, sienų, me
džio, dėl akmeninių laiptų, metalinių ir nikelio daiktų; faktinai 
dėl visų paviršių, kur tik valymui galima yra vartoti vandenį.
Laikykite pakelį virtuvėje, maudynėje ir skalbykloje naujuose 
Old Dutch bokseriuose. Pasiųskite kuponą šiandien. Del kiek
vieno holderio prisiųskite 10c ir malūno panelį iš Old Dutch 
leibelio. • .

mInų'apie Deimantinio Žiedo Konfestą
Klausykitės Old Dutch Mergaitės kiekvieną Pagedėlio, Seredos ir 
Pitnyčios, rytą visų Columbia Broadcastin

Prigėrę vinoj
Rasta prigėrusį vonioj p-nia 

Gunda iDar^eįl,, 55 meti# 3700 
Rokęty/t.gt>>J*:nia Dargęll sirgo 
pąrlyžįuiųie . •

t,. į • ; - .

Pilsudskio patarėjas ir 
draugas < atvyks Chi- 

ėągon

PEtnyčios, rytą visų Vpiumbia Droadcasting System tinklu 
'Klausykitės »i‘-W B B M'stoties, 7:45 vai;'ryte- 
• ' . IfiPJEDYKITK* KUPONĄ ŠIANDIE ’■ ■
Old Dnteh Cleant(ėr, Dept. 746. 1 J.1 W. Monroe St. 
Chieairo, Illinois.
Rasite pridėtus . . Centų ir .. . leibelių, už ku
riuos prisiųskite man . . . Old Difteh Holderių. 
Spalvų: IVORY |~q ŽALIOS Į—Į MĖLYNOS |~q

Parduodama savastis 
už 1929 m. taksas

’ ■ ' . i ,

Trečadienį buvo parduota ke
letas nekilhdjamos savasties ga 
balų už< iheiAękėjimą '1929 mėtį 
taksų. Realizuota už parįubtąš 
savastis palyginti mažai pinigų, 
kadangi pirkėjų nedaug. ? ? 
b :

Dar viena bomba
Juodo parako bomba eks- 

pliodavė vakar rytą prie Fire- 
stone Tire & Rubber kompa
nijos buv^nės, 1020 ; So: Mi- 
chigan avėnue. Sprogimas t iš4” 
mušėą, buveinės langus ir pada
rė kitokios žalos turtui.

•< 7—lyr
■ Nemeluok banditams 

moterims
Ę-nia Pearl Hahscom, 46 m., 

1155 North Dearborn Street, 
ėjo šalygaitviu ties Newberry 
knygynu, prie Walton ir Dear
born gatvių.

Ją sulaikėif dvi, moteriškėj 
Viena ją pašiaušė p. 
dom,’ ar’ ji negalinti pasakyti 
kbr yra Y. W- C.; A, Užklaus
toj i rengėsi paaiškinti. Staiga 
antrčji nulaikiusių . moteriškių 
parodė revolverį ir tai&: “Tai 
Jioldapas. Atidubk rldikiulj it

'J '/' -

!•.«?,..• • • ‘. ■ •.

v'.
;■ i

;"W
• j' F ■ ih )

k?

įVt4įfigii tfįršešudiėnį < laukiamą- 
;yy4&tįnt' Ckicągon-■? įerieiblą 

įDriie^Ęį’hjfedr/ !fel«udįktp' 
irią:;d$^ 
toj. ląik ų ;#žih^jhi pb:Atnėrikį. 
'*-* • . t „ ( i < n.fĮn* f i * |

j kūdikis , ’ p$Žadindavo
įnųš įcėjįtą kattųk pfer.nAkti, iki 
įhęs pradėjoni duoti jįm po 
tiiskų^ (^astoria pb jiaskiįti* 
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. / “Jis tvirtai miegoj? iųib 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išfodd ir jaučiasi dapį ge^Žhi.” 
Vaikų ąpediąlįįtai4pątaiią Flet- 
čher’š ęąstoriaf irįmiiioriąi mor 
iinų žino' kaipjėis grynai ‘ auga? 
Įų : hekpnkšmingafii ;p^pąrątaį 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dięgiiį, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo įr t? t. Fletcher 
parašas' visuomet . yra ant par
kelio tikros Castoria. . šalinkis 
imitačijį ‘ --
----- —

■f 

r

Palengvina Skausmu 
Nekeųtėklte ireurnatękų gėlimil ir

, 44ka««iųų.'i M.^Npąjpiritite. „u !
' bonką linimento ( •' V

PAIN-EXPĘLLER
r;1. ,. -T ..7" u'111: ,

Vardas
Gatvė i 

, .. * 
Miestas
r • Ir' •

‘ Men BnteUclarhė dV^al narldms ir Juos lA^ildbme :— Lzima,’• Pėnkfų. Di«nb-' Pi-aneMmua. 
‘ TriBdeAhnt XMenų PraneMmU». Dykai patarimai nariam*. Marle ateina |-mnaų* ofisą, apie 
nepųai^raUmųe su- rendąuninkaia ir kaimynais. Narystė $UOO su Muo. apgarsinimu. • 

City of Chicago . Landlotds Association, Ine.
••Sccdrtd'FloJr, 4654 S; Ashland Averine, arti 47 'St. ir Ashlimf Ave.' 

'TelefondsB<JVLWA»D.787arz , CHICAGO « ■ •. Atdara ^Vakarais.

/ I

’V

4 * • • «

* b
■j j : ■ • .•••--•-•J. Valai___ _

LABAI RfV | fa m A - SAUGUS 
STIPRUS n t a LAJUS pakeliai
ATIDARO UŽSIKIMŠUSIAS- NUOVADAS. 

PALAIKO NUOVADAS ATDARAS.
Vijus GroCTmin/tue.

1

CEVERYKAI
■ ‘, ■ . ■ . ■

i- • V. • 
' V . ■'

aA:

Buy gloves with what 
it savos '

, T *■ 

8r4

daa- 
plati

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

' ■ ■ 7.;

l !
6

O M r to

1

Musų krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti puikius, stiprius ir mo
demiškus Čeverykus. Visuomet 
turime didžiausį pasirinkimą. Ma- 

£ loniai kviečiame savo viengenčius 
atsilankyti j musų, krautuvę. <

* ’< ' * : ,/ 'y *

UNIVERSAL SHOE STORE
' * ‘.... ZALESKI ir MARTIN, Savininkai • .

3265 S. Halsted St. - Tel. Victory 6576

WISSIG,
► Pasauliniame Kare 

■ Seno' Krajaus
'* 't . . 1

Daktaras
Kapitonai • v

Spedalistas iš ,
GYDO VISAS LIGAS VYRŲJ ĮR^MOfERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusUa, nžhaodijimą krau
jo, -odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skansenus nuga- ' 
roję* kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
gali jo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką Jis jums gaU padaryti. 
Praktikuoja per daugeli. metų ir tšgydš tukitančius ligonių. , Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 Weąę 26 -St.; Įtampas, Keeler Avė... T«L Ctayford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos f 
12th STREET 

; Tel. Kedzie 8902 \

1514-16 RooMTclt Rd. 
arti St. Lonie Art* 

, . CHJCAGO. nx, .

A
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Bvp & pąažiaušio *tikąįį-jka- ..., . r.,..
. uU-' «!'■'■* - t*.-y£ėn tinka

,į Kilę . 8^aŽį?.^ij ndaHrv»nnfonin
i Vokietijos ministeriij kabinetas atsistatydino, ir ?'‘?yyei'° ,.*c.l‘4r°j <r
prezidėnti^' HūttleiiB&hras ’ ^vedš feruėnįngui, 'kurig
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>«Mi^bw4p(U^s įt/fito O 
^>foRiW!l jfe» .e^*etŪ- Ir 
įneš eąa#1 pr^ej^ pasakyti, 
kad /pįp^iog jkiiy^os, be žalos 
Liętuy0i,‘ nieko duoti negali.

pasakyti, 
op knygos, be žalos
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SPALIŲ DEVINTOJI

Lygiai prieš 11 metų, kaip šiandie, Lenkijos ąrnri- 
ja, vedąma generolo Želigovskio, užpuolė ir užėmė Vil
nių. Buvo praėjusios tik dvi dienos po to, kai Lenkijos 
atstovai pasirašė Suvalkuose mūšių paliaubų sutartį sy 
Lietuva. Todėl tuo karo žygiu Lenkija atliko biaurus 
smurto aktą ir kartu sulaužė tarptautinę sutartį.

Lenkijos mi Ii ta ris tų tikslas buvo, žinoma, pasiplėš
ti. Bet jie taikė ir toliau. Kaip vėlesnieji įvykiai paror 
dė, maršalui Pilsudskiui ir jo klikai rūpėjo, turint sa
vo naguose Vilnių ir apie trečdalį Lietuvos teritorijos,, 
priversti Lietuvą tokiu ar kitokiu, biuju susijungti su 
Lenkija.' Derybose dėl garsiųjų Hymanąo pirojėktų bu-i 
vo siūloma Lietuvai grąžinti Vilnių,‘jeigu ji sutiks pa
siduoti Lenkijos “globai” karo, užsienių pęlitikos' ir 
prekybos reikaluose.

To antrojo tikslo Lenkija neatsiekė, kadangi visa 
Lietuva pasirodė griežtai priešinga unijai su lėnkais?

Klausimas tečiaus kyla, ar ir šiandie Lietuva dąr 
tebesilaiko šito nusistatymo? Per pirmąjį dešimtmetį 
po Vilniaus užgrobimo šitokiam. klausimui nebūtų bu
vę vietos. Bet pastaruoju laiku pasirodė žymių,’ kad 
tam tikruose Lietuvos sluoksniuose jau. esama ne tik 
prįtarimo, bet ir karštų simpatijų Lenkijos imperialis
tų užgaidoms. Čia turime gajvoje pulk. Skorupskio kny
gą, kurioje piešiama, kaipo idealas, Lietuvos susivieni
jimas su Lenkija — “dvi sielos viename kurie”, anot 
autoriaus.

Kadangi Skorupskis buvo Lietuvos tarnyboje, kuo
met jisai tą knygą rašė, ir kadangi jisai tebėra Lietu- 
bqs valdininkas užsieniuose, tai neatrodo, kad ’valdžia 
tąi jo propagandai,butų priešinga.

Vadinasi, tarpe žmonių, stovinčių Lietuvos valsty
bės priešakyje, jau atsirado tokių, kurie neatsisakytų 
įvykinti tą, ką Lenkija norėjo pasiekti, užgrobdama 
Vilnių. Bet mes esame įsitikinę, kad visai kitaip galvo
ja ir jaučia Lietuvos žmonės. Nežiūrint to, kad Lietu
voje cenzūra kontroliuoja spaudą, viątiek. Lie^voš 
laikraščiai, kiek jiems bųyo leista, pasisakė prieš Sko
rupskio propagandą. Nė vienas laikraštis jos nepagyrė.

Mes neabejojame, kad lenkų uniją’griežtai atmeta 
ir visa Lietuvos išeivija, kuriai yra brangi savo gimto
jo krašto ateitis. Todėl šiandie, minėdami Vilniaus Už
grobimo 11 metines sukaktuves, lietuviai Čhįčagoje, 
kaip ir kitose kolonijose, pareikš,, kąd jie niekuomet 
nepritars tokiam Vilniaus “atvadavimui”, kurio • pasė
koje visa Lietuva atsidurtų po Lenkijos jpomj letena. 
Vilnius priklauso Lietuvai,* bet savo: nepriklausomybes 
Lietuva neparduos nė už Vilnių! V

' M
of Chicago, III. turtai 
March &8 187$.
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o Monejr

Įiujd.en^i^aą*
kancleriu, nudaryti naują kabinetą, “ne- 

.... .... i- partijas”; !Tąig| ir X^etijdįe eįn.ama' 
.prie “nąęįoęąjė? y^ld^p^f ^arymo. •' '
' »atejk§;
prezidentu iįjęą eąrašą paįyarj<ymų> kuinais, kaip spau-' 
da sako, Vokietijoje yra įvedama “konstitucinė dikta
tūra”. Hindenburgas tuos patvarkymus pasirašė ir pa
skelbė dekreto fdrmžje. l-ud budu jie įgijo laikiną fei 
tatymo galią. Hįndenburgo dekretas veiks iki susirinks 
rieičhtagąs, kurįs gąįšs ą patvirtintį pakeisti arba atr 
mesti. ' J■ J ■ 1 !‘>j

Sulig tuo dekretų Vokietijos valdžiai duodama tei
sė susiaurint arba suspėnduot daugumą piliečių; teisių, 
kaip tai: spaudos laisvę, susirinkimų laisvę, organiza
cijų ,jįįsyę, ;asųiens įeęė5iąįuybg ir t. t. šitų aštrių pa:r; 
tvarkymų tikslas esąs apsaugoti valstybę nuo “pučų” 
iš ĄĮftUtų arįa konwnįistų pusės. ’ ■

Jeigu", valdžia griebiasi tčkįų prįehjonių, tai .yrą j 
aišku, kad ji jaučiasi J esanti silpna. Stipri valdžia, \ kuri j 
turį daugun^bs pijį^ų p^^iįnęią^ ir paramą,, galėtų! 
palaikyti: tvarką f krašte, /^Byarijįdania piliečių' laįšvėą? 
Kiekviena diktatūra r yra • valdžios silpnumo paliudiji-; 
jų.ąs.^A? ■'!< ? • ’/ '•7 • *’ r'' - s ; ' '. 'T

t Vokietijos valdžia susilpnėjo dėl to finansinio ir' 
ekpnpmirtio^ ^zio, kftHs Vokietiją sl^gė į jau kelinti me-į 
tai. Kol križis nepraeis, tol ■ veikiausia nebus atsteigta 
ir normalė^kęnątituc^^ « r •' * i

* 1 fi'*'""'• *.’ ..•)■ ■*■ . ? ■ . • ' ■ <
z f t ♦ / ' • ' J> 4 'u-.-------■„,,,

iki šiol buvo \ 
atsižvejgįąnt 'į
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^csŲpj-pn,twų, paiyų kurinį.
W#Xp?> 'Aia»8y 'joĮfe atitęiriįj
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į'ajs- o stisi,d.Čįųs Uętųyiąąip sįi 
Jakais. Prie jo priei- 
jĮęjęąd ųkr^isiječiąi sų žlft^- 
jjn.il prudčjo viepus ir kitus Vjį- 
ti Ipųjcan, kftįpo engėjus ir j«i 
lWid°tejųs. Pąkuks priminti 

NąliV.ęiko?, Payįįnko,. (Ibiųel- 
AMcUjo, Dorųšlenk.os, Zeleznia- 
ko suįJJfei- Re! dar dftugi.aįi 
už yiąęji kąrup -ir ,už visas‘nej- 
Jąi'vĮes Retjiyių t^utfti imk,eį^ 
MarcĮliję, k,Wios apogėjų ma
tom xyjl

t'f? 
•tyivędč ją brįė. neprįkįgųsų- 
,WXbė? nųf|tojĮįmo. 4mėi;<$įiOR>

$į: V 
W»-. 
•e jėgųy iie«<W '' 
^PP^UftiotMęSiį.'

^kyos ’s^r^pija. . JCądąikje 
We^y.9s ^ųpj^ilt  ̂4 ?“ty.M;

bęt pešė tvarkų įr .ciyilį- 
^aqijų visai, yy.U| Ęyrojiaį. Lid- 

kvietė kuiiųymu,; piųhj-
sąyo ąųsįįĮS.' ka$ jje •ątėj- 

AM jr jjąįaryįtų ,tyar)ęą j?|ei rd- 
.nįuųių. ,O,ąuįęįjkais Liėtvyy td- 
(80 pavpjiųgu avvrębiį9S,qe,Utrd, 
M kwpy “at 71'
.dra^ti. ^mųrį^į 
nvw,W?A Mwysi t 
(pasireiškė baų.d^iayos įvedimi-1 
ir lietuvių suleiddmmu: Len 
•kai mojkčjo paikiai panaudo 
ti tikybą Ar b^nyėiį sp^d. ^o 
.Htięjąms tikslams. Liėtuviaį 
mokėjo atsiginti nuo plięhi 
apkaustytos visos Europos ką 
jriubmenės* kdri pęiitihię^ir t> 
kybinio fahatizhio * vedamd 
ėjo lietuvių“ naikinti. Bet nui 
.atėjusiu su kryžium ir evaiĮ 
gėli j a ’ naikintbių K lietuviams 
suriku bu^o ęįtšlginti ir?paįą-; 
linu, jie pralaimėjo. ’

Ik> UĄųvių Aęj^,ų vaistyto. 
;padąKęhųo, lietuviai t^etųrS-' 
jo jojkięs Ijįtęralųrps^. ųes ^keje- 
ite MeiųzTOB M > AViffl®#!®; 
>y<Vi!įmiJ SW*V y«d.inti Jiter^Į- 
tui^a. 1 ?

Ne geresni buvo ir ųkišlcj 
unijos rezultatai.? ' Nų.<^.^inį0i> 
įfcęrąi peleidę Lietuviai 'Ukj^ 
kai bent kiek sųstiprlti. Kš 
ruošė žiįdąyo LiCįtųvoš tinįeAfa^ 
nįieiteli|i, 
dcI i-ie1’1'" šiandien tai>; n>a- 
ža turi mįęstų, senobės neką-' 
nųi■ jyg kokia: visiškainekultū
ringa š a 1 i s ? To < 1 ei, kadv kanų 
Viską sųhai|ciiidąyę ir sude
gindavo. ' "d
Tai šhaip atrodo, nors Įrum-

W ap'į’režv?' Wffiiaus 
P»a ir perš0iW ųnįją. su ^- 
kija. Ai;gi jįs notįStų............

' Aumrįys .^iU?ja i’ienkj. 
djdžjaSir^ifeS ‘r ^<^4 
kulną. Tą didžiašir^i^ęrųią,' ijr 
liberališkumą bene geriausiai 
atestuoja Įcnkų elegesys su 
mažumomis, ypač pereitų meM tu7’ ^ąuyąlę 
tų Ukrainos “pacifikacija”, v J'' ''

Stebiesi stebiesi ir negali ąt- 
įsistęįičB žmoįįuš, J kokiu Liūdi i 
■šita knyga galėjo atsirasti b* 

iririįtikįns, juoba, kad iji$ir ?: nį 
įl^uięj,a,'> ę tik’ ’įpeyšl*kuo ;grėU 
čTąudjai daryti sli lenkais ’uni-

Ji/Mtk bčne, ipei^a nė yteH 
įtuyihms, ę lėnkąmš.l&tąikįĮjU 
gą skaitant- gaurių į^ų^d^| 
tkad' lietuviai tairi dšsižidfc •* ir

pradėjo MikIĮti

V ęJcsplpMftĮoJ-iųs.

-1 ■"»'«t

Vilnius” Apie 
Skorupskio Knygą 
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NAUJAS HOOVĘRIO PLANAS
* * . . ' . t.. . ' ■'' ' '„■<•* < ;.• ■’■' *f<jį "■ ,4 ' » . ' . . ■ ' ;•

Šią vasarą pasaulis buvo : nustebdntas prezidentę 
Hooverio pasiūlytu karo skolų moratoriumu; BeveįįR 
visos šalys tą ‘‘Hooyerio pianą0 prįėruė ^sp di.ddįų ep- 
tųziazmu, ir buvo sakoma, ka^ jisai išgelbėjęs nuo fi
nansinės katastrofos Vokietiją ir puo/finansinio bei 
politinio chaoso visą Europą. 4 ,*

Dabar Jungtinių Valstijų prezidentas paskelbė 
naują savo “planą”: sumobilizuoti krašto bankų re^ 
sursus, kad galėtų gauti daugiau kreditų biznis 4r 
mes ūkis, šituo tikslu prezidentas pasiūlė bankininkam^ 
sudaryti vieną cęntfalinę finansų įstaigą su ę6Q;miliįi)r 
nų dolerių kapitalu. Prezidentas žada tąip pat pasiiilj? 
ti kongresui priimti atatinkamą įstatymą, kad buĮų 
panarinti kai kurie suvaržymai feįerąlių rezervo ban
kų tvarkoje, taip kad jie galėtų laisviau dalyvauti biz
nio finansavime. ••

Šis antrasis “Hooverio , planas” vėl iššaukė^ spaudo
je be galo daug entoiastįškų; kęmėfttaj’ų ir pagyrjiųų 
prezidento “konstruktyyei yajdovybej” Bankininkai, 
pramonininkai ir pirkliai kaip vienu bą|su ršaukįa, kad 
įtfąbąr ;tąi juv '.tikrai gfeitai ‘ sugrįž gwi ■ T ! 1,1

■ | KoUqs ^tak?8 šie Hoqyerį(r
biznio padėtį krj$ė,tte£s .pamatyti' vėliau. Bet jau dą-

....................... kad ekonpiralįs JjejT finkrįsini^ >1 Į' 
prezidentą atsižadėtji

I

< .'«v viMiv 4 m. y •/ a

(Pąbaigą)
Skaitant šitas entuziastingas 

autoriaus- mintis, ima didelis' 
nusistįebėjinfas, kokiu ‘ budu pfc 
našios mintys galėjo. pas ji at
sirasti ? Argi jis nežirioty, * kad 
unijos idėja yra lietuvių seniai 
iŠdiskusuota, ^psvĮr^t^ ar ga
lutinai' atmesta vienu balsu, 
caipo visiškai nepriimtinas su- 
nanymas? Argi jis nežinotų, 
kad Jįe tik tokio . Ąnkšto susif 
jungimo, kaip unija, bet nė 
laisvesnio susidėjimo,' kaip fe
deracija, liętųyiąins nę®Įriimti,- 
na ? Argi, jau, jis nįeko1 negirr 
dėjo apie vadinamą “Hymanso 
projektą” ir jo likimą ? ‘

Skaitant šitas eilutės, šaky-; 
tum, girdi žmogų, kiiHs nukri
to iš kitos ptyiiįetos ir posmuo
ja negirdėtus ‘ dalykus,4 ar stafc 
ga visiškai niistojo atminties, 
ir nięko nebepamena, kap ,buvb; 
anksčiau. ' 33];;

• A| čįą nenorėčiau nei sipėnk*! 
ti autoriaus, nei ?prikiį^ jįim 
kokias negražias intencijas.. Ap 
tvirtai tikiu, ka^ auto^jįųs •■ya'- 
dovajijajii savo s^lįes pi^ile ir; 
porėtų jąin p^tąnnautįj ,^o? 
rėtų,' Jką<įi .bkupįicitps 
sostine grįžtų Lietuvai. J

Bet; reikią ^pti ,k|egąliniai 
naiviu, f;ką^;:nįįr|L|ci^c*: 
situaciją, žinaht praeitį, imtis 
idealizuoti ir piršti lietuviams 
uriįj^su

liai, kąijx) prancūzai, kurie gąą; 
ysai; stengėsi įkalbėti rtiuin^ 
apijų- su ^Lenkiją, i šiaUdien jąų 
metė; Šitų
gą ;4ahbiĘį, * ri^janątoy ikąd jis *® 
siškai %'|rg|džia^< \K'"\; 5. j

Net ir patys lenkai šiandien

darbas.
aimana apie šj. dąly Ija, 
poapįfj^^'A

pramties! svajonę. , ♦ ’

n
IW $ 
■bizni' ■yTr

o, * sjuJig/Jcųrauo ^valdžia ‘
' • ' u/'. . AįtJkjrldL f ■'■■ *. . ‘ ,, '■

JI

$

Šiuos jąnčarų reikalavimus iš
pildyti. Jančayąi ir yėl sukilo, 
bęt šį kartą kęyą pralaimėjo. 
Sųltęną^ tris kąrtųs siūlė jan- 
.čarąųis gerumu pasiduoti ir 
atąisąky^I • nuo sayo privilcgi- 
jų, į^t šie, nesutikę, tuomet 
1826 jn. sultonas griebėsi mal
šinti sukilimą. 4,000 jančarų 
buvę ąUyaryti j kareivines ir 
gyvi sudeginti, kiti buvę sujrn- 
ti jr nužudyti' .arba išsiųsti iš- 

fiį pąt? 1wAwj var- 
gS* pus.ę Xdk?|tančio ;netų b«- 

pąs%ęHę ^nėklą — buvo 
išbrauktus!
• Taip žuvo jr užbaigė savo 

pašalyje af- 
kajri,UQjuenė I 

‘;;’W iljjiau aiisiflojau
M WW& ka4 RW>-

syariMį rolę ,vaidj- 
fiyv«PMn,e ffljoj?- 

tyĮįė jĮįę.riueiUjenė .virtus dargi 
kariškių luomų, atskira kįąse 

;yĮistyp6je. Ji virstą ne jėgos 
šaltini !\yaldžiai ir vąlstybci, 
bųt* pati virstą jėgą, valdove 
ir gręsia pavergimu visai vals
tybei. ’ f

O'juk jąjąčąrai yjsgi šiaip ar 
taip buvo savų rųšies svetim
taučiai, kurie neturėjo savo 
tėvų, kurie galėtų būt užintere- 
sdęti viena ar kita valdymo 
sistema. Jie (buvo pačiai TTur- 
lįjfti, Turkiją jieihs sireb- 
rW- Sį Yi8^ J! Męite i*!*!??, 
savotiškai tvarkė valstybę.

! W W 4«r-
bo taonea ir
visuoDjepė reikaląudama Wai- 
kirrti.nųolą^ę, kflfiųomenę,,» 
jęs vietoje įvesti samdomą' mi
liciją.

’ Ir iš tiesų, panašus kariuo- 
jųenės sauvaliavimai pasitaiko 
B yęlėsnįais ląikąis, ne tik Tur- 
ki j oj e* <bet ir Ęuippoje, Pietų 
Ąmfcrijcęs kai kurįęąe respubli
kose, Kinijoje ir fcitur. *’ 

: ‘Pabąf^inė ; musų valstybių 
nuolatine kariuomenė mažai 
kuo įtesUjktFla bų° Turkijos 
jančarų. Juk jei kareiviai kas 
metąi, kas (|htrį, kai kur kas 
treti metai keičiami.; vieni pa
leidžiami, o jų vieloje imami 
nauji naujokai, tai karininkija, 
Visk karo vadovybe yra 
na, ji tarnaują iki grabo len- i i 1 * i * - * « .

Aišku, kad taip patvarkytą, 
jšinąky.tą Įtr- pu^ai^ 
nuota i'taMIdr pasižymėdavo 
kovoj c. Į W pi. t lės * Marica 
sumušė du kartu skaiUiiigesnę 
serbų, Bosni jos ir valakų ka- 
riubirtenę;. 1389 m. tieš Kųsso- 
vu, 1396 m.• ties Nikopoliu su
mušė puikiąi išmokytą pran-: 
čuzu ; riterių ’’ kariuotnenę. Bėįt 
didžiauąias jų laiųiėjįfnąs bu-' 
yo l46^ m. užimant Konstanti- 
noftblį. 'JBĮąt?julc Kubįątos ka- 
laUti negalamh, antra, laikui 
ejpmt jauht .’.vaikjjiiai ' vjįrto 
i^ždętids vyrais, .6 pagal įstą-, 
bijus jie nėtufėjo leišeą vesti, 

fe? tet ,^k
..Wfr ‘W M

praWflm- P^u-.
® »W^xo. suta^is jj*

VeRtS 
W- #en* if

burtas U ižeijigd flmas Sos- 
..tAn;

Beįtz nuolatos • kariauti,» arba 
duoti 41<rvmąų mjibuy.p iš'koUr 
tuoni’et jąnčarai pradėjo vers
ti ^ĮuįtąnusBi^P soslų, d jų vie- 
lon šo&)tL s|yo; vądM8» kurie 
jiėdist 4ąd|j.o 5 gaUSirfgų. .dovaį*

Ne- 
išpįidžiUs * pažadų, 1 vii jūds 

“ yeįįe dr sodiįio kitus.
. ;#^sidljp : paU istorija, 
ką^ir, sendyės Bombje, Bizanfi- 

kitur<' * *? ’> * ?:-
’ 7 Tuoinet^;sultonai nutarė jan- 

HČr,u?r apgauli 
di? pr Ątųna^j

r jaųčarams 'vesti, įsigyti šeimy-

čuzu ; riterių' ’ kariuomenę. Bėįt 
didžiausias ‘jų laiųiėjįfnąs bu-; 
yę 145^ m. užimant Ronstanti- 

iH’ — *. . --- A .■ - _ ■" ' . ✓

jiėtlU „-negaijpiė
Jįėgant cjąuht

"t

l!|»!> . .N. ■■ I /r,
«.r> f r .f , v 'i';! ’ - ,

ti himnus < apie Jadvigą ir jos 
jaunikį.- Tada reikia įrodinėti, 
kad unija ištiki^ buvusi Lie-- 
*.M **• I . '■ • • C-.- ’ , ii I 1

tuvai parima, b ne pražūtis.
• ‘--i* * i ,f •* r 1 */*'’■' j »

Reikia griauti , dabartinę pas 
lietuvius pažiūrą i uniją ir sta- 
tyti 'naują? '/‘f ■ , 4 ■*';• . ' '■* . .i . '

Unija su pražudė
Lįiętdyą

' ? ? f ■ ■' v' {' ' • •.

Klysta, kas mąno,; kad lietu
vių , nusistatymasi.: prieš uniją 
esąs tiktai -kaž jokios lenkofo- 
bijos reŽjiltątasi Tik lenkai ši
tą nusistatymą, aiškina /pii-: 
miausia Maskvos, paskui Ber-, 
lypo, intrjgoniis ir net pąpirkiri 
mąis. B'ėt ir 'jįe^ dabar/ nutilo,: 
nes ' sunku kalbėti apie visos? 
tautos suiritrigavimą ir papirki-

1 Ljętuviai taip pusistątę prieš * 
4U^iją dėljto, kad jie mato ir 
jąt^ią tą milžinišką žalą/ kų- 
rįą Mrųja jai atnešė. Kol Lietuj 
^yą buvo'•.viena, ji ne tik mokė
jo gražiai sugyventi su rytų 
alavais, bet įtraukti juos Lie- 
{tųyos yąlstybėn, suteikti jiemjj 
viską, ko tauta iš savo valsty
bės gali laukti, ir i pądąryti j uos 
^ąyo geriausiais draugai? ir 
^ųpgjpinjcąįą. ISuaid^juai 
įąpjcąįs, I^ietųva įsipainipjo jį 
Bebaigiamus karps. Kai ,prąai*

i karai su Maskva .penkioį 
likto šimtinečio gale,\taip ir tą,- 
šėsi su nedideliais- pertrūkiai^ 
iki Lietuvos valstybės panaiki
nimo. Visi 4jtie karai su ;Mask* 

btuyo ypdapii daugiausia' T'ieH 
tųyos tąritbrijdj, lįėtųyiij iiirS 
tųyir lietuviu 'krauju. O kiėk- 
vie nas: pralaim ė tas lenkų Mąsk- 
<yai..karas biivo apmokamas n| 
įerikiį, bet -lietuvių turtu ir <ž4 
niėtiijs. J Gal kaą pasakys? kad 
tife' ‘ kąrai buvę -neišvengianti ik 

jjjo»,yesįi.kftofsp^vildėnę \tį 
karų priežastis,, j^sim/' kad čįjį 
>idinp>

unpė^U«mas, 
kųipąs,: poUUnė • 
idiplomatiniė
<kybinč ■* neJoleranęlja ■ jr ’kito s

t

X q-<

ca iik 
■ ■Į n

? ! i

fi-

\ r

iįųi• lyg kokia5 visiškainekultu- 

viskį sųriai^iridayę 
(giridĮdvę.\
'? ™ ątrodę, ;ięrs >4ųm. 
pai apibrėžus, autoriaus 'giria

;u badu- nugalė- 
r , ,ra ; i * jų: v* veri&nąisįi

kąriąuti. ^agoųietas IV4 leidę

Titą, 'NĮaž^
h djuvo į.v,edamirkaip kareiviai ir’ 

šiaip piliečiai, įkri; turkai, ne
t BįE^tiaięji « : * krikščionys-belais-! 
iVjidi.';.. " ■ • •’ '' " t

» |Ai Apriemonė nuhiušė kariii- 
;gj;Uąnčąriį ūpą* jau ?> dabar, 

i ^paskelbus • kdrą. ir Šaukiant 
i |hnČarus kąriapti, pasitąikyda- 
įįę įdaug dezertyrų, kurie’ bu- 
$0 į prisirišę prie namų, šei- 
;naM."r :’ * 
įę;iBėt visgi dąr jahĄarai buvę 
priVIJegijuotas luomas ir gan 
siŲiki našta valstybės iždui. ‘ 
? Ąntra, sultonai; ^tdJedanii 
;Kujfopos gyvenimą paniątė,^ 
■jęg ėmimas kasmet naujękų- 
daugįpigesnis ir ? ęattdingejnis' 
dalybas*' negu laikyti nųolati-?

’ jąu (buvo;
iie ’ Valdžias; ramstis, birt pati: 
virto vai/ 
y.«Wov^\...
sultonai,*1 dargi tų - pačių jau-’ 
Bw,Wpwv; ?<»l« 
fįįius|ki;ajyęti jąis, jdąs: kol kavoj

itfhraiiMįęita • ; ■>

ip. * megihą europiškais pama-J 
tpįs’ sUęrgąnižpotj•• |cąpuomenę; 
'it.isu ją ^iau nugalėti ’<j apča7 
rU^kdiįVale?;' ; ',**>AV* ■
ž Bęt»jančarąj . gerai; siiprąto

'ir
kąi>uo-

M prezidentas 
nenorėjo paduoti, kilę bfi.b-f • •• Z A ■

-

♦ Maža tę, visose kariuomęnč- 
£e jU£ ūžti ksite Šimtus vir star- 
jny binių puskari ninku, .viršilų ir

<į

'

r

įk^'Lriėleb&‘' , ~ '*_v„
i^ėlto, Otnyąa pašyta'’Uietulyl

ii • ,p$ębjęs '#hM 5 

tttę nekarIuvu8i,l'teŲ.kv_gla- bu.'T^d’JUiftįp; ar’,teipilit;tUyįi i.

bk;

u"

Idžįos ramstis, bet patr^ę111^ «
" pati - elgėsi sui j?ą"aSių žme^jĮ Ir «e

1 kaip jai Jiatįko. Irj stąhM v«««-
ląrgl “tį^p^ią jmi-l |?nkai JsMfe iįjįiSdftmį'sayo 

jOPkęse gtpkluęti} jėgą prąde- 

yaldžiai kitę piečių sąskaidom 
Ir reoiąyįma^ t^nįįa 

aidžiai skaitytis, j\es nors Jo? i 
kuriose respublikose prezlįten- 

;gų viršininkas, bet jo reikšmė 
kariuomenėje lygi nuliui, nes 
karęivjs greičiau paklausys sa-* 
yo kuopos leitenanto įsakymo, 
negli prezidento. Ir tai pilnai 

prezidentas 
į ir; mįnisterįai yrą/ tik teoretiš- 

ppistp y Wtoal-
gi\įyąiraus laipsnio karininkai, 
generolai': yra jo faktini vlnį- 
įiiriįĄ’ J^rįę“’Valdžią jis put-

1 .Jdai junta kiekvieną dieną ka
reivinėse? - .........: -

: J (Bus Ldaugiąu) t 
t'1 • ■ y ■* '- f . .
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lįfo, 17 '.“kpyoę” gautąs

A

2/_ x i

,A -

v

WT: k ' i.:fckt t
.Jsiįiaj ję Melr gryflbj 
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Penktadienis, spalių 9, 1931

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Roseland

Bedarbiams Šelpti Komitetas 
likviduotas. Bolševikai pas i* 

šlavė pinigus.

“Rinkim savo 
šventakupriai

vėl sugrįžo

Spalių mėn. 5 dienų, buvo 
sušauktas susirinkimas atsto
vų, kurie reprezentuoja drau
gijas Bedarbiams šelpti Ko
mitete. Nuėjau ir aš, kaip be
darbis, dėl jdoniavinio, ba tik
rai žinojau, kad jokios vilties 
nėra gauti sušelpimų.

Pirmininkas A. Draugelis 
atidarė susirinkimų, paaiškino 
tikslų, kuriam susirinkimas 
buvo■šauktas. Tuojau tūlas 
komisarų paštumdėlis ėmė rė
kti visa gerkle. Girdi, kam 
pirmininkas, šaukdamas susi
rinkimų, pasakė, jogei raudo
nieji -norį* iždų pasigriebti. Ma
tyti,, tas ponas labai bijosi sa
vo vardo.

*15ergė jis pirmininkų, “Nau
jienas“ ir visus, kurie tik nėra 
raudoni. Nuvažiavo į Maskvų, 
į Meksiku, į Ispaniją, išvažinė
jo po visų plačiųjų Ameriką 
vien keldamas aukštyn raudo
nų darbų, o visus kitus maišy
damas su purvu. Blevizgojo 
be saiko.
- Pirmininkas mėgino sustab
dyti ta\ blevizgas. Net grųsino 
uždaryti susirinkimų. Pagalios 
pareiškė, kad uždarąs. Petro
nis ėmė šaukti: 
pirmininkų, lai 
eina sau“

Bet Draugelis
prie stalo ir tęsė susirinkimų 
toliau. Atsiprašau, ne susirin
kimų, bet greičiau bolševikų 
nežmoniškas blevizgas. Mano 
supratimu, pirmininkas pada
rė klaidų. Jam nereikėjo grį
žti prie stalo.’ Butų* buvę gė
riau jam kartu su iždininku 
išeiti iš susirinkimo.

Susirinkimas kiek apsimal
šino. Raštininkas perskaitė 
nutarimus iš praėjusio susirin
kimo. Pasirodė, kad jau perei
tame susirinkime nutarta bu
vo fondų likviduoti, o liku
sius pinigus atiduoti kokiam 
ten tarptautiskum bedarbių 
komitetui.

Pirmininkas Draugelis pa
aiškino, kad anas’ pirmesnis 
susirinkimas ir jo tarimai bu
vę nelegališki, nes tik septyni 
delegatai tedalyvavę (reiškia, 
nebuvo kvorumo), o turi būti 
ne mažiau, kaip 12. Šiame gi 
paskutiniame, t. y. laikytame 
spalių mėn. 5 d. susirinkime, 
atsiliepė 26. Balsavo 24, o du 
susilaikė nuo balsavmio.

Draugelis klausė: ką dary
sime — ar tęsinį bedarbių šel
pimų toliau, ar likviduosime? 
Maskvos davatkos kaip vienu 
balsu suužė, kad reikia likvi
duoti. Nubalsuota likviduoti.

Kitas klausimas: kam pini
gus atiduoti?

Aukos buvo surinktos iš lie
tuvių. Ir tikslas šio komiteto 
buvo šelpti lietuvius bedar
bius. Bet tuoj visi maskviš
kiai pradėjo rėžti spyčius. Vie
nok tuose spyčiuosę jie mažai 
kalbėjo apie dalykų. O klajo
jo aplink visų paŽaulj”X vis
įkalbinėjo, kad tik komuniž-1 
mas turįs jėgų valdyti viską. 
Ir visi tų patį —- kaip užsuk
tas gramaf orias. Matyti, iš an
ksto komisarų buvo išmokinti 
ką sakyti. *
• Kiek nutilus, pirm. Drauge
lis pakvietė knygų peržiūrėji
mui komisijų išduoti raportu 
Tuoj vienas ima skaityti kokių 
ten rezoliucijų, o po to atskai
tos pasirodo, kad knygos prų-

rašų galėjo šiek tięk sųsiyokr 
tl, kad išmokėta Tamošaičiui 
$10 kelnėms ir tarptautiniam 
komitetui $25, kad pas vienų 
tavorščių yra $7, pas l^itų vęl 
keli dofęriai ir kasoj randasi 
$22.56, iš kurių pas pirm. 
Draugelį yra apie $8. Iždinin
kas paaiškino, kad jeigu jis 
butų buvęs toks, kaip tavoriį- 
čiai, tai butų galėję nelikti 
nieko, nes knygų nęr^i, o taip
gi nėra nė parodymų kiek pi
nigų turėtų būti. Bet, pareiškė 
iždininkas, aš kuo teisingiau
sia užlaikiau visų brolių be
darbių turtų. - ... .

Ir vėl pasipylė visokios ne
su monės iš raudonųjų gerklių. 
Pradėjo prašyti bąlso ir ne de
legatai. Pirmininkas neleidžia 
jiems kalbėti. Petronis pata
ria duoti patariamų balsų. Tik, 
girdi, neleisti* balsuoti.

Gavęs balsų, ima kalbėti 
koks ten raudonai mėlyna no
sim asmuo iš kokių ten užrašų 
ir nuo kokios ten tarptautinės 
bedarbių kuopos. Esu, visi, 
kad ir po 20 metų išbuvę pi
liečiai, bet nemokų kalbėti an
gliškai, tad jam priseinų va
dovauti. Toliau, jis ėmė kl»l 
joti, kaip girtas, po visus kraš
tus — .nuo Čobk kauntės iki 
Maskvos ir nuo ten iki Wil- 
liamsono kauntės, Pripasako
jo to, ko ir pats nežino.

Gavo balsų A. Jocius. Jis 
pastebėjo pirmininkui kam šis 
leidžiųs laikyti prakalbas, nes 
susirinkimas šauktas buvo 
tikslu nutarti, kas daryti su 
fondu, o ne kokiems ten spy- 
čiams laikyti. Jocius nurodė, 
kad geriau likusius pinigus iš
dalinti bedarbiams sulig fondo 
tikslu.

Petronis tuoj pašoko su kri
tika. Ir vėl lemiąs. Pagalios 
šiaip taip prieita prie balsa
vimo.

Duota įnešimas pavesti pi
nigus tarptautinei bedarbių 
tarybai. Prie jo pataisymas i 
išdalinti pinigus vietos reika
lingiems pašalpos ' lietuviams. 
Balsavimo pasėkos: / už 'tai^ 
kad pinigai butų apduoti tarp 
tautiškai tarybai 48 balkų; kad 
lietuviams — 6 balsai.' Tokiu 
budu iždas ($22.56)* teko rau
donosioms davatkoms.

Taigi aukautojai lailžino ki
tų kartų: kur Maskvoš davat
kos kų veikia savo ilgas nosis 
įkyšusios, ten verčiau visai 
niekd neaukauti, (r dar pasar
ga draugijoms ir kliubams, 
kad kur reikia skirti delega
tus, tai turi apsižiūrėti kokius 
žmones skiria.

Iš tikrųjų, draugija ar kliu- 
bas gan geram tikslui sutver
tas, o nieko neboja kas jį už 
nosies vadžioja. Ir jei kurioj 
draugijoj randasi komunistų, 
tai pasirodo, kad keletas tokių 
chuliganų visos draugijos var
dų teršia. Gal Roselando ir 
apielinkės draugijos ir aukau* 
tojai ateity žinos su kuo ga
lima turėti kokį reikalų, o to
kioms Maskvos davatkoms 
rodys duris.

—Roselando 
Korespondentas
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Bits about the 
Orchestra

, ‘’) ■ T‘t , . ;•

Here’s some first-hand news> 
about the doings of the Lith- 
uanian Symphony Orchestra, 
which . is under the direction 
of Mr. Chas. Stephensj Because 
all of our pretty girls seem to 
be “dated up“ ori Wednesday 
bightSj we are going to chdngę 
the dat^ of our rehearsals. The 
day has not been decided upon, 
būt the^compass neėdle leaną 
most towrad Sunday after- 
noon. I am giving this data f op 
the benefit of those who want 
to join Our Orchestra.

If you play any orchestrai 
instrument well, don’t let your 
neighbors have the satisfaųtion 
of hearing you play tlic /‘Rupi- 
ba on the Tūba’’ / or what haye 
you at no cost. • ,■

Join our flock K
And th'en they’llįpay
To hear yq‘ų play. t

Cute little rhyrrie,- isn’t;' it? ,;I- 
dicįn’t' kri‘ow I ’’was a poetes^> 
did you? . * ' '

We haye (juiteja few meriibers 
in the šlring. and wind sectįoris. 
A new additiori to our O.rchest- 
ro, Mh Stcpheh’s brothęr, Ge 
orge, from Brockton, Massa- 
chusętts, a great piariist, is 'a 
“bojh” to Our Orchestra. He Js 
onewf'our mpst promiširig 
young. i musicians. Bųt, of 
courše, yoų have all heard aboitt 
him already, for the corespon- 
dent of the Lithuniąn Chorus 
“Pirmyn” “coppėd” this picęe 
of news bcfore we even had a 
chane to recover from the 
shock,

We. aro prepąring some con- 
cert mi-sic, for.the concerLsea 
son is now at hand: Our own 
concer(t which > wjjl. be held; at 
the Gage Park. /Auditorium is 
n^aring,, < {iWe.»aB atfaM kyoų tto. 
coope^ate with* liš/im buyirig and* 
selling as manyjjtickets as you

, ■į«»* >■!« ■ III—ilM.l.li..

can. We ; are going to sęŲ 
, Oti . at. i»rięe8*>
,6ęt*.yoOrą early. W^o can tėll, 
you m’ay have to pay a small 
fęrtune įto hear us when wė 
ręach the (op riiiig of the lad- 
der. We štili hold our rehear
sals at 55th and Western Avė., 
Gage Park. '

Watėh this cblumn, for yoų 
will get news ithat will surprise 
you. We arė goirig to holdour 
first parly vęry soon. 1’11 tell 
you all about it lator.

Toodle-oo, iki pasimatimo. 
First Violin

• Mary Gvąlda,

Tl KfiJO UE.MOROIOIH DAUdELT METV —- 
1>A%R WXD.WA

Mi'b. Gertriule Saniucl, 305 Sparke St., 
Sioux City, Iowa, rašo: ‘‘Nuo 1011) m. ,aA 
turčiau sknutouinfruH išorinius henioroidUH ir 
fistulas, kuriuos 'gydytojas iMlmč 1924 m. 
Trys metai vėliau. iSsivystč kraujinei- viduji- 
niaj i henioroldąl.. Balandy,, 1030, atvykau 
I S-M-S Health Indtltilte ir tapau lAyydyta 
Jų.paHtebčtinaifi “.be peilio’’ l|c*niOroi(lų treat. 
mentain.t ir rekomondupju .virpins Juio-hejno. 
roįdu kenŽiuationiH Dr. , P, < ifiymanski, 1809 
N. Dt»niėo Aye,. • Chicago. • III. »/

Pasti/bp.. JPajraUoH kenčiantjeji nuo ’ hemp- 
rotdil gali būti’ išgydyti be peilio, skausmo; 
ai* ligoninčs, naujausia ■; Europos, sistepia da
bar vartojama musų ištaigoj. Nereikia ’ išlik
ti ifi darbo. Nauja- žema kaina ’ — lengvi iš
mokėjimai. ’ Ateikite Šiandie . arba rąžykite 
dėl 5 dlomi ZpllU •’trpatmento dykai-, prisius- 
darni 10c apmokejlftiui persiuntimo. . Na
mai S-M-S > Herb-Nu-Tonlc. ■ >

.-/>■ z-.-l ■ •

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Graboriai

II! ....... ....■URI u.
, ■ . ■ .r. s > > ». / ♦ v-r-’:

Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

164« ,W. 46«h St.

Telefonai

Bonlevard 520?

Bonlevard 8413

1327 So. 49jh Ct.

Telefonai - 

Ciciro 3724;
-i' -

Lietuvės Akušėris

Lietuviai GydffgjaL
PRANEŠ

DR. MARG
Sugrįžo ii Lietuvos ir priiminėja

c ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų 11 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulsvard 8483

11 . ..........; . ■"'!.!'.i ■

.i ■ ii ■■ ■*' m............................ ..... ii n>"

_______

Dr. P. Atkočiūnas
DENTISTAS , “

1446 So. 49th Ct 
Valandos: y—vi 2 A. M.» 2——6 ir 

7-7-9 P. M.
Telephone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

z Phone Bonlevard 7042 . ..

Phone Boulevard 413?
A. MASALSKIS

m ‘ P .- ' • . ■ • . f ■

Musų patarnavimas lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningai i^r ,nebrepgiu to?
deb kad neturi*' B-

;Jg|dg -užlaikymui sky-

.i V -'r

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY3 MIDWIFE

:i33*’4fcA’c-

JM.SKUDAS
Lietuvis 

IR BĄLŠAMUOTOJAS
IcŪHr; gražį..koplyčia dykai ;■

1U8 W.; 18 st. • •
TeL Rooievelt 7532

v ; T .0 .

■
. < *

1 }• a- - į i iy. -./••*
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'“/i1 
grAbc

■■■J*'-'-----------------o........

Dr. P, M.1 ŽILVITIS |
.. ■. 'i"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
Ofira T«l. Viaory 71»» ' ‘ 
R«z. -Tel. Hemlock 2615

t «.
----------------

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

/

——O-—r 
Pbone Canal 6222

y. /,« ct ct l gydytojas ir chirurgas 6109 South 2201 West 22nd Street
" Valandos: 1—3 ir 7—8

Seredomia. ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868 
■ > • .« . ’ • *

Akių Gydytojai

Albany Av. LPhon. ,S‘“‘

H<ml«k 9231

'ii—-■ "

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse. kuopigiausia. 
, Reikale meldžiu atiifaukti, ų mano 

J darbu’ bušltr užganėdinti. T 
Tek Rbdievel^ 251F arba 2516 

2314 < 2?rd Pl7 Chicago
RKYRTrin,

1439 Š. 49? Co]įjrtr Cicero, UI.
, - T& dcyrį 5927

1 .i. i >'>>':; 'u: 'o ■ >.«• .••'I- ■■ i

■ ;t3e!fdfia^Yai<tt'il38

Stanley P. Mažeika
'Gtaibdiįiusir 
Balzariiuotojas

1 Mo^erailki Dov»»>i
Turiu ;autbin0bilitii visokiems reika-

3319 Auburn Avenue

J. F. RADZIUS
> PIGIAUSIAS -LIETUVIS 

ABORIUS CRICAGOJ , 
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir ^pigiau, 

I - negu kiti todėl, kad 
4. priklausau prie gra- 

bų Hdirbystėu' 
! OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 .
1 SKYRIUS: 

^ 3238 S; Halsted St. 
Tek Vireory 4088 ;

o

ii iii m 11 i > hunui..... ei i

'. ' VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Nepraraskite josi Apsaugokite Savo lt savo Šeimyną. 
American Medical Institute Brito šį klausimą, tūkstančiams žmonių. Del. 
pilnos medikalės ekzaminacijos, sirguliavimų.- kfaujo ištyrimo, įčirškimų

"''American Medical Institute
2418 W. Madison St. ’ ’ Tel. West 1864

- IŠTIRKITE MUSŲ KL1UBO NARYŠTg — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kasdie

N A U J t'EN W 

Pinigų Siuntimo Skyrius «t 
daraa kasdie nuo 8 v. ryto 
Ud 8 vai. vaje. H«d

fl. v. ryt? iW 1 'i. y, P’

D VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

. Sugryžo ii Lietuvos 1
Palengvins akių įtempimu, kuris eiti 

priežastimi galvos skaudčjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotpmo, skaudamą 
akių karŠtj, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę « toliregystę. Prirengiu 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas tu elektra, pąro- 
danČia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos, vaikus. Valandos 
npodO iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be

• akinių.' Kainos' pigiau' kaip kitur. 
4712‘ South Ašhlahd Avė.
/ Phdne Boulevard 7589

—1 0.... .......... ■

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllthSt. 
Kampat Wabath Aviniu 

Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS -

Getai lietuviam! žinomai/pet 25 au. 
nu kaipo patyru gydytojai, chininai 
ir akulerii. *

Gydo įtaigiai ir chronilkat ligai vy
ru, moterų ir vaikų pagal naujauiui 
metodui X-Ray ir kitokiu .lektroe 
ptictainu.

* Ofiiai ir Laboratorija:
1025 W. IStb St., natoli Morgan St. 

Valandoe: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare

TęL Canal 3110..

<800

Dr. Suzana A. Slakis• . ♦ • .■
Spacialitti Mottru it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė,
Vai. 1Q iki 12 ryto: 4 iki 6 po pieta. 
(Vakarais: Utarn. ir KetV. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimą 

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

Hyde Perk 
i

4729 8outb Athland Aot.) 3. Mm 
chicago, ilu...» 

SPECIALI 
Moteriikų, V 

OFISO
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuų 2 l|d 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki/ 8‘:30rvaL 
vakaro. Nedčl nuo 10 iki<12 > v.’ dienų 

Phone Midway 2880

( --------------o ■ ■—
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Bpulevąrd 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Cbicago, I1L

Telefonas Yatfi O9&4

Dr. MAUR1CE
4631 South Aehlend, As^nre 

Ofiso ▼alandos: <V '( t 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 104ki 13 

Rez. Telephone Plaz<3200 . 1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ 4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki 
4 it 6 iki ,8 vak. Nediliom nuo 10 I 

, ' iki 12 dieną. .
Telepbonai dieną ir naktį Virginir 0036 

. .j i frh-TiJTi—L.iinijris -r—i , 

I. Rea. 6600 South Arteeian Avenue 
' Phone Prospere 6659

H ; Ofiso Tek Canal 0257

Phone Armitagt 2,822/ , .

DR. W. F. KAliSZ
1145 Mihoaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 ild 8 P. M.
Seredoi vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutanį

Ofiso TeL Vireory <893 
Ren. TeL Drexcl 9191 , * •*

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
’|, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHALli
OPTOMETRIST L - • narztivrflrrKTTT^ mm ta 

Praktikuoja viri 20 m. Ao IMEON^VlMl 
'4649 S. Ashland Aus. I Wm Town stare Bank Bldg.

Td’mB«l.W ®U7 2400 UUim, St. ' ’

----------——:----- ;--------——__ | Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų' telefonas Brunswick 0597

■r-.

Duokite savo . akis išegzaminuoti 
DYKAI r 

Registruotam Optometristni 
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

. t patyrimas 
\ Akiniai nuo $3

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

4631 S. Aihland An. T<I. Yard. 6780 
n ’< - . i ■■ . ■. '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR» P. Z. ZALATORIS|ofii«: 3102 So. Balttad si, Cbitogų 
«rti"31it Street ; /

I • 
Valandos: 1;—3 po pietų,. 7—8’..VW»-
Nedaiomii ir ivenred, 10-^12 diafr

“ > . 1 Z

Advokatai J •-

K. G ŪGIS 
ADVOKATAS' ' . , 

MIESTO OFISAS :
127 N. Dearbom St.p Rpoju 111$ 

Telefonas Central 441J
Valandos: nuo 9 ryto ikl.'Alft pietį 

Gyvenimo vieta ; - ’ -t 
3323 South Halsted Street 

TeL Boalevird 1310^
Valandos: nuo < iki 8 ytL kkkvfeM 

. vakarą. Oskynu ketve|*|> 
Nedilioj nuo 9 iki 12 ryto

*

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas /
DR. C MĮCHEL, O. D.L,,,. 
t™ 4645 s., Ashland Avė.

nežiūrint kaip butu kom- 
pilkuotas darbas. Mano sis
tema yra pasekme 20 me-l , 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai I- . .

vartojami? Mano ^aldnim^su^ąži ’^’įSejlmJ ' « NA1U A
lr vaiku akims L’ 6641 So. Albany Avė.

ir akiniams. Tek Prosoėre 1930Akinių ir Egaąminacijos Kaina Nuo |S. , ’ 
Žvairos akys atitaisomos. Žema kaiUa. be . ................. ;...................................................................... ,
onoracijos. lengvi išmokėjimai, nėra: sugai- , ' ' - - - •' ’ .
- Stiklai dupllkųojami ir rėmai sutaisomi •

DR.’GMICHEL, O. D. ' *•*-**- I
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas < T*“- Lafayette 4146
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:80 vai. vak, VALĄND0S, 
=============e--■■■ ■ į I nuo 9 Iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki ,9 valandai vakaro .

Valandos 2 iki 4 ir 6 Iki 8 vakare.
' Nedėlioj pagal sutarti 

Tel. Bonlevard 7820

»•'

T
ADVOKATAI { :

11 Soatb La SpUa Stfsat, t 
Room 1934 TeL Randolph 0$33 

. Valandai nuo 9 ryto iki 5 '.vuL vnk. 
3341 S. BaUtad St. Tat. Victoev 0543 

; - , — L Valandos — 7 ild 9 vakire

Ą, K. Rutkauskas, M. D.

i ii 1.1 • >in«
i

i " j --.t-■’Yj.'r1-.' (I? O

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

Te|. Kenwood 5107
VALANDQS:

nuo 9 iki U valandai rvtts 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Ivantadianio it kttvirtadhnio

> Qfiso ir/Rez. Td» Boukvard 5913

DR.BERTASH
AMBtjLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ^NAKtl 

Mes visuomet teikiame Širdingą, simpąlfagiį if; rtmuj(

J. r. EUDĘIKit mOm,
■ 4605-07 South Hėrmitagė Avė

- ■V'* YARPS

Lietuviai Gydytojai

M.

bronislAva 
VITKEVIČIŪTĖ 

ir 
MARCELĖJ 

VITKEVICIENfi
Kurios dabar randasi 

Tautiškų Kapinių koply
čioj. Jų kūnai bus per
kelti į nuosavų koplyčių, 
taip pat ant Tautiškų ka
pinių, šeštadieny, spalio- 
Oct. 10 d., 1931r 2 vai, po 
pietų.

Visi giminės, ^ažyątami 
ir nešėjai esate nuošird
žiai kviečiami atsilankyti 
ir suteigti paskutinį tpąį 

| tarnavimų. Bus k^^tę- 
jįi ir bažnytinės apeigos 

Izidorių# VJtk^vičia 
/(Tėvas) 

9^1 W. 33 St.
Tel. Boulevard 5181
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DR A T KARAIITNWS kowarskasVII/. 112111/lLilUlJ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas 2403 W. 63rd St, Suite 3
8147 So. Halsted Street 1 

t«l. C.!nmet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienoi it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare; 
•'/ -1* ■ , u '.v t y 1 ; į: ,

(Cof.r.of 35tb B/mbted S«) m 
Ofiso valandos: nuo l-3i nuo 6:30-8:30 

NedUdieniais pagal sutartį
h l. ■> 1 1 ,

Ofiso Jr Tefc fetohyard 5914

DR.NAIKEI.IS
756 W.35thSt

K m: M

’idS.sižEi Zitai.i.

>- .*-d -

-
. '. . i <.■/>•'«■''■ .

4. . -J

Tel. Prospere 1028 
Rea. 3359 S. Leavitt St. Cianai 2330 

■ Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedčlioj pagal, sutarti

. . .... • ...... —.....- „.
Hemlock 8.151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

M35vStX^1s"m 
10 iki U ryto, 6:30 iki Š:3Q va 
Apart šventadienio ir Ketvirtadien

John Kuchinskas >
Lietuvis Advi 

2221 ff est ŠĮ 
Arti Leavįtt "I 

TMpnas Chned 2^2 
Valandos 9 ryto ild 8 takam.

Seredoj ir Pėtnyėioj nuo 9 iki 6 '

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

srss- " 

Valandos: 9 ryto M 4 ftajl
‘ ■' .............

Vakarais: Utarn., Ketv,* U S it Iii tos .

-> *
■* t

i

—
Pbone Canal 2118 

nir’T’r6 yFtwa* 
1/JlC* A. Ju. X

1900 So. Hdsted si 
4193 Archyr 4ut« 

. Valandos: 2A4 ' po piet
PhonJ LafayetieipbM* ■

Nnmį Td. ĮMte p,* >MJ Į

1 *'■ * * ‘.. rl__  *•*? »J> '~\r* •■ ♦

10$ Afdhre Si., Rohm 
a Telepbone-RandolFb^l

ivDentistas
4712 South Ashland Avė, 

:T«t iM ..."
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r.. ' r t r ’ * 
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Lietuvis Advoke 
4<M 8* MM ‘ ;
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• Penkt^tenls, spalių 9, 1981

Si Vakarą Susirinkime: 
Paminėti Musiį Vilnių

ŠIANDIEN SUEINA LYGIAI 11 METU NUO 
TOS DIENOS. KAI LENKAI PAVERGĖ

LIETI VilS SOSTINI VILNOJ
■ -- -■--------------------------‘

Apvaikščiojimas bus Lietuvių Auditorijoj, 
lygiai 8 valandų šį vakarą

peiliu. ’ •
Buvęs pašauktas daktaras, 

kuris nugabeno sužeistąjį ligo
ninėn.

Iš kitų šaltinių teko patirti, 
kad ligoninėj ruoštasi skubiai 
operacijai, idant sužeistojo gy
vastį išgelbėti. Bet jis 
pirm operacijos.

Koronerio tyrinėjime, 
darytą trečiadienį, spalių 
7 d., .teskienė ir jos dvi 
terys liudijo,' kad Jeskis pa
griovęs ir parpuolęs ant peilio, 
kuriuo jis perdaręs kartą p-nią 
Jeskienę. Tyrinėjimas bus tę
siamas vėliau. .

išaugusi, ir yrą 'paveldėtoja visų 
Keistutlonės dprybių.
o Kol Birutės vedėjai patys 
pasisakyt ką jie žada daryti 
šį savo jubiliejinį sezoną, paša
liniai. Birutės draugės ir drau
gai turėtų pasikalbėti dėl, ko
kio nors “surprisę party” Bi-

siryžimas darbuotis 
gerovei ir stengtis 
ištobulinti Bijūnėlį 
daugiau. Kadai 
Nortbwest sidės 
Bijūnėlis paliko 
ne vietine jauniii

Bįjuenlio 
įauklėti ir 
kiek galint 
šiuo kantu 

fctuvių tarpo

mirę

kuris 
įnėn. 
dūk-

prieš gimimo, menai. iNera ma1* 
žiausios abejonės, kad Birutė 
turi Jabai daug draugų, šimpa1- 
tizalorių, ir odoratorių.

šis sezonas parodys, kiek 
chicagiečiai moka savo Birutę 
mylėt

ĮĖJIMAS TIK 25 CENTAI
P-lė Jurgeliutė ir J. 

Bačiūnus lankėsi 
“Naujienose”

Bačliorius.
n. . |i ..... .............................

18 g-ves apielinke
Krutamieji paveikslai dykai

tarpo 
vienati- 

aunimo kultūrine or
ganizacija, tai visų noras yra, 
kad ji butų kuo tobuliausia ir 
pavyzdingiausia.

Nors valdyba jau turėjo pa
rūpinusi svetainę pamokoms 
sekmadienių rytmečiais, vienok 
didžiumai tėvų pageidaujant li
ko nutarta stengtis pambkas lai 
kyti penktadienių vakarais, 
kaip . parankesnę ir liuosesnę 
dieną taip vaikučiams, kaip ir 
tėvams. Taigi, kaip greitai bus 
surasta svetainė ir prisirengta, 
taip greitai bus pradėtos pamo

kos; Gal būt sekančią savaitę.
Taip jau nutarta, kad tėvai, 

kurie nedirba ir dėl finasinio 
apsunkinimo negalėtų leisti sa* 
vo vaikučių prie Bijūnėlio mo
kintis,—-kad tokie butų paliuo- 
suojami nuo mėnesinių duok
lių. —-Nosius.

. ASSIFIED ADS. I
■■■■ mi M J

Lygiai vienuolika metų atgal, 1920 m. spalio 9 d. lenkų pul
kai, Pilsudskio įsakymu, Želigovskio vedami, iš pasalų puolė 
Vilnių Kadangi su Lenkija ką tik buvo pasirašyta iškilminga 
taikos sutartis Suvalkuose, tai Lietuva Vilniuj nelaikė daug ka
riuomenės, kuri dešimtį sykių stipresnio priešo vyliugingai už
pulta, po aštraus bet karšto susirėmimo turėjo pasitraukti.

Jau vienuolika metų kaip spalio 9 diena pasidarė vyliaus, 
smurto, veidmainystės, sutarčių sulaužymo diena ir trečdalio 
Lietuvos pavergimo atsiminimas.

Kas met spalio 9 d. minime nuolat su tuo pačiu atkakliu 
pasiryžimu, niekuomet nenurimti, kol smurtas nebus atitaisytas 
ir Lietuvai skriauda atlyginta.

šį .vakarą, chicagiečiai, visi į Lietuvių Auditoriją, turime pa
kartoti musų nejudinamą nusistatymą.

Ketvirtadienį, spalių mėn. 8 
d., “Naujienose” lankėsi p-lė 
Petronėle Jurgeliutė, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje sek
retorius,

P-lė Jurgeliutė atvyko Chi- 
cagon praėjusį trečiadienį. Ren
gėsi važiuoti į Sodus, Mich., pas 
p. Bačiuną ir ten paviešėti ke
letą dienų. !

Lankėsi taipgi ir p. Bačiunas, 
Tabor Farmos savininkas, P-aš 
J. Bačiunas neseniai grįžo iš 
Lietuvos.—Rep. •

PROGRAMAS
------- penktadieny  j, spalio 9, 1931 ’ z ..... .

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.

[Prie ųriano p. G. Steponavičius.

Birutės sidabrinis 
jubiliejus prasideda

šį sezoną musų Birutei sukanka
25 metai amžiaus

Auto .nelaimėj • 
sužeisti lietuviai

Samanas Seryinskas, O. Ramoš- 
kienė ir Antanas šrupša nu
gabenti į Walworth County

■ ligoninę ; -

Visi jie buvo nugabenti ligo
ninėn. Kalbama ligoninė yra 
Walworth County Hospital, EI 
khorn, Wisconsin.

Sužeistieji prašo giminių 
pažįstamų atlankyti juos.

ir

Per vasarą Stianford Park, 
prie 13 ir St. Union gatvių, 
rodė krunamuosius paveikslus 
lauke. Tie paveiksimi apėmė 
sveikatos ir pramonės ,o taipgi 
kelionių sritį ir .sujaudinančias 
apysakas arba įvykius.

Pradedant ateinančiu penkta
dieniu, t. y i spalių mėnesio 9 
diena, paveikslai bus rodomi 
jau trobesio viduj, salėj.

. Jie bus rodomi , , kiekvieną 
penktadienį. Už įžangą mokėti, 
nereikia. Pradžia rodymo 7 
vai. vakare. Kviečiami žiūrėti 
taip jaunuomenė, vakai, kaip jų 
palydovai tėvai arba šiaip suau
gusi publika. ,

Kviečia parko direktorius P.
H. Leideman, /

as-
pa-

Praėjusį sekmadienį keletas 
chicagiečių lietuvių buvo išvykę 
grybauti į p. Ramoškos farma 
Ątkinson, VVis.. \
^Prisigrybavę,, ant rytojaus 
grybautojai grįžo> namo. Buvo 
6:80 vai. ryto.
i Jiems pavažiavus kokias' 25 
mylias nuo farmos, užlindo prie
šaky didelis automobilis Buick. 
It tas automobilis užilndo taip 
arti, kad chicagiečiams lietu
viams prisėjo savo mašiną į šo- 
ftą sukti ba kitaip tai visi butų 
buvę vietoj užmušti..
\ -Ir visgi neišvengta nelaimės. 
Sėdėjusio prie rato ir operavu
sio mašiną Simano Servinskio 
krūtinė tapo sumušta. P-nia 
fcamoškienė sėdėjo froidinėj sė-, 
dynėj. Tai stiklai supiausfė jos 
veidą. O Antano šrųpšos, kuris 
sėdėjo užpakaly, skaudžiai su
mušta koją ir šonas.

•

Lietuvis perdurtas 
peiliu mirė

ŽOLES JUS UGYDYS >
; Motina Helena. Didžoljl Žolininke, papa
sakos joms vieką apie jos 60; metų di
džiojo Gydymo patyrimus ir kaip jos pas,' 
teMtinos žolių Gyduolės paliuosuos jus nuo 
kentėjimų ir padarys jus sveika — už ma
žus kaStus. Sužinokite jos pastebėtinas žo^ 
lig Namines Gyduoles tuojaus. Pamatykite 
ja< tuojaue. Jos nemokami patarimai bus 
vdrtt jums daueeli dolerių.

MOTINOS HELENOS ŽOLIŲ SANKROVA 
1721 We*t 47th St., vr Chieara. HL

Vyriausias ofisas: ’1809 N.1 Pamen A ve. .
........

Kada birutė gimė, nebe visi 
atsimena. Daugelio jau ir 
bėra, kurie butų atsiminę, šie
met jau reiktų Birutės istori4 
ją turėti. Gražią/ sidabro vir? 
šais, su daugybėmis paveikslų 
viduj ir bent keliais , gimtais 
puslapių teksto. ' . .p.

Vienas asmuo, sulaukęs 25- 
metų amžiaus jau(kaįką^a juos 
ą'pvaikščioja; kada gi du f susi
deda, sakysim, apsiveda ir ne-, 
susibarę dagyvena 25 metų su
kaktuvių, tai visi giminės , ir 
draugai sveikina ir džiaugiasi 
tokiu retu laimingu įvykiu. Ka^ 
da veikėjui, sukanką 2o metai 
jo visuomeninio, ? . kultiirinioj 
draugijinio darbo, jąu nebe vie'h 
draugai,- bet ir draugijos • ir plą-j 
tesnio gyvenimo organizacijos 
siunčia linkėjimų. z '• • /’ . ;

Bet> kada.drąūgija, dar tokia’ 
kuri pati sau nieko nereikalau-! 
ja, bet visa visuomenei atiduo-: 
da,-. švenčia savo 25- mėtų1 šii-i 
kaktuves, tai į jau -yra\įvykis: 
svarbus visai tai Visuomenei, 
kuriai ta draugija tarnavo.

Birutė tarnavo Chicagai; 
švietė, kėlė, džiugino^ guodė/ 
linksmino ir ramino tūkstančių 
tūkstančius Chicagos ir apylin v 
kių lietuvių per 25 metus! Ga
na, dėkingi lietuviai supras ką 
tai reiškia ir kaip Birutei už 
tai ačiū pasakyti. ’
i Štai iaU sezonas prasidėjo. 
Girdime, tik per trečias Įupaš, 
kad’ Birutė renkasi, mokinasi, 
svarsto ,tariasi, ruošiasi. Bei,į 
kaip dar jauhutė būdama buvo 
kukli, tokia ji pasilieka ir su
augusi. Tikra Palangietė Bi
rutė! čia Amerikoj gi muši Bi-i 
ryte turėtų būti kiek drąsesnė 
ir pati apie save daugiau pasi-'

ne

Lietuvių šeimyna, Antanas 
ir Ona Jeskiai, /turėjo valgyk
lą adresu 2279 Archer avenue.

Praėjusį antradienį šeimyną 
ištiko nelaimė. Valgyklos sa
vininkas mirė šv. Kryžiaus liy 
goninėje, kur jis buvo nuga
bentas perdurtas peiliu ar ki
tokiu aštriu įnagiu.

Apie įvykį, t. y. perdurimą 
Jeskio, duota policijai žinia. 
Pastaroji buvo paėmusi klau
sinėti mirusiojo žmoną Oną ir 
dukterį. (

Moteris, Ona Jeskis, pasak 
laikraščio “Dziennik Zvviązko- 
wy”, aiškinusi įvykį daug
maž taip:' .

Ji nuėjusi gulti, kai jos vy
ro nebuvo namie. Ir jąu mie
gojusi. Kada kambarin įėjęs 
jos vyras, ji pabudusi. Vyras 
puolęs prie jos peiliu rankoj 
ir,sužeidęs ją šonan. Ji išsi
gandusi, išbėgusi gatvėn. Ku- sakyti, o beabejo, tūkstančiai 
riam laikui praslinkus, sugrį- chicagiečių tik nudžiugtų išgir-; 
žūsi vidun ir radusi- savo vy- dę ^kad jų Birutė~jau turi pus- 
rą begulinti ant grindžių ir tretinę amžiaus ir yrą gražiai;

.. . -r—r—'d * į..*.-i, i ■     .........Į
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Juokiasi, šoka ir dainuoja 1
Lietuvių Auditorijoj, 3113 So. Halsted St.

Pikniko, golfo turnamėnto ir kiti “pikčiai”. • v /
Armonikų orkestras, Vilniete kanklininkė, rimtį ir nerimti dalykai scenoje

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 75 centai ir $1.00. z
- • . • ■'

šokiai prie Margučio Armonikų Orkestru.
aa-,—A..

* i ".S! <

: i*-'
A?

Rožiųžeme
'» nu k friii'M**!-*
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Gal jokis kitas pavienis 
miio nėra tiek daug gero 
daręs lietuviškiems komunis
tams, kaip Kupreišis. Visi at
simena burius komunistų, ku
riuos jis suorganizavo. Jis ir 
pats buvo išvažiavęs į Busi ją, 
icjant sųraąti Lenino apašta- 
lamsAikį^p^joj/ . 'i

Pavažinėjęs- po plačiąja Ru
siją ir apžiursiąs jįpš'Ūkio pa
dėtį, Kupreiiif pranešč laišku 
Amerikos kofriuništams, kad 
neužtikęš tinkamo ūkio' jiems.

Nužiūrėjo / ‘feiau plytnyčią 
Nikolajaye. Smulkiai papasa
kojo,. kiek ręilyįa kapitalo su
dėti, kiek reikia žmonių suor
ganizuoti, kad., (Įarbę pradėti.

Buvę y sukelta • kapitalo, pa
siųsta ; t ir ^i&inių; /. ? plytnyČiai. 
Rlylps
Čįais ir, siųnfįnejamos po pla
čiąją Rusiją. / y Jų pemažai im
portuota ir, ^.fneyįkbn* Man 
pačiam • dau^ kartų teko ma- 
jtytį. komisarų gakietbs namo 
langus apkrautus importuoto
mis iš Rusi j 6š .^plytomis. Jos 
buvo kaip ir ’ koks < dvasinis 
Amerikos komunistams mais
tą, ba, mat, medžiaginis pilvas 
atsisako plytas virškinti.

Bet kai Kupreišis išvažiavo 
iš Rusijos, tai vėliau suiro ir 
plytnyčią. Kai kurie jos sa
vininkai kooperątoriai sugrįžo 
Amerikon. Ėmėsi daryti biz
nį spyčiais. Bet neilgai, žmo
nėms nusibėdo klausytis tų 
spyčių ir aukauti jiems dole
rius. Komunistų biznis ir vėl 
pąkriko. ; {

Taigi dabar ot ir mąstau, ar 
ne gerai padarytų komunistai, 
kad persiprašytų Kupreišį. 
Gal jis susimylėtų* , sutiktų^ va
žiuoti atgal į Rusįją it sutvar
kyti pradėtą darbą.“

Manau, kad tai išeitų komu
nistų naudai, Nereikėtų ne 
prieglaudos garaže laikyti, nė 
rendos už garažą hiokėti. Ga
lėtų visi drangai tuomet ir vėl 
Rusijon manau*
kad Kųpręiših sUtWtų ir kito
kių planų komisarams pagel
bėti. Tik, Mbbima* ttiri jo at
siprašyti. .-O bė kupreišio pa- 
gelbos iš dabartinio vargo, ma
tyti, komunistai neišbris. R,

;• -----------------

NorthSide
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Publika nori 
patarnavimo

Yra gerai žinomas faktas, kad publi
ka pageidauja ir įvertiria patarnavimą. 
Ypač tai svarbu groserninkų bizniui.

Kada šeimininkė nueina į sankrovą 
pirktis maisto, ji tikisi, kad grosernin- 
kas turės visko ką Ji nori. Ji nenori 
vieloj sankrovoj pirkti pusę, o paskui 
eiti,į kllą sankrovą nusipirkti kitus da
lykus pietums ar vakarienei.

Todėl svarbų ištirti ko kostumeriai 
reikalauja, kad viską butų galima turėti 
savo sankrovoj. Tik tokiu budu san- 
krovininkas išlaikys savo kostumerius 
nuo ėjimo pas jo kompetitorių.

Be gero patarnavimo, kostumieris 
taipjau ieško kokybės ir kainos. Labai 
tankiai groserninkas nusiperka kokias 
prekes, padeda jas ant lentynų ir par
davinėja jas kostųmeriams, visai neži
nodamas kokios kokybės jos yra. Kai 
jis praranda kostumerius, jis ima ste
bėtis. Bet jeigu jis butų atidaręs pa
kelį ar keną ir pats paragavęs/ butų 
greitai sužinojęs kodėl jis paranda kos
tumerius.

Kaina, žinoma, yra lakiai svarbus fak
torius. Publika dabar peržiūri visokius 
apgarsinimus ir žino kokia sankrova tei
kia geriausius pasiūlymus. Todėl gro
serninkas turi būti akylus, gerai žinoti 
kainas ir ką jo kompetitorius daro.

Kada* groserninkas, ar maisto sankro
vų orgnizaciją bando patarnauti publi
kai visais žvilgsniais^ jie gauna biznį, 
štai kodėl “Midwest Stores” organizaci
ja susilaukė tokio didelio pasisekirųo. 
Visa organižacija dirba sulig moderni
niais biznio metodais. Ji parduoda pre
kes už žemiausias kainas, kadangi jos 
didelė pirkimo pajėga duoda galimybės 
jai pačiai pirkti už daug žemesnes kai
nas., r ■ ■
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The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus iE ato'rue^vilnonius ėvpderius Ir 
pančiakas. Vaisom senus svederiu*. Mes 
parduodam šėmom kainom idant galėtumėt

sutaupyti,, ^itd,.74%„ iki. 100%. , L

F. SĘtĖMONAVICIA '
B04 Wėst 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8480. 
- Atdara "dienomis - ir vakarais.

Nepasiduodanti 
Isgyrimui Skil

vio Gyduolė 
"Chicago, Geg. 18. — Aš niekad ne

buvau ėmusi ka$. man taip pagelbėtų, 
kaip ( t

ATRINERIO
KARTUSIS VYNAS

Trūksta žodžių jį tinkamai išgirti, tai 
geriausia skilvio gyduolė. Jūsų, Mrs. 
E. Sėider”. Šiais depresijos laikais žmo
nės yra atsargesni su tuo, ką jie perka. 
Padidėjęs pareikalavimas Trinerio Kar
taus Vyno reiškia, kad jie pilnai įsiti
kino apie jo užtikimumą. Jis yra ne
palyginamas nuo konstipacijos, prasto 
apetito, nevirškinimo, galvos skaudėji
mų, nemieges ir panašių skilvio pakri
kimų. Pas visus aptiekininkus, mažos 
ir didelei bonkos. Daktarai jį reko
menduoja. Jeigu negaunate savo apie- 
linkėje, rašykite: Jos. Triner Co., 1333 
S. Ashland Avė., Chicago, 111.

PRANEŠIMAI

Business Service
_ _ _ /_. PatąmaYimąg _ _

PRfSIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR I

Jut 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

. • ------------o—- •••
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SPEČlALlfe SPALIO 8UTAUPIMA8 *
Namų statyto**, -retnodeliarima*. garažai, 

porėtai. Tisu taisymo darbai: pigiai.Pigiai.
£58O N. Sacramento ' 
tiykąi apskaičiavimas.

Tel.'OpatikUng 0130

EKSPERTO 
SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTAą- 

TARNAVIMAS 
Visą ralių ir didumų 

LOUIS GARBUS 
4, 818 W. 18tb St.

TdefoftM Canal 0229 
——O——

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar
Pocahontas, Mine Run .................... $6 75
Petroleum? Nut Coke 8.50
Pocahdntatt Lump or Egg ........ 10.25 
Heritage Coli Co., Tel. Englewood 2606

■ ’ F
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Specialistas ardyme chronllkų įy nauja U- 
gų. Jei kiti negalėjo jinols išgydyti, atmlaa 
kykit pas mane; Mano pilnas lėegzaminavl 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aė apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryė. Ei- 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Just 
kur ir kasėjams skauda,’bet pats pasakys 
po galutino itegsamlnavlmo—kas . jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W.* Jackson nstoli Stats St 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

. CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos) nno 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Ntd? 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų

BERNARD PETKA’S'
MfiNS FURNISHJNG 

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

RAMOVA
I ItheatreFI

35 B Hilsted St«- ' 
DIENOMIS IR VAKARAIS 

. , I ... '........   J

Šiandie ir Rytoj

‘Huckleberry Finn’
Gražus veikalas iš vaikų gyvenimo'

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

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. df A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčitfj, spalio 9 d. 
7:30 vai. vak,, Amalgamated Centro 
name, 333 So. Ashland Blvd. Malonė
kite dalyvauti visi. T7. Prusis, sekr.

Furniture & Fixtures 
į lUkandai-Itatad 

mm—'f1-1-*1 - —

TURIU fMUmkoti gražins 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus It 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
• _o»— •

; Praėj usio trečiadienio vakarą, 
spalių m. 7 dieną, pb- Šliąuterių 
bute, 8221 Crystal str., atsibū
va Bijūnėlio ttSyų metinis susi- 
rĮnkimas. Dalyvių susirinko (ji- 
dokAs būrys ir rimtai svarstė 
Bijūnėlio choro šio sezono dar- 
bUOtę. 1

Dalyvaujant

JŲNIOR DURKIN, 
JACKIE COOGAN

Mitzi Green, Jackie Searl, Eugene 
Palette’ ir k.

Taipgi"'
Komediįa, Žinios, Pasakėčios, y 

; > , r Margumynai,

v ' l’'''*Vj/ :
A. • .• ' ; .

PO BAISIŲ SKAUSMŲ IR AGONIJOS KEN
TĖJĘS NUO REUMATIZMO YRA

• IŠGYDYTAS
John Bulawn, 6318 Eddy St., Chicago, Ilk, 

rafio: "A6 turėjau neuralgiją, kuri išsivystė 
J reumatizmą, tada | Neurįtis. Mano rankos 
BUskylo iki kaulo ir kenčiau baisius skausmus 
ir agoniją. Nors afi turėjau kelis daktarus ir 
daug gyduolių ifivartpj^n, bet neradau pagel
tos. Pagalios aft nflvykan i S-M-S Health 
Inst., Dr. P. D. Symanskis, Medikalis Direk
torius, 1800 N. Damen Ae., Chicago, III., 
kur aS tapau išgydytas į trumpą laiką.”

Pastabai Kenčiamieji dabar gali pasveikę 
su pastebėtina nauja* kombinacija gyvybę 
tčikiančių Žolių. Nežiūrint kokia liga £r 
kaip daug daktarų negalėjo pagelbėti, Dr. 
Symanskis pasiūlo jums 5 dienų žolių TTeat- 
mentą dykai. ApraSykit.savo ligą jr jus gau
bte $1.00 bonką Toniko dėl kraujo, ar $1.50 
bonką Specialių- žolių Gyduolių dykai. Pri
dėkite 25c persiuntimui, etc. Ateikite Šian
die ar rašykite. NAMAI S.-M-S HERB-NU- 
TONIC.

TURIU PAAUKOTI brangins rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį sotus, viotor radio. 0x12 Domes- 
tle Orlėntal kaurą, įvairias kėdės, dreipsus. 
etc. Parduosių_ labai pigiai.' "C'&Esžirsao“- /

Miscellaneous

ALBANY MAUDYNĖS IR/MASAŽAS 
Ploninantys > -— Subudavojanty*. Ra

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

GARAŽAS piiirėnduoja, 45 karui 
pigi renda./ Kireipkkh

/. 3857 Archer Avė. -

MALEVA
Gatavai sumaišyta. - galionas 

už .. $1.40

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už

Vamish
Vertės $2.50, galionas už

STORAS antienos, gėt> dėl Dty 
oods, 110x30. Pigi rehda. 4920'W. 
k Sf., Cicero.

1 iFurtUshę^ fcooms

$1.85

$1.49

Enamel Paint
/Turi gražų bližgljiųų, ga--

- lionas už $2.50

Hardware and Wall 
. Paper 

WHOLESALĘ IR.RĘTAIL 
200. įvairių^ rūšių ,nuų 5c, ir , 
-- ‘ - - augŠČiau . už rolę. • ■ * * ■’ 

Taipgi užlaikome pafyhisius me- 
. . leyotajųs įr popieruotpjus. . ,

J. S. Rantančioms
3147 So. Halsted St.

TEL. VICTORY 7261

Dresių Dezaininimas 
Madą Daile 
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų Instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis' 

L ar vakarais, žema kaina. Šie 
k amatai yra ' patraukiantys ir 
Įksreral apmokami.' Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
^**jųs įdomaujate.

k Madingų Skrybėlių
I Mokykla
[ Mokina kaip dezainintl Ir pa- 
* .atdaryti naujausias skrybėlės 

kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 
Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGB
100 N. 8TATB RAN. 2718

TASIRENDUdJA.; kambarys, pato
gus vedujiemr ar pavieniams, gasas, elek
tra, galima taisytis valgyti.

‘ 3139 W. 40tb St. . .

Help: Wanted-rrMale

vaite*. . Mes nepaisant,- kad jus nugalite 
kalbėti : anglUkali. - Tai- yra ‘gertausfas pas- 
fflr ISBS8 ’

’ ' tyELDWG.'• !
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' GERAS BARGEN AS BIUGHTON ■ '1

Našlė turi parduoti -gtočėryi notions, 
candy ’ice. <ręžm ■ Storą’, biznis iš
dirbtas per 7 metus. , Namas. ant dvie
jų florų — 
ruimai viršuj, 
garažas ir 2 lotai -

4605 So. Wa$htenaw Avė.

storas, 3 rūmai žemai. 5 
' Didelis skiepas, didelis

PARDAVIMUI , mažas groserio Vo
riukas, labai .pigiai, 5 kambariai pagy
venti. renda $15, 822 W. 33 PI.

Įglassifieūads.
Educational

PARDAVIMUI gtossmė. vaisių it 
daržovių sankrova, žinoma kaipo 
Royal Blue. 1851 W. 63 St.

\ .i AjĄ;-
PARDAVIMUI lenkiška grosernt it 

bučerni lietuvių apielinkėj.
1835 Wabansia Avė.

■■l..i!..*eslMihalMi»iiiaYei**iiii ■■■"/ į. 1........ .

Fatms For Sale
. UĮkiai Pardavimui_________

PARDAVIMUI 80 akrų farma su 
budinkais, gyvu ha ir,, mašinomis, padar
gais i daug pašaro, grudai,. bulves.. Kai
na $3,500. Kreipkitės laišku: Leon 
Ivanauskis, Carney, Mich. '

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
'AMATO.

« ( ■ - . . •
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLBGE.

672 We.t Maditon Street

Paul S

Automobiles
MOTOR TRORAI VISŲ I8DIR.BYSČIŲ

Didelis panirinkinąąa už kainas nuo $50 ir 
augs. įėmo^ėjimaL gALEfl

887 W. 3Sth St. Tel. Varde 6080

1030 Buick business Coupe -------------- $775
1029 Buick Mastef Sedan ___ _______ 695
1028 Buick 51, 5 pasažlerių -------------  545
1928 5 pas. Sulok Coupe ----------------- 516
1930 Chrysler 77 De Luke Sedan____ 746

Klauskite M. ROUDA 
FAGET BUICK CO. 

6455 S. VVeątern Avė. 
. Tel. Prospect 0600

M. « K. MOTOR SALES
Pasiūlo. 50 gerųkarų už pratuštinimo 

kėjųas........Visų, modelių. visokių kainų.
6811 Šo. Raisted Si. Wentworth 2727
' . -V • ' ' . ■ • • -

Reai įstate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

Smith & Co.
►L ESTATĖ
S B INSURANCE .

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotu*, farma*, blžhius visoktot rųliet 
Nėra skirtumo apylinkės it kut yra ai 
lua yra. Parkam notai. 2nd mongagt 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir g atkas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

EXTRA
Groseris su namu, 6 ruimų 

pagyvenimui. Kaina $4,000.00. 
• Ir dviejų flatų mūrinis, 4 
metų senumo, šiltu vandeniu 
šildomais $7,000.00.

Šaukite Republic 9599
■ ■




