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35 metų mergaitės aršiausios
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Thomas A. Edison

Kardinolas paskelbė poteriu- už 
bedarbius

Ne\v York; spalio 18. Kardi
nolas Ilayes paskelbė visą mal
dų dienotvarkę 452 ‘ savo , baž? 
nyčiose, kur btts meldžuimasi, 
laikoms mišios ir einama išpaj- 
žinties bedarbių intencijai. Po
terių l’kslaš busiąs, kad bedar* 
biai ‘turėtų kantrybės i 
dabarties sunkenybes”.

pakelti

Moterą jaunystė 
trunka ligi 35 metų

No. 246

Lietuvos Naujienos
Maskvon išvyko Klaipė 

- dos miško sindikato 
atstovai:

p. p Galvanauskas, Eilbergas, 
EhmerK.. ir Sachs. Jie tarsis 
su “Lėseksportu” dėl sekančių 
metų Sovietų miško apdirbimu 
Klaipėdoj.

Disertacija apie aisčių 
kalbas

Kaune sudegė‘Eros’ 
fabrikas

Gaisrą gesino visos ugniagesių 
komandos. '( Nuostolių apie 
500.000 litų. Liko be darbo 
65 darbininkai. ,

Geir va, spalio 18. Po dviejų 
slėptų posėdžių tTautų - Sąjun
gų slaryba ir Suvienytos Vals- 
lijos nutarė , pašaukti galioti 
Kelloge sutartį, kuria abidvi, 
laponiii ir Kinija yra pasiža
dėjusios visokius ginčus rišti 
taikiu keliu.

Priėmus Kellogo paktą kaip 
priemone karui Mandžurijoj iš* 
vengti, dabar pe tik visi Tautų 
Sąjungos nariai, -bet ir kitos 
valstybės, kurios tik yra ^pasi- 
rašnisios Kellogo taikos sutar
tį, ture* padaryti bendrą spau
dimą Į Japoniją ir Kiniją. To
kių valstybių tarpe yra ir So-! vienas žymiausių pasauly išra- 
vietų Rusija. Tautų Sąjunga Idėjų, mirė pereitą sekmadienio 
pasiuntė veik viso pasaulio vals
tybėms nakvietimus, kad siųstų 
notas kariaujančioms šalims.
Japonai verčia kaltę pasauliui

Tai yra antras atsitikimas, 
kada Kellogo sutartis yra pa
šaukta veik ti. ■. buvo
1929 metais, Joipmot Rjisija bu
vo panašiai" įsivertittf Į'Mand- 
žarijų. —Japonija pareiškė di
delio nepasitenkinimo dėl Ame
rikos įsikišimo ir pareiškė, kad 
jei karas tarp Japonijos ir Ki
nijos įsigalės, dabar atsakomy
bė kris visam pasauliui už tai, 
kad kišosi* į Japonijos ir Kini
jos interesus.

Japonija pareiškė, kad ji sa
vo kariuomenės iš Mandžurijos 
neatšauks tol, kol kinai neduos 
pilnai patenkinančių garantijų.

Geneva, spalio 18. Kinijos de
legacija paprašė Tautų Sąjun
gos padaryti tyrimų Francijoj, 
kur japonų valdininkai samdą 
franeuzu lakūnus tarnauti 
re Mandžurijoj, mokėdami 
$400 mėnesiui ir aukštas 
d raudos garantijas.

rytą.

Mirė T. Edisonas . 
palikei 1,300 nau

dingą išradimą
... į J \ J , •

Išradėjas amžinai užmigo 
neatgavęs sąmonės

ka
po 

ap-

Sovietuose renka aukas 
Amerikos bedarbiams
New York, spalio 18. Grįžęs 

iš Sovietų Rusijos inž. Patton 
pasakoja. kad ten dirbtuvių 
darbininkai turi duoti dalį sa
vo mėnesinių algų fondui, iš ku
rio bus maitinami “badaujan
tieji Amerikoj”. Rusijoj darbi
ninkai minta daugiausia juoda 
duona su arbata ir sriuba, ku
rioj plaukioja maži mėsos ga
baliukai.

Green vėl išrinktas A 
D. F. prezidentu

Vancouver, B. C. spalio 17. 
Amerikos Darbo Federacija sa
vo 51 konvencijų baigė priim
dama 7 punktų programų ir iš
rinkdama William Green prezi
dentu tolimesniam terminui.

5 milijonai moterų rei
kalaus nusiginklavimo

Princeton, ’ spalio 18. Vienuo
lika Amerikos moterų organi
zacijų renka 5,000,000 parašų, 
kurie bus pasiųsti 1832 metais 
į nusiginklavimo 'kongresą Ge- 
nevoje, reikalaujant visiškai 
panaikinti ginklavimosi.

■»- ■

Budįs policistas Duonelaičio 
ir Maironio gatvių kryžkelėje 
apie 2 vai. rytą pastebėjo, kad 
durnai rūksta lyg ir ne iš ka 
mino, nes virš stogo pradėję 
rinktis. r

Tiršti durnų debesėliai
Tada policininkas paskambi

nęs Kauno ugniagesių koman
dai, kuri 4 vai. jau buvo gais
ro vietoje ir pradėjo darbą. *

Ugnis kilo 3 aukšte, skardinis 
stogas buvo labai įkaitęs,, tirpo, 
nuo degančio fabriko dvelkia 
didelis karštis ir ėmė Virsti de
besys durnų. 1 x

Suvažiavo visos ugniagesių, 
komandos •

♦ Po keliolikos ' minučių gaisro 
gesinti atsiskubino Kauno mies 
to ugniagesių savanorių kuopa, 
Slabados ugniagesiai, Šančių ir 
pagaliau kariuonjenės ugniage
sių komandos.

Gesino 5 mašinos
x Ugniagesiai į darbų tuojau 
palaido 5 mašinas, tiek kiek bu- 

palesta ir prie Valst. teat
ro,

Dirpę apie 100 žmonių. Nors 
buvo karštis ir durnai, bet var
gais negalais ugniagesiai pra
plėšė stogą ir artinosi prie ug
nies. Tuo metu netikėtai pasi
rodė dideli ugnies kamuoliai 
2 aukšto pastogėse ir trečių au
kšta ugniagesiai buvo privers
ti apleisti, o mestis į antrų au
kštų, kur ugnis buvo labai įsi
galėjusi.

Del staigios ugnies ir tirštų 
durnų keli ugniagesiai apalpo.

Ką ugnis sunaikino
Tame didžiuliame muro name 

buvo mašinos kartonažui ir 
avalinei dirbti. Be to; dideli san
dėliai žaliavos.

Fabrike dirbo 65 darbininkai, 
kurie lieka be darbo.

Kaip “Eros” kontora infor
muoja, . gaisras nuostolių pada
ręs apJe 500,000 lt.

Fabrikas buvęs apsidraudęs 
50,000 lt

Magistras Louis Iljelmslev, 
lituanistas, daktarui įgyti ne
seniai parašė apie aisčių kalbas 
disertacijų, kurių skaitys. Ko
penhagos universitete. P. Hjel- 
mslcv savo Idikii yra išleidęs 
danų kalba brošiūrų apie Lie
tuvą, ir lietuvių kalba.

Londonas, spalio 18., Lordas 
Gorell. žymus edukatorihs, pa*, 
reiškė, kad dabartinė*; gadynė 
padėjo moterims ištęsti jau
nystę liri 35 metų ir dabar mer 
gaitės taip 16 ir 251 ihetų ir 
tarp 30 ir 35 metų iš pažiūros 
veik nesiskiria. 'Bet po 35 m. 
pradeda žymiai skirtis; tada žy
miai pasikeičia moterų pažiūra 
į gyvenimą. i

šiandienines f 35 metų am
žiaus moterys yra daugiausia < 
tos, kurios karo metu “išdari 
visokius dalykus” ir dabar joms 
“geri laikai” yra ne tik mada, 
bet būtinas reikalas: dabar jos 
nori iš gyvenimo atsiimti tai, 
ką karas joms buvo atėmęs. .

\ ■ ■ ■ ” ■ I ■

Darbiečiai pastatė “ap
motas” prieš Mas-

Donaldą ' ’

West Orange, jf. J. spalio 18. 
Thomas A. Edisonas mirė Šį 
ryta 3 24 valandą, sulaukęs 84 
metų amžiaus, palikdamas žmo
nų ir 6 vaikus. Edisonas, nu
švietęs visų pasaulį elektros 
lempomis, pats amžinai užmigo 
be skausmų, išbuvęs 48 valan
das be jokios sąmonės. 

. s,
Edisonas, be elektros švie

sos, dar yra užpatentavęs 1,300 
išradimų ir yra skaitomas vie
nas žyn iausiu viso pasaulio mo
kslininkų išradėjų. Jau nuo rug- 
piučio 1 d. Edisonas pradėjo 
sirgti r daugiau nebepagijo. 
Jis dar norėjo išrasti spindu
lius, kurie peršviestų miglas ir 
sintetinę guma, kuri padarytų 
pigesni is automobiliams raitų 
užvalkčius.

Edisono nepalyginamas darbš
tumas, kokiu jis pasižymėjo 
per visų ilgų amžių, paėjo nuo 
jo stipiros širdiep, kuri ir mir
čiai atėjus nenorėjo nustoti 
plakusi.

Reikalauja užkirsti mo
terų raketizmą

St. Pėtersburg, ,Fla., spalio 
18. P, naikinti ,alimonijų ir 
priežadų sulaužymo” įstatymų 
pasiūlė Dr. Carleton Simons, 
New Yorko kriminologas, saky
damas, kad tas įstatymas dau
gybes moterų pavertė rakete- 
riais, kairios išteka už vyrų ar
ba “įsimyli” tik su tuo išroka.

pri- 
ali- 
už

vimu, kad paskiau galėtų 
sikabinti ir pelnyti riebių 
monijų arba “atlyginimą 
priežadų sulaužymų”.

■ -.... ■! . i, ■ ■ iįliį,l.l!...f

Lenkai turi 265,980 ka
reiviu

Geneva, spalio 18. Tautų Są
junga gavo iš Lenkijos oficiali 
pranešimą, kad ji Turinti armi
jų iŠ 265,980 paruoštų karei* 
vių, 3,108 jurininkų ir 7,919 
orlaivių lakūnų.

[Acme-P. B A. Photo]

Iš kairės į dešinę: J. E. Erickson, Montanos gubernato
rius;* Warren Green, South Dakotos gubernatorius, ir G. F. 
Shafer, North * pakotos gubernatorius. Jie svarsto planus da
lyvauti pasauĮinėj parodoj, kuri 1933 m. įvyks Chicagoj.
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Vokietija Franci ja 
sudaro koopera

cijos s komitetą
Sutartis padalyta Irijke Lavai ir 

Briand vlžho ' Berlyne 
■>. ■/’ ’

Lavai pareikalaus 
Hooverio ypatingų 

taikos garantijų
Franci ja bijosi Vokietijos 

malimo užpuolimo

Londonas, spalio 11. Anglia
kasių federacija, Trade unijos 
siunčia savo vyriausius vadus, 
su pačiu Arthur . Hendersonu 
pryšakyj į Seaham mitingą, kur 
MacDonaldas turės sakyti sa
vo svarbiausią rinkimų kalbų. 
Unijos žada priešintis MacDo- 
naldo išrinkimui į parlamentą.

Manė kad dantis skau
da, bet butą peilio

Sioux City, spalio 18. Paul 
Clark, 51, atėjo pas dantistų. 
Jam skaudėjo dantį. Dantistas 
apžiūrėjęs, rado kad iš dantų 
smagenų kyšo aštrus^ plieno 
peilio galas., Clark prisipažino, 
kad 29. metai atgal jis, būda
mas jaunas bernas, mušėsi su 
kitais tokiais ir- kai kas jam 
įdūrė su peiliu. Peilio galas 
užlužo ir daktaras jį užsiuvo. 
Ištraukus, pelio galas pasirodė 
2 colių ilgumo.

Vyrų moterų lygios tei
sės Ispanijoj

Madridas, spalio 18. Parla
mentas priėmė konstitucijos pa
ragrafų, kuriuo nustatomos ly 
gios teisės vyrams ir moterims 
šeimynos gyvenime. Perskiroą 
bus duodamos abiėms pusėms 
sutinkant arbą vienai pusei nu
rodant rimtės priežastis.

" .. .

Alus prajuokintų 20,- 
000,000 žmoniv

Washington, spalio 18. Prių 
daugelio argumentų, kodėl rei 
kia leisti alų, dar vienas prisi
dėjo. Illinois atstovas kongre
se Brihen pareiškė, kad 20 .mi
lijonų suaugusių .žmonių pra
džiugtų, jei alaus gautų.

I j y>Į',iiiiibĮįį Ln'1..

Praęa, Čekoslovakija, ‘ spalio 
18. Alfonso, nuverstasis Ispa
nijos karalius kraustosi baigti 
savo dienas Čekoslovakijos pi
lyje Lublati; arti l>enkijos sie
nos. : ' ■. 1 ' Vnos.

M/,.

■r
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Berlynas, Spalio 18. Kancle 
ris Bruening, laimėjęs .kovų su 
bolševikais ir fašistais reichsta
ge, pirmu žygiu sudarė komi
tetą ekonomikai, kooperacijai 
su Franci ja.! ’ Ta komiteto pir 
mininku yra pats Bruening. Ko 
mitetan bus pjakviesti atstovą! 
nuo darbo ir industrijos.
> Del tokio ekonomiško koope- 
ravimo tarpXVdkietijos ir Frau 
ei jos tapo susitarta, laike Fraių 
ei jos premjero Lavai ir užsienitj 
ministėrio Briąnd vizito Berlyv 
ne. ■: ■ . ... ' ■./. ’■

Keturi nuteisti dėl ;
“meilės kulto”

Oshkoshį Wis. spalio 18.* Virš 
tuzino žymių bažnytinių žmonių 
susekti užsiimant. jaunų mer
gaičių ir vaikinų išnaudojimu 
savo lyties reikalams, prisiden
giant kažkokiu kultu. Virš 50 
jaunuolių esą pukentėję. Keturi 
jau pasmerkti kalėti; dar’ apie 
tuzinas laukia teismo.

Ile de France laivas, spalio 
18. Radio , žiniomis Francijos 
premjeras Lavai, atvažiavęs į 
,Washiųgtonų . yisų pirmiausia 
pareikš. prezidentui .Hooveriui 
apie F.uncijos baimę, kad Vo 
kieti ja gali* ją vėl užpulti ir 
pareikalaus, kad Kelogo sutar
tis butų paremta ginkluota pa
jėga. Pavyzdys Mandžurijoj 
rodo, kad Vokietija gali tą pat 
padary i su Frąncija, ką Japo
nija daro su Kinija,, kur nė 
Tautų Sąjunga, nė Kellogo- 
Brjando paktai nieko negelbsti.
J"' Ltivą] siūlys, kad butų su
mažintose ant 50 nupšimčių vi
sos karo skolos, kad Vokietijai 
nebūtų palęngvinimų reparacijų 
mokėjime ir kad butų paruošta 
ypatįnga sutartis, kuria Fran
ci ja butų apsaugota prieš Vo
kietiją. / .

Rado pilye $200,000 ver
tės deimantų

/

Johannesburg, Pietų Afrika, 
spalio 16. Su pagalba X -spin
dulių peršvįetus .vidurius pa
gauta daug, deimantų vagių 
kasyklose. Vienas toks buvo 
prarijęs deimąiitų už $200,000; 
kitų pilvuose rasta už $20,000 
ir $30,000. /

’ / •

Nebereiks meškerioti: 
žuvys pačios ateina

, (........ * 1 1
St. Paul, Spalio 18, Tūlas pi

lietis Arnold Vogt paprašė 
Minneapolis majoro, kad už
draustų me&keriojimų Lonf eže
re ties jo namais; jis tiek pri 
jaukinęs ežere žuvis, kad jos 
pačios ateina ir valgo iš jo ran
kų maistą. Meškerioti visai Įhįė- 
bereikia, nes' paskambinus var
pu žuvys pačios pasiduoda pa
gaunamos/. R >

Švedų spauda domisi 
Apuolės kasinėjimais ,
Apuolės archeologiniai kasi-* 

nejimai apie kuriuos lietuvių 
I laikraščiai plačiai • rašė, rado 
gražaus atbalsio ir švedų spau
doje. Visi didieji dienraščiai, 
kaip Dagens Nyheter, Stock- 
holms Dagblad, Svenska Dag- 
bladet ir kiti pažymėjo Apuolės 
kasinėjimų mokslines išdavas, 
reikšdami džiaugsmo, kad pa-* 
tirta daugiau ryšių tarp Švedi
jos ir Lietuvos. Su prof. Nėr- 
manu, kuris kasinėjimams Lie
tuvoje vadovavo, grįžusiu į 
Stockhnlmų, laikraščiai ‘ padarė 
ihterview. :

. ■
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Dearborn miesas žada 
duoti darbų visiems /

;/ į ", ■
Dearborn} Mich. spalio 18} 

šio mieąto majoras Gydė Ford 
paskelbė, kad nuo gruodžio 1 
d. yiši ? bedarbiai turės pilnas 
rankas darbo. Koks tas dar
bas, jis nepasakė. Clyde Ford 
yra giminaitis Hopry Fordo, 
kurio dirbtuvės River Rouge 
randasi) pęarbbrne.

■ i

Raudonasis Kryžius 
.leido 11 milijonų

1S

Washington, spalio 18v Ligi 
pereito birželio 30 d. Amerikos 
Raudonasis Kryžius išleido per 
metų llaiką / $10,894,835 alka
niems maitinti. Maistui išleis
ta $7,229,104; rūbams .$488,- 
668. bar atliko neišleista $4,- 
694,94<{

' i 7 ’ ■

Amžius priklauso 
nuo užsilaikymo

Palaukite dar 25 me
tus, — amžius bus 

70 metų 
; _______ ____ - - 1

) ;

New. York, spalio 18. Ameri 
can Coilege Surgeonš kongrese 
Dr. Mayo pareiškė, kad dar po 
25 metų vidutinis amžius bus 
70 metų; dabar yra 58 metai. 
Bet, norint įįkio ,amžiaus pa
siekti, turi kiekvienas pats pa
sirūpinti tarp 30 ir 50 metų. 
Pyktis, rupesnis ir pavydas yra 
tos klintys, kurios neleidžia am
žių prailginti.

Sovietuose ir arkliai 
gausvakacijas

Samara, U. S. S. - R., spalio 
17. Arkliai kaip ir žmonės 
darbininkai Sovietų, Rusijoj 
gaus reguliares poilsio dienas. 
Kolektyvėse fanuose arkliai jau 
turi vakacijas. Bus viešai į- 
sakyta duoti arkliams šventa
dienius/

Kaune vaidinusią brazi- 
liečiu trupę ištiko 

nelaimė.

New York e 4,550,000 kūčių 
bedarbių

York, spalio 18. šiame 
yra 7,000,000 kačių, iš

New 
mieste 
kurių apie 4,550,0000 yra 
namų J r klaidžioja gatvėmis.

Braz’Hečių vaidintojų trupė 
iš 30 asmenų, gastroliavusi 
Kaune, Klaipėdoje ir Taline, iš 
ten atvyko į Stockholmą, kur ją 
ištiko nelaukta nelaimė, nes 
trupės Rygos impressario Ta- 
bačnik ir Borkon staiga dingo 
su visais pinigais, palikdami ją 
sunkiausioje būklėje.

'...............  . ■ ■ A- . - Į................. -

Lavai pakentės negėręs
Amerikoj* LIETUVON

.....................w,<ĮHfjii» i <Miį.-iy,*įi»

Naujieinų raštinė atdara 
kasdie nuo 8:30 ryto ;iki 8 
vai. vakare. Sekmadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 val. no 
piet. ■

<AAt6iništraci ja.

■ A'

Dingo 9,000 bedarbių .'.C/ ,L ?
New York, spalib 18. Labda

rybė .įstaigos registracijos biu
re pereitų savaitę užsiregistra
vo apie 9,000 žmonių, kurie 
škųndėri esą be darbo, neturį 
ko.valgyti, ir kur thiegoti. Juos 
pąąiuritS į nemokamas valgyk 
lasį, kur jiems žadėjo duoti po

2 kartus per dienųi bet nė vie
nas iš jų į valgyklas neatėjo.

Ile de France laivas, spalio 
17. Francijos premjeras Lavai 
žada pakentėti be,vyno kol bus 
Amerikoj. Jis atsiveža su sa
vim tik Vichy vandens.

: --- t------------ ;
Amerikos karvmelžių karalaitė

....
§t. Louis, spalių 18. čia^ 4^ 

kušiam karvių melžimo kentei 
te laimėjo čempinatą kalifomie. 
tė Mary Fontaną, kuri per 30 
minučių primelžė 148 svarus ir 
10 uncijų, pieno.

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

Parduodame Laivakortes 
ant visą Liniją.

NAUJIENOS
ITS» SOUTH HALSTED ST. 

CHIČAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

9 valandai Šventadieniais nuo 
J iki 1 valandai ' • l -
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Ikoresponpencijos
, >/»»■» m'

Binghamton, N. Y

.. .n.,, . , 

tebedirbtų, jeigu tūrėtų įrofrod; 
Badas ir bęviltingumaš jį pH- 
v&te prie, nusikaltimo. fciarit w-

hubsprėrid
>ia savo
liūs $&-’

Protesto rezoliiicija.

^Mes, Binghamtono miesto ir 
apielirtkės lietuviai, po Vado
vyste vietos Vilniaus Vadavi
mo Komiteto susirinkome Be- 
lažaro valgykloj paminėti ge
dulingas 11 metų Vilniaus už
grobimo sukaktuves. Susirin
kime atsistojimu priėmėme 
protesto rezoliudiją prieš Vil
niaus užgrobimą, kurį spalių 
9 dieną 1620 m. atliko Želi- 
gowski. <

Mes reikalaujame, kad Lie
tuvos sostinė Vilnius su viso
mis užgriebtomis teritorijomis 
butų grąžintas Lietuvai.

Nors jau vienuolika metų 
praėjo ir ta didžiausi Lietuvai 
padaryta skriauda dar tebėra 
neatitaisyta, bet mes vis dar 
tebelaukiame, kad, ant galo,

šaulio Tribunolas Hagoj tars 
‘savo žodį ir privers lenkus lai
kytis Suvalgų sutarties. Vadi
nasi, stos už tai, kad Vilnius 
butų sugrąžintas teisėtam sa
vininkui, būtent, Lietuvai.

O jums, broliai vilniečiai, 
mes reiškiame didžiausią Už
uojautą ir linkime ištvermės 
nešti lenkų okupantų jungą. 
Mes didžiai įvertiname jūsų 
pasiryžimą ginti lietuvių tei
ses.

A. Paisys, pirm.
K. L. Aimanas, sekr. *

Detroit, Mich
Kaip lietuviu bandė dirbti 

tikrus pinigus, kad apsiginti 
nuo bado; nuo kalėjimo jį iš
gelbėjo lietuvis advokatas.

ne-

Jonas Voselius, kaip ir dau
gelis kitų lietuvių, atvyko 
Amerikon 1913 m. ir apsigyve
no Detroite. Jis tuoj pradėjo 
dirbti. Kuriam laikui praslin
kus, jis apsivedė ir susilaukė 
dvejeto vaikų. Vyresnysis sū
nūs dabar yralTrnetų amžiaus. 
1924 m. jis nusipirko lotą^ Bū
damas labai sumanus, jis šioj 
šalyj begyvendamas išmoko 
dailydystės ir pats savo ran
komis pasistatė namelį. Lotą 
jis pirko iš geraširdžio dakta
ro ant labai lengvų išmokėji
mų.

Jis pradėjo gana neblogai už
dirbti ir visų kaimynų buvo 
gerbiamas. Jei šeimoj ištikda
vo liga, tai Voselius kreipda
vosi j lietuvius daktarus. Vis
kas klojosi neblogai, kol užėjo 
depresija. Prieš metus laiko 
Jonas neteko darbo. Kadangi 
jis susilaukė 49 metų amžiaus, 
tai* gauti kur nors darbą jau 
nebebuvo lengva. Jis ėjo nuo 
vienos dirbtuvės prie kitos, bet 
visur tas pat atsakymas: “dar
bo nėra”. »

Teko kreiptis į miestą ir pra
šyti pašalpos. Tyrinėjimas pa
rodė, jog Jono šeimai pašalpa 
buvo tikrai reikalinga. Per kai 
kurį laiką iš miesto kas savai
tę jis gaudavo po kelis dole
rius ir šiaip taip galėjo pra
gyventi. Bet ir miestas milži
nai negalėjo šelpti, nes jo iš
tekliai pradėjo išsisekti. Kadan
gi Jonas turėjo šiokią tokią 
nuosavybę, tai jam pašalpa ta
po pirmiausiai atsakyta.

Nuo to laiko ir prasidėjo Jo
no Voseliaus tikrosios bėdos. 
Iš niekur jis jokių įplaukų be
turėjo. 0 tuo tarpu šeimai rėi- 
kia pavalgyti ir apsirėdyti. į 
nuskurusius ir badaujančius 
vaikus jis negalėjo ramia šir
dimi žiūrėti. Nebetekęs jokios 
vifticš gauti darbą, jis suma
nė gaminti netikrus pinigus. 
Gaminti, pinigus ne pelnui; bet 
kad atsiginti nuo bado. ,

Ir šiame atvėjyj pas Voke
lių pasireiškė didelis sumanu
mas. Nofs pfrnia jari) beteko 
su metalais dirbti, bet jis da
liai to nenusiminė. Pradėjo .da- 

* r) ti eksperimentus. Kaip ilgai
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jis eksperimentavo, aš negalė
čiau pasakyti. Galų , gale jam 
pasisekė pasidaryti foi-mą ir 
sutaisyti iŠ cinko, švino ir ki
tų metalų lydinį, kuris maž
daug buVo panašus į.sidabrą.

Nors Jonas buvo ir labai su
manus, tačiau su primityviš
kais priotaiiiiais jis negalėjo 
daug monetų padaryti. Sunkiai 
dirbdamas, per dieną jis vargu 
galėjo daugiau padaryti, kaip 
šešis pusdoleriUs. Bet ir tuo jis 
buvo pilnai patenkintas, nes 
manė, kad trijų dolerių jam pil
nai pakaks nuo bado apsiginti. 
Apie kokį nors pelną jis visai 
nei nesvajojo. Laimei, jo kar
jera kaipo netikrų pinigų dirbė
jo pasibaigė pačioj pradžioj. 
Kažin kas padavė skundą, ir 
pas jį tapo padaryta krata. Jo
nas tapo areštuotas ir patrauk
tas atsakomybėn. Jono ateitis 
atrodo gana tamsi.

jrpdymai buvo aiškus. Slaps- 
tbsios policijos agentai surado 
visus prietaisus pusdoleriams 
daryti. Jonas nei nebandė užsi
ginti. Teisinosi jis^tik tuo, kad 
nuolatinis badas ir šeimos skur
das priverto jį ieškoti kokios 
nors išeities. Prieš įstatymus 
tai nėra ganėtinas pasiteisini
mas.

Žmonai vargais negalais pasi
sekė gauti kauciją ir išimti Jo
ną iš kalėjimo. Bet tai tik iki 
teismo. Anksčiau ar vėliau teis
mas turėjo įvykti. O kadangi 
pinigų dirbimas yra skaitomas 
dideliu nusikaltimu, tai kalėji
mo bausmė Jonui buvo 
giama.

Rugsėjo 29 d. Jonas 
šauktas stoti į teismą, 
jis pinigų visai 
padėtis buvo 
diau tautybė 
svarbią rolę, 
tas, patyręs 
čio nelaimę, apsiėmė jį ginti be 
jokio atlyginimo.

prasidėjo bylos nagrinėjimas. 
Jonas, lietuvio advokato .lydi
mas, stojo prieš teisėją. Mažas 
Jungtinių Valstijų Distrikto 
kambariukas buvo prisigrūdęs 
žmonių. Daugeliui nebėra vie
tos viduj ir jie stovi korido
riuj. Net Jono žmona nebegalė
jo pro žmonių minią prasigruš- 
ti’

Teisėjas kreipiasi į kaltina
mąjį ii1 jo advokatą: “John 
Voselius, jus ę^ate kaltinami 
tuo, kad pas j ūš < buvo surasta 
instrumentai'4 netikriems pini
gams daryti. Ar jus esate prisi- 
ruošę bylai?”

Advokatas’ paprašė 
kad besiteisinimas 
sbutų pakeistasxžodžiu “kaltas”, 
ir kad jam butų leista pasaky-> 
ti kalba, prašant klijentui sų- 

.simylėjimo.
Teisėjas advokato pfašym’ą 

patenkino.
Tą^yk advokatas ^pasakė maž

daug tokią kalbą: Kas liečih 
mane, tai ši byla yra labdary
bės reikalas. Kaltinamasis man 
nieko nemokėjo ir aš visai nesi
tikiu iš jo gauti kokį nors at
lyginimą. Vienok aš skaitau sa
vo pareiga išdėstyti teismui tas 
apystovas, prie kurių įvyko nu
sikaltimas. Susipažinęs su tomis 
apystovomis, teismas, aš ma
nau, padarys susimylėjimą. Ka
dangi man teko su kaitinamo
ji! turėti artimesnį kontaktą 
nei mano profesija to reikalau
ja kadangi aš suprantu jo pri
gimtą kalbą, tai aš manau, jog 
galėsiu tinkamai nūšviestf šios 
bylos fakttfs, kuriuos gali pat
virtinti tyrinėjimūs. Kaltinama
sis, žinoma, yrjL kAltąS ir jo 
darbas negAlf būti paftėisiMaį. 
Tačiau jis* atliko tą nusikalti- 
tittį te kom^čM^s
Pinigai nėbuVd dąromiį’pa^iliei- 
riyrfm ttfcšlaM bėt tik tiiir

gatėH įsigyti 1
gontt ką počMiy tt M y m

: teisingas 
tdmoblliil »dm)tdS}ej‘ išdubo 
daug metų. Sk i? šfaiidieh tėh

tokio dalyko, kokio aš ąie 
mot nešu prašęs fedėrfll 
mo. Ir jau^iuoši, ‘ kąd tas p 
Šymas yrA ptftėfeiiihiffeš'.''- A'š 
prašau teisėjo neskirti jam ka
lėjimo bausmė, bet padėti jį 
“ant išbandymo”
Bile kokia bausmė— pinigįŠįįft 
ar kalėj imas — netiesioginiai la
biau palies jo šeimą, nėgū jį>,, r 

Advokato kalba buv<y Wi»h- 
syta su atsidėjimu. Tėibėjaš 
Cha riba Šimtais yra gerai susL 
pažinęs su gyvėnimu ir tbd’ęf 
sūprato tos bylos svarbumą. Jis 
paklausė Vosėliaūš': “Ar su
prantate fiavp nusikaltimo Timį.- 
tumą ir tą faktą;/ joį 
pareiga yra pasfųhfi jtiš įlgiėm§. 
metams į! kalėjimą?0

Kaltinamasis šušimkišo;1 Jis 
žiūri į advokatą, o paąkui į, tei
sėją ir teigiamai' atsalto.

Kambaryj uŽVitešpafauja1 tylą, 
Visi laulpn, kas atsitiksi Teisė
jas paklausė advokato, jis 
daugiau ką nors dori1 liasakjjgtL 
Pastarasis' atsako, jog viską pa
sakė, daugiau' nieko pcbenori 
pridėti. •

___ ; r..j.i.. ■_ ......• a

•teisėjo balsai

katė' praiyftjĮįi Jį 

kaltinom,ji M 
••*> bariayi^M 
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J—lą na&rinM«l
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ūseliui 0Muti|
lietuvis advo-

Wfo{^tiįf im-
jismd vedė

Jbutą išsijs^ę^nMb; kalėjimo.
Ąritra’ jri* re-
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teisėjas, <f Ss 'kurį j fe^^stai 
srihk u tiltelį pa-
ĮBO žM^d^Jri:;hd»B^ėjd 
nėlaiinirigą žmogii siųsti1 į galė
jimą: ' 3
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neišven-

tapo pa- 
Kadangi 

neturėjo, tai 
gana liūdna. Ta- 

visgi vaidina 
Lietuvis advaka- 

apie , savo tautie-

teisėj d 
nekaltas’

(Continued from Saturday)
The mėn ,who had preceded 

thesc large groups had sent 
home glorious / stories> about 
the paradise of freedoni, and 
it happen.ed just then that 
Lithuania, which was suffer- 
ing the inquisitOrial rule of 
the czars, hnd also suffered a 
bad economic reverse. Lith- 
uania had till 11110.1) . lieep a 
large producer tufi* rye and 
wheat. Its flax had been in 
grėat demand in Holland and 
elsewhere. And suddenly the 
tree staple productš becatnė 
a driig on the market. A rėst- 
lessųess took hold of th(| 
whole Lithuanian populalion. 
The migratory instinct, Ibn’g 
dorinant, shoyed itself. Eiiii- 
gration from Lithuania was 
not all dirccted loward Aincč; 
ica. Large groups wcnt to En- 
gland and Scotland, others to 
South Africa and “New Zeland, 
to the Ganadian Northwcst 
and to South Ainėriėa. Tliere1 
are traces of theih everywlįerė 
in diffcrent parts of the worldl.' 
Wherever thcy have settled 
they havė takeli root hnd 
have rėihain’ed to > stay foiL 
cver, stayingviiear other peop- 
les būt only slowlyA and rė- 
hiėtarrtiy mtngling \vith tliėni. 
Once a Lithiiahian always a 
Lithuahian.

Aefioities, I^ėyįri.
B v 1896 the “land oToppoč- 

tunity” nad a dozėir and nibre 
nevvsp'apers and niagaziheš 
published in the Lithuaiiiah' 
Language, which is ope of th'ė 
oldest ludo-European lan^- 
uages in^tlie wofl<j.’ Soin'c 
forty years feefoirė< tįe group 
of Lithuantnn innnigrants, 
iitcludFng d fcw AVOhVėh' and 
ehildren, vvlučll hhd tdkėii 
poššėssibn of the l'i'tt'lė vilago 
of HamiAirg, n*ow part of Ghį-^ 
ėago’s Fourth Waild, ’ pMbHsVj- 
ėd ą shiall newši)apėr wlfiqif 
wą.< iAtenVfėcf- to givė ^iftfdVi'ų* 
ation about the lavvs ibid ečt)- 
nomic condrtions ’ in t h ik 
counlry to the pęoplę. abrpūd. 
fttagdži nės a iii} z news’papečs’ 
published in 1896 węrę amen- 
MrtfėmciH botlĮi “
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iė shhddfyrs with horror to 
ink bfthč price paid b y the 
ungešt aria oldest eleifients

provėrb^ about f hė’Lithuahian 
aptittide. Tliere is orie espe- 
cially which says, - “A Lith
uanian goes into a forest rid- 
ing his horse bareback and 
comes out ,of the forest after- 
vvard wįth a, carriage and, a 
beautifųl harness.”-The Lith- 
uaniansį can put their hands 
on vvhatever tools thėy please 
and can acųuirc the knack of 
a trade or skili e d occupation

Pirmadienis, spalių 19, 1931 
biūman bėing. I hWė known 
Lithuanians who Betonged to 
three diffefent unions, to the 
čigarmakers’, carpenters*, and 
ironworkers’ unions, so that 
when there was no work at 
one trade they could jm- 
inediately jump into another 
one. - And there were many 
trades they cčuld have work- 
ed a t if the union dues had 
not been so higK 4

(To be continued)

įh ' tfilso Tjripąr fųr ohly the 
ėbuld ’ šiifviSze them.

Tįįlį'fiYinhians are such 
a hardy. pįople I What would 
be- impossible hardships for‘ 

‘'diliėrs dYė1 Wėathered with lit- 
Ttė^^čbhtfbrF'Ky ’fheni. T. . . 
‘ BeĮore ftie- ehd of (hc ninefc qulckcr tllan al!nost ““X o,hcr 
tęenth cęntury sįatištics show / 
thėre Mefe two huhdred and || 
sęventy-five thousand Lith- I 
uanian immigrahts in this 
country. They had spread ottįl 
aniong thė niining-camps and 
the road-ėonstruętion enter- 
prises, ; and Many of them 
after having ^sayed enougli 
from their wages had gonė 
back to fann work. There 
vvėre Lithuanians engaged iri 
tobacco-fąrming in Cpnneeti- 
citt, Lithuanians vvorking cot-Į 
ton plantations in Tennessee. 
There were Litiiuariians ih 
Ohio, Lithuanians in Califor- 
nia, Lithuūhians norflį eąstU 
sduth, westf spread in sriląll 
groups all oVėr the country. 
The cęhsųs registered them 
mostly aą Poles or ar Rus- 
si.ans. Tliere was no Lithuania 
•then. t It is becąuse of tfiis that 
there js a ĮWide discrepancy 
ibctw<*ęn the .census figures of 
the Fęįderal Government and 
thė figures zfurnished by the 

(Litttaanian organįzations. The 
•eenfsus fixed the totai number 
iift aboųt One hundred and 
JhhCty-five thousand. The 
Lithuanian Convęntion of 
Mareli, 1918, which has ^le 
^best iiifofMation bėCausc it 
haš th'ė figures of all thė hun- 
dVėds of soci’etieš, associations, 

’’ 1 II

ahd lodgeš of tliė Lithuanians 
iri- fhiš country, fixęd uponl 
stveri hiindred and fifty thou- 
sarid as d1 riiiniirium ėštimaje. 
'Įt i'š safe to say that 1 per 
cent of thfe blOOd of this 

‘ėduntiJy iš ii'6yv of Litftūanian 
J ’ ■ ■ .r 'Ui p • , . ;<>.

sourę;ęv. .r f |
Aš a pėome thį ^Lithuanians 

arė* krioxVn iii ; Ėtiropc to lie 
rohe of tjie handiest ‘ people 
AVith tools:, Ėven the’Russians, 
;>vho have hever had any 
great loyę ,for their tiirbulerit 
and intelligent vassals/ have

. . -1, < 1 
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uania, and ainon^ the newW 
arrived immigrants here, ink 
terested the pęwcomers and' 
hastened the ėxhc|us to^vard 
America. 'Peasants at hoin6< 
,threw away \ uverything ; they 
possesSed for? j ųst ; enough' 
iinoney to enable them iri pay 
their passąge on the horriblfe 
boats which yvere tlieri.»mąk- 
ing thę trip dftpm Riga to 
New York. Thė^condHiOiris fun- 
der which these people travel- 
ed were little bejter thau the 
conditions on ^Įlė slay^rship4. 
There were noį rėgulatibns ris 
to how ihany ^ pąssengers a, 
boat niight hold. No. one had 
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. Vėliausio išdirbinio Zehith, R. C. A. Victor, Philco, Spar
tom Atwater Kent ir General Motors, gražiuose 'kabine
tuose su elektrikiniais laikrodžiais, kainos dabar pigios, j 
RADIO ir Victrola kombina
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APŠILDYMUI PEČIAI ALCAZAR 
SIMONS LOVOS ir MATRASAI, PARLOft SĖTAI.
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Kai uos nuo $39 už 3 Šri,iotys; i?; i aukščiau. ,y.

’ General Motors Ledo šaldytuvai /'
FRIGIDAIRE

i

4

Elektrikinės .Skalbimui ipa? 
šii/os vertės ^HO(KOO< dabar 
štame išpardavi- 
mė po .............

THOR skalbimui mašinos 
sykiu" Šit prosijimui mašina 
vertės $165M įf Jį < jį 
dabar UŽ w Jf 
Tik $5;00‘ fėfčftitf jtookčH

Columbia Rekordai feįina 75e Viertas
1'622Š—Elgetos Polka x , k. ‘ t .

Našlaičių, Valcas — ttorcesterio Lietuviški OrIcesYri.

PerirtsylVariijoš Angliakasiili*.
____z_ _..r______ — -Stasys' Piures
Sunkui .Gyvent biąšlaitėliaVns -— S. Pautas ir J. Antanėlis. 
Pasisėjau 'Žalią Rytį 
Dyvai —- Jonas Butėnas.

• S. Pauras it J. Antanėlis ..
— Stasys Pauras.

-A. Vanagaitis ir J. Olšauskas.

16227—Jurgio Polka 
Uklninjįil Polka — 

16226—Garnys At^lėsdeno

. 1 6223— 
į .■ ■

16222—-Artojaus Daina - 
Svajonių Naktys 

16221—Aš Už Jurrtįy 
Kazokėliai

16208—Patarimai Ūkininkams—r} Monologas
Aitvarų Polka —- V; Dineika'. r 

16200—Duok Tabokos v ,
Ehja, Boba Piipii Kult J. Butėnas

Victor Rekordai. Kaina
' ' ' ■ ’ v.

14042—Užmiršai Tėvų KapUs ;> ,T.
Laivyne Jonas Butėnls. , - ”

14O43L—Suirusio .Gyvenimo.— Vajčas . f .
Gete Ūpo Šokis — Kauno Kapeli ja.

• 9 f *
75c Vienai

A

Okeh-Odeon Rekordai. Kalną' po W Vietas
^6108—Žaliojoj Gįrelėj —. J. Salrsevičius

--Senelis Gari? Aveles, Valčas — Sarpaliaus Orkestrą 
26107-—Kraic; Polka . ,.

Džiaugsmo Valandos 
26106—Ar Žinai Kaip Gerai, Pdlktf „ .

MarioTėvelis, Valcas —- Petro Sarpaltiids Orkcdra.
26099—Obuolys

Aniatninkų Daina -

Sarpaliaus Orkestrą 

'Sarpaliaus Orkestrą.
:inai Kaip Gerai, Polką;

j
.. ............... — Petras^ Petraitis.

26092—Ant Marių Krantelio ' .. .
Prirodino Seni Žmonės i— plonas Butėnas^ 

21508'1— Cl&a Gaideliai ■ »
< Gražds Bernelis — 1

2ri 080—Urėdas Maiše
. iSriddės — L.

26’072—Ukvei —
: Senas Bernas,

REKORDUS SIUNtHAME PER PASTĄ RfTUR.

Žmonės .-s— jloaas Butėnas^
— J; OlUd&as. j r E. RMaušIdcnF.
— Elcti^r ' J
- A. Van/ghitis

K. Kraučunas. . v . ,
- VP ‘A. ,'Vapagaitiv it- J. Olšauskas.

Jos. F. Sudrik,1v

3417-21 South Ilalsted Street
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Kai kas apie Chicagą
Al Caponė

KRAFT
(Pabaiga)

Velveeta

Cicero

pareiškė ji

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loub Avė. 
CHICAGO. ILL.

pypkės ir 
Cigaretę 

Rūky
tojo 4

Didelis smagu

lanku* Kojų* 
alti, Ranku*

ubu kalbos, apie Sveikatą 
tarri. ir Kefv. '8 ^0 A. M

kiaušinių, daržovių. 
a-'. lentfyai 
tyras kaip

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

\NUO EIK .N6U 
MMOteKlN* POR

Pairusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

(.ISTERINE 
pašalina halitosis!' 

Užmuša 200,000,000 perų

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyiių ir pianų nusvertai vietoje ir 

toli* patarnavimai geras it pigus. 
817 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336

Teisybė, butlegeriai šaudosi. 
Taip, teisybė. Bet ar gali jie 
išspręsti savo kivirčus kitaip? 
Ar gali, pavyzdžiui, j teismų ei
ti ir paduoti skundų, kad tas 
ar kitas jų paveržė saliunų, už
griebė trokų su alum? Negali. 
Tikrai negali. Tų net aš supran
tu. Na, tai ir išlygina savo ne-' 
susipratimus tokiomis priemo
nėmis, kurios jierhs yra priei
namos. O mes “piktinamės”.

1 * —čikagietis.

CHICAGOS
ŽINIOS

P.VOLTERAITIS
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Cbkagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

žinau, kad sunkiausi pakęs
ti šių dienų piliečiais yra du 
dalykai. Tai dantų skaudėjimas 
ir ilgi straipsniai jų skaitomuo
se dienraščiuose. Todėl pasi
stengsiu užbaigti ir šių jau per- 
ilgų pasaka apie Caponę.

Nepaliaujamas karas visais 
“frontais”

kriminalistas, 
butlegeris Įstatymų 

gengsterių 
Caponė šioks, Caponė

Jie niekad jos 
nekviečia

pinigų Chicagos mokytojai. Dė
ka ' tolesniam numatymui mo
kyklų prezidento Petru ir mo
kyklų superintendento Geo. A. 
Sehwebe], Cicero mokytojai 
gauna algas dabar ir, numaty
ti, kad jie gaus jas ateity iki 
nauji pinigai pradės plaukti 
naujam biudžetui.

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS .■ i. NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
6504 So. Washtenau) Ace.

CHICAGO, U.L.

čias kokių dešimties metų. Ca
ponė, esu, voliodavosi su juo 
ant karpeto, kai vaikas buvo 
mažesnis, kaip ne, vienas kitas 
tėvas ir šiandie voliojasi. Vai
kas jodinėdavęs Caponę, kaip 
jodinėja ne vienas kitas vaikas 
savo tėvų... ir jodinės. Bankų 
prezidentai, pramonės kapitonai 
ne retai yra kūdikiai su-savo 
vaikais žaisdami.- 

1 ». r. i * . i *

Caponė ir publika 
•' L • •

Caponė— visuomenės priešas?
No 1. Caponė 
Caponė 
laužytojas. Caponė 
vadas 
toks.
Tuo tarpu Caponės pristatomų 

alų ir šnapsų geriu aš. Manau, 
kad ir skaitytojas gurkšnį— 
kitų, T)urįja,t,(’aponės parūpina
mų skystimų patronuoju polici
ninkai, advokatai, teisėjai, vals
tybės gynėjai. • jf patronuoja 
biznieriai ir darbininkai.

Net, manau, iš tų pačių / re
porterių ir korespondentų, ku
rie taip smarkiai, ima Capopę. 
už pakarpos, retas kuris nesiur-, 
be jo sriubos. Bet... Caponė kal
tas! ; / ..

Apskaičiuojama, kad Caponės 
sindikato pajamos sickančios' 
metams šimtų milionų dolerių. 
Retas kuris iš publikos abejo
ja, kad žymi dalis tų paja
mų tenka miesto tėtušiams. 
Tiems tėtušiams, kurie prižiūri 
tvarka, apsaugo musų namus, 
puošia musų miestų, leidžia 
mums Įstatymus, .rūpinasi mu
sų dorove.

Ar neturi plačioji publika pa
mato ir teisės žiūrėti Į šauks
mus apie Caponės nusikaltimus, 
kaip į aršiausios rūšies veid
mainystę, hipokrizijų? Ar nekį- 
la tarp šių šauksmų Caponė 
kaip tiesus, ne veidmainis as
muo, kuris parūpina tai, kuo 
daugelis iš'” musų naudojamės 
slapta? Ir: suprantamas pasida
ro vieno žymaus inžinierio pa
reiškimas : “Al, we are with 
you!” M

Cicero .mokytojams algos 
> yra mokamos ■

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

Mokytojai*^ ir kitokie, tarnau
tojai Cicero r viešosiose mokyk
lose ne tik dirba tenkantį jiems 
darbų,’' !bėt ir^gauna užmokestį - j y- •f i ■ «. • V
UZ J j;

Cicero gyventojai .didesniu 
skaičiumi, nėi kitų rezidencinių 
Chicagos sekcijų . piliečiai, .mo
kėjo taksas. 0 todėl , .apšviėtos 
taryba ’ pajėgė iki šiol ir pajė
gia dabar apsei.fi be vadinamų 
popįeraičių, kurias gauna vietoj

skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies 
Ir jis sveikas 
uirškinasi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake* 
liuose.

■—.UI ................ . ...... . .......................

SA.ME PgOt-l-B,
AND 4EVEN 

CHILt>RES

Bkai nariams ir juos ifipildome---- Lygus. PenKių Dienų Pranešimna.
‘raiipfiimu^. Dykai patarymai nariams, kurie ateina i musų ofisą, apie

Pirmesniuose straipsneliuose 
mėginau nurodyti viena kita 

. įvykį Caponės karjeroj. Rastie
ji O’Donnelliai priversti buvo 

K liautis mėginę išvaryti Caponę 
ir Torrio iš biznio. Karas su 
O’Banionais, kuris tęsėsi pen- 
kius metus, pasibaigė Caponės 
laimėjimu.

Bet tai ne viskas.’ Nes kur 
Caponės imtinės su Gennomis? 
Kur grumtinės su Aiellų šeima? 
Taip Gennos, kaip Aiellos bu
vo turtingi, galėjo skirti tūks
tančius dolerių kovai.- Jie tu
rėjo burius šalininkų ir net po
licijos stotis sąrašuose tų, ku
riems mokėjo algas. Jų advo
katai buvo ne menkesni už Ca
ponės advokatus.

Kartas nuo karto nuveiktieji 
sujungdavo savo jėgas bend
roms atakoms prieš Caponę. 
Kovai tarnavo taip šviesi die
na, kaip tamsioji naktis, taip 
blekdžekis, kaip 'kulkosvaidis, 
šautuvas, revolveris. O kas ar
šiausia: prigavinga “draugo” 
šypsena, kuris spaudžia dešinę, 
kad kairiaja paleisti šviną krū
tinėn, kad draugui pasukus nu
garų suvaryti kulką jo pakau
šiu. KeĮętųą šimtų. .asmenų žu
vo kovoj. Žus jų ir daugiau. 
Bet Caponė iki šiam laikui išli
ko gyvas ir neginčijamas va
das, didysis bosas!

Well, ne stebėtina, kad apie 
ji kalbama daugiau, negu apie 
Suvienytų Valstijų prezidentų.

Caponė kaip sportas.

Naujas departamentas tapo 
atidarytas Cicero viešosiose

šiomis dienomis nagrinėjama 
vyriausybės iškelta byla Capo- 
nei. Liudininkai įrodo, kiek jis 
mokėdavęs už marškinius, už 
savo kaklaraišius, kokias vaka
rienes keldavęs draugams. Ca
ponė turi namų adresu 7244 
Prairie avė. Sakoma, kad jis 
esąs vienas ramiausių kaimynų 
apielinkėj.

Ne tik tai. štai anekdotas ar 
tikras įvykis— nežinau. Capo- 
nei pirmų kartų nuvykus į Flo
ridų, real estate agentas puren
davo jam šaunių chicagiečių, 
auksinės pakrantės draugijos 
narių, rezidencijų. Savininkai

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo. Renmathnna, 
Nugare* •kaudejima. 
Kojų, tirpimą. Dusuli* Gaire* skau- 
dėjimą, fa- teip visokiu* skaudėjimus 
(tik ne ronas ). v
Tūkstančiai žmonių yra Ueigyde O 
milijonai dar nežino apie tai. 
Dekanio Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su- 
lig naudos gydymo. - 
Kaina 78 centai. 31JJO ir >3.00, 

•ir 10 centu extra už perduntimau
Klauskite pas aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Box 352 v 
Hartford, Conn.

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 1582

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujant? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurtos niekas neat
leidžia. buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listertne tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pbarmacal Co.» St. Louis.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local « Long Distdke Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

NAMŲ SAVININKAI
Mes sutelkiamo
Triadeilmt <110nį ______ ___ _  ____ ____  __ ____  _____ ______ ___ __
neHUBipratimtiB bu renduuninkaiB ir kąiniynaiB. NaryatS $1.00 bu ftiuo apgarsinimu.

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

Telefonan BOULKVAKD 7878 CHICAGO Atdara Vakarai*.

WISS!G,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
gydo4 visas Ligas vyrų ir moterų per 26 metus.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciajiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkšti} ir pustės, užnuodijamą krau 
■joi odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, • galvos skausmus* skausmus, nuga
roje, X°rtjimą. gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo., jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per, daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligoniu. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS:', Kasdie - 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomli nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wes« 26 St * - - - -- - - ------------

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS <PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
, z IŠRADIMO

šis’ paBtcbCtlnas trentmentaB _ 
kiatnan kai jus dirbate ar vaikštote, 
yra bo skauBnib ir absoliučiai ..... . 
keliu trefttmentų jųn nobeturdsite SKAU 
3MŲ. MfiftLDJtGIO. Z Z
VARGIO JAUSMO. VarlcoBO Gyslos 16 
nyks ’ir nebus '. jokio žohklo, I. 
tu, kad jus kadk nors esate. H 
eose -gyslas. KOJŲ ULCERIAI, 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
tBigyde*4-*’8tebStinai trumpą |aiką. -

, 3EGZAMINACIJA DYKAI
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant parelkalayimo, 

DR. L. A. BEHLA 
Baigęs Berllnp, VokietijojUniversitetą 

190 N. STATE STREET, ' 
CHICAGO, ILL.

Room 834, 8-tas Augfitas • ■ J 
-. . ; ' . ' •: f

Kasdie 10—5 :30, SPStnyčiJints , uždaryta
SKYRIUS: 2483 MILWĄUKEB AVH; 

Utarn., Ketv.. Subatoj 7 P, M.—-9 P. M.
P3tny<Mąrnis 2 P, M/—5 P. M. 1 y

• •• . • g U . . V t ’
PasiklauBykit .musų kalbos, apie Sveikatą 
16 WJKS stoties, >Pan. ir Soredoj 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M.

mokyklose. . Tai yra fiziš
kam uuklėjimui departamentas 
(Fhysica) Education). He- 
len TToch, aehiati fturnham mo
kyklos mokytoja, padėta kaip 
pirmininkė šio departamento.’

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Padaro 
Skalbimą

r Lengvą ~

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Daktaras
Kapitonas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

Tel. Ktdzie U9Q2 j

. [Acme-P* W A. Photo]

Džiurė (prisaikiptieji), kuri klausėsi vyriausybės iškeltos AL Caponei bylos federaliame teisme Chicagoj* Tik vienas iš (Įžiū
rės buvo chicųgietis. Visi kiti iš Chicagos apielinkės. Džiurė rado Caponę esant kaltų. Bausmę, mahoma, teisėjas Wilker< 

son paskirs Caponei antradienį, spalių m. 20 d.\

yra 
įaugus.

U1 IR NUO-
Z. Z _ iš

kuria rody- 
vari-

OFISO ---------Kaidir nuo 10 valandoa ryto, iki
-- ’___ . Nedėliomli nuo 10 ryto iki 1 vai

kampai Keelee Avė.. Tel Cravford 5573

VARICOSE

hb * i|W į
Im 1 H.

K 19 i' Ji

M, o
hoi

buvo išvykę Egiptan žiemai 
praleisti. Vėliau jie sužinojo, 
kas apsigyveno jų dvare Flori
doj. Kentė, kentė, bet neiškentę 
sugrįžo Floridon abejodami, ar 
tik neras griuvėsių vietoj re
zidencijos.

Ir kRs? Ogi . pamatė, kad jų 
rezidencija pasilikusi tokia jau 
puiki po Caponės išsikraustymo, 
kokia buvo pirm įsikraūstymo. 
Tik daugiau sidabrinių indų už
tiko jie šėpose.

Bet ve, po pirmos dienos nau
jo mėnesio įteikta jiems bila 
$500 už tolimų susisiekimų te
lefonu. Rezidencijos savininkė 
supyko.

—Ar nesakiau?— tarė ji sa
vo’ vyrui. Vienok tų pačių die
nų prie durų sustojo automobi
lis. Iš jo išlipo tyki ponia ir pa
sisakė esanti. Mrs. Caponė. *į

—Musų telefono bila liko ne
užmokėta 
norėčiau dabar atsilyginti.

Jai buvo paduota bila. P-nia 
Caponė išėmė iš ridikiulio $1000 
ir tarė:

—Prašau neduoti man gružus. 
Ba mes tikrai esame kų nors 
sudaužę, kų nors suardę. Ti
kiuos, kad tai atlygins nuosto
lius tamstoms. '

Mrs. Caponė ‘išėjo, o Chica
gos auksines pakrantės dama 
taip ir pasiliko sėdinti kėdėj, 
negalėdama nusikratyti stebė- 
jimųsi. • ' , .

Dar vienas įvykis, ir užteks. 
Laike apšaudymo Hawthorne 
restorano, 1926 mętais, buvus 
sužeista visai nekalta moteris. 
Caponė, sakoma, išmokėjęs 
daktarams specialistams apie 
$10,000, kad jai sveikata su
gražinti.

O kur Caponės maitinti pra- 
ėjusių žiema bedarbiai? Todėl 
ne nuostabu, kad daugelis, kad 
labai d!aug žmonių žiūrį į Ca
ponę visai kitaip, ne kad jį 
vaizduoja spauda. , A

Tikras diktatorius Caponės 
namuose tai jo sūnūs, vaikis-

Diktatorius Caponės namuose.

k • -l • - i ’ . • ■
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by
$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75 ■ /

Subscription Ratoai
< 58.00 ver year in Canada
$74)0 per year outride of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
fic per copy

Entgred as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Offica 
of Chicago. III. onder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidšia Naujienų Ben
drove, 1739 9. Halsted St., Chicago, 
UL Telefoną* Roosetelt 8500.

HMsaityteo katMi
CHcagoje ■— paltu:

Metams .... ......... ............ .
Pusei metu 
Trims mtaesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija .........................   8č
Savaitei ............      18c
Mtaeriui ....—r. 75c

Suvienytose Valstijom* ne Chicagoj, 
Baitu:

Metams ,   57.00
Pusei metų>.............................. 8.50
Trims mBnesiama ..... . 1.75
Dviam mineslama _________  1.25
Vienam minėsiu!' .75

Lietuvon ir kitur a&eniuose 
(Atpiginta)

Metams .... ........... —-------- 18.00
Pusei, metų ...... 4.00
Trims mėnesiams _______ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti na&to Money 

Orderiu kartu su utaakymu. * /

A 
4 
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ukrainiėčių
•bylą, atimdamas jas tįitfo 
kofilo ukrainiečių vyskupo 
Konstantino Bagoczewskio, JpjĮi- 
ladelphia, Pa. ‘ Vien (už Šią bylų, 
kiek man teko nugirsti i§ antrųi 
iupų» ym Bagočius gavęs :rie-- 
imažiau $12^000.kKita byla,^ku* 
rią adv. BagoĄusuW4iirtskitą 
tais išloš©, tai garsi iįr kodėl jį gamta ft^dovanojo
B.} Eager/ Estate”, į •
guravo apie trys gimtai tuks- kitų. BkgočiftUg priešai nėra jo 

\ tančių dolerių pinigų spma.i.-..
Įa buvo kebli, nnes šakos 
radosi Indijoje, Egypte, Ąn<| 
lijoje, Californijoje. Adv.

KARO IR TAIKOS KLAUSIMAS AZIJOJE

Kai Tautų Sąjunga neįstengė išspręsti ginčą tarpe 
Japonijos ir Kinų, kilusį dėl ginkluotų susirėmimų 
Mandžurijoje, tai ji nutarė pasišaukti pagelbon Ame
rikos Jungtines Valstijas. Japonija tam smarkiai prie
šinosi, bet Tautų Sąjungos taryba dauguma 13 balsų 
prieš 1 priėmė nutarimą, ir Jungtinių Valstijų įgalioti
nis Prentiss Gilbert (Amerikos konsulas Genevoje) 
atėjo j tarybos posėdį. Atėjęs tenai, jisai Amerikos val
džios vardu pareiškė, kad jisai dalyvaus diskusijose 
apie Kinų-Japonų konfliktą tiktai patariamuoju balsu 
ir tiktai tuo tikslu, kad butų sumobilizuota viešoji pa
saulio opinija karo sulaikymui Tolimuose Rjtuose. Jei
gu Tautų Sąjunga svarstytų kitokias priemones Man- 
džurijos konfliktui likviduoti, tai Amerikos įgaliotinis 
| tuos svarstymus nesikištų, bet butų tiktai Stebėtojas

Adv
j Rašo Nemunas

. gi'
■’t :• . r

■ rirr-ulliH tClu

priešai? >Tri sėni įkarčiam- 
ninkai, kurie dega keršto pavy
ri u,ko dėl jis galį pasakyti ge- 
resnę prakalbų, kodėl jis turi 
talentą atlikti jąm/jbile kurį 
skirtą darbą tikslia u, t kodėl j į 
>pttb«ęa ^rfe^iau,wb*tebi bile su*

ir idtodėl; Ji /gamta >nedovanoj o 
'didesniu talentu megu daugelį

► 
asmeniški priėšai,kad jis butų 
vienam ibei kitam ką hbloga pa- 
idaręs, bet vfen>užvyldo priešai, 
tyam • jis yra* kažkuriose šakose 
gabesnis negu daugclis iš mus. 
; Apie sporas' savaičių laiko at
galios man teko<kfe)bėias su vie
nu žymiu ChieagUs vifeutininkų 
-^profesionalu. Ve,kką jis man 
paporino: °Giriįi, imies tą su-

savo brolius 
todėl, kad jis

'Tautų Sąjungos priešai Amerikoje dabar kelia di- 
delį triukšmą, J kaltindami Hodverio administraciją, kad 
■ji, s nepaisydama•šios šalies žmonių nusistatymo, trau
kanti Jungtines Valstijas į Tautų' Sąjungą ir statanti 
jas j pavojų vėl įsivelti į karą dėl svetimų' Reikalų.

šituose kaltinimuose yra tiesos. Nutardama daly
vauti Tautų Sąjungos tarybos diskusijose apie japonų- 
kiniečhi sutaikymą, Amerika, iš tiesų, padarė svarbų 
žinksnį link susiartinimo su Tautų Sąjunga, kurio pa
sėkoje gali būti prirengta dirva ir Amerikos įstojimui 
į Genevos (organizaciją. Bet jeigu Amerikos kooperavi- 
mas siu'Tautų Sąjunga tokiame klausime, kuris liečia 
tarptautinę taiką, nėra geidžiamas, tai kam Amerika 
rūpinosi anąmet prikalbihti viso < pasaulio valstybes pa
sirašyti amžinos taikos sutartį (‘Kelioggo-Briand’o pak
tą)? Tos sutarties atmetimo nereialauja nė tie, kurie 
sako, kad Dėdė Šamas neprivaląs kištis į kitų šalių gin
čus.

Yra tiesa, kad iš dabartinių kivirčų Mandžurijoje 
gali išsiplėtoti tikras karas, ir Amerikai bandant su-^ 
laikyti agresingus Japonijos žygius Tolimuose Rytuose 
gali ir pati Amerika į tą karą vienu ar kitu budu būt 
įvelta. Bet argi kare pavojus butų mažesnis, jeigu Jun
gtinės Valstijos laikytųsi visai nuošaliai? Antra ver
tus, jeigu prasidėtų tikras karas tarp Japonijos ir Ki
nijos, Amerikai į tą dalyką visai nesikišant, taLar 
Amerikai butų vistiek, kuo jisai pasibaigs?

Jungtinės Valstijos turi nemenkų “interesų” Kini
joje. Jos neturi tenai savo geležinkelių, kaip Rusija ar
ba Japonija, arba savo distriktų (su savo teismais, po
licija ir administracija) didmiesčiuose, kaip kad turi 
Anglija ir kitos šalys. Bet Jungtinėms Valstijoms ki
nų žemė yra svarbi, kaipo rinka ‘ eksportui. Amerikos 
valdžia visuomet stojo už “atdarų durų politiką" Toli
muose Rytuose, t. y. kad jokia svetima valstybė nešei
mininkautų Kinijoje ir netrukdytų kitoms šalims vesti 
joje prekybą. >•

Bet dabartiniai kariniai -Japonijos žygiai Mandžu- 
rijoge kaip tik turi ‘tikslą žymioje Kinijos teritorijos 
dalyje taip įsistiprinti, kad nei Kinija negalėtų jos kon
troliuoti, nei kitos šalys negalėtų prie jos prieiti. Jei
gu kinai butų priversti paskelbti Japonijai r karą,-tai 
Japonija juos, žinoma, sumuštų ir tuomet ji, gal būt, 
Mandžuriją, arba bent jos pietinę dalį, visai atplėštų 
nuo Kinijos ir pasigrobtų sau. Ar iš to nekiltų konflik
tas su Rusija, kuri valdo geležinkelį . šiaurinėje >Man- 
džurijoje? Ar pati Amerika, iškęstų nepasipriešinus to
kiam Kinijos skaldymui?

Mes nemanome, kad dėl prekybos reikalų iš viso 
Amerika privalo su kuo nors eiti į karą. Bet yra fak
tas, kad karai dėl tokių dalykų daugiausia įvyksta. Ne- 
sirupinti, kad butų dabar sutrukdyti plėšikiški Japoni
jos žygiai Mandžurijoje, reikštų laukti, iki Tblimuoser 
Rytuose kils didelis karo gaisras, nuo kurio vargiai ir 
pati Amerika galės apsisaugoti.

Dabar dar yra laikas gesinti ugqį, kol ji jiesp^joJ 
išsiplėsti. tfeįgu .Jungtinės Valstijos turi galimumo 
veikti kartu su Tautų Sąjunga, kirtį į yra • gmn*

* teresuota,-kad pasaulio taika butų ajpsaugota, ^ 
geriau. Tik gaila, kad Tautų Sąjunga nepasikvietė tal
kon taip pat ir sovietų Rusijos.

Nebuvau suinteresuotas’ *adv.
Bagočiu 
šiam laikui nemačiau reikalo 
nieko rašyti apie jį. Bet paste
bėjęs, kad p. Bagočius kandi
datuoja į SLA. prezidentus, nu
tariau šį bei tą tarti apie jį 
kaipo žmogų ir visuomenes dar
buotoją. Asmeniškai pažįstu p-. 
BagOČių apie 20 metų. Iš Lie
tuvos, motinos Žemaitijos, irgi 
gana artimi kaimynai. Jo brp* 
lį, a. a. daktarą Domą, teko 
matyt pas Kantaučių kleboną 
apie 30 nietų atgal. Dar tada 
aš buvau vaikas, o Domas, kiek 
atsimenu, kleriko rubus dėvė
jo. Iš mano tėvų lupų teko gir
dėti, kad jaunas Fortūnatas 
trankos po platų pasaulį, vė* 
liau buvo sužinota, kad Fortū
natas jau Amerikoje.

Atkėliavęs Amerikon sužino
jau, kad mano •‘kaimynas, pasi
nėręs iki ausų Amerikos lietu
vių kultūriniame darbe, i Esant 
jam “Kovos” manažeriu užsi
mezgė musų pažintis. Vėliau 
prisėjo bendrai dirbti ne tik
tai LSS., bet .ir Laisvamanių 
Federacijoje. Kielj» ųrisimenu, 
čia* p. Bagočius ne tiktai savo 
darbu, bet pinigiškai gana daug 
parėmė i Laisvamanių darbuotę. 
Daug yra pašventęs savo dar
bo jėgų LSS., SLA. ir kaž ku
riose kitose / organizacijose. 
Apie tai čia bus gana/ Eisime 
toliau. . . ■ .♦

F. J. Begočiau s gyvenimo 
' ir darbuotes pradžia v

Gamtiškai gražus -Žemaitijos 
Pažvelsio kaimas, Endrėjavo 
parapijoje, Ki’etingos apskrity
je. žiemos metas, vasario pir
mą dieną, 1887 metais, Fortū
natas išvysta, šio „pasaulio švie
sa. Tėvų d'žiaugsmui nebuvo 
galo. Pažvelsio kaimas irgi; 
linksminosi — žemaičių krikŠ-; 
tynos, tai savos rūšies šventė. 
Fortūnatui vųs suėjus perikienis 
metams amžiaus, tėvai paveda 
jį dėdės globai. Dėde kunigas 
Ignacas Mickevičius, tais lai
kais garsusis Tiraspolės Rymo- 
Katalikų Seminarijos rektorius 
Saratove, jaunų Fortūnatą pra
dėjo lavinti pas geriausius pri
vačius mokytojus. Vėliau leido, 
mokinti^ Astrachaniuj, Kaka
voje. čia besimokindamas pra
sikalto Rusijos valdžiai.’ Dėdė 
išsiunčia mokintis į Vokietiją. 
Mokinasi ir sykiu uždarbiauja 
■Rusijos konsulate Bremene; 
Konsulas, patyręs apie jo nusi
žengimus caro valdžiai, tiębo*' 
duoda daugiau 'uždarbiauti. :Tav 
da jaunus Fortūnatas gauna 
;darbą ant vokiečių laivo. Aps
imetus laiko laivų trankosi po 
platų pasaulį, dar,piktesnį ytUt- 
dęn^ną ir taip atkeliauja, Ame
rikon. • ; ! ,

Amerikoje. Gauna
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lūikyti paskaitas. Ir^aip sau 
uždarbiaudamas lanko ; Pitts- ■ >« - r ■ . • 
burgh Akademiją. Reiškia, i jau- i

; kaipo žmogų, ir tki ^as^Fortūnatas plačiau sušipa-J 
žino su lietuvių gyvenimu dirb
damas prie laikraščio “Spindu- 
’lio?, ar Vinųui Karaliui ppadė? 
dant ^susipažino su žymesniąją 
tais laikais lietuvių darbuoto
jais Brdokly ne, taip kad. atke
liavęs Pittsburghan, tęsė i pra- 
idėtą Brooklyne darbą kulturi* 
niame lietuvių gyvenime. 11908 
•metais 1 Bagočius savo energiš
koms pastangoms pašidėkavo- 
jant baigė Pittšburgho Akade
miją. ' Baigęs minėtą mbkyklą 
pradeda dirbti prie, LSS. orga
no “Kovos”, eiti administrato
riaus pareigas, čia jam dirbant 
jis buvo išrinktas SLA. prezi
dentu. Bet ‘^ura-patriotams” 
tas nepatiko, kad socialistas lie
ka 'SLA. prezidentu. Pradeda 
ieškoti visokiausių priekabių, 
kad. Bagočių išėdus iš preziden
to vietos. Visokios “ura-patrio- 
tų” intrigos, ' pelai, kerštas 
taip ‘toli juos pastūmėjo, kad 
jį įskundė valdžiai, kad Bago
čiaus pilietiški popieriai esą 
gauti .nereguliariškai, ne sulig 
reikalaujamų taisyklių.. Tas, 
žinoma, Bagočių privertė re
zignuoti iš SLA. prezidento 
vietos. Nors Bagočius prezidenj 
tavo ir dar priėš tai buvo su
organizavęs s (įliįgybes naujų 
SLA. kuopų, prirašęs šimtus 
naujų narių, bet “ura-pUtrio* 
tai” to nepaisė, .nes jie bijojo,; 
ka«h * socialistai ' po "Bagočiaus 
įtekme ima SLA. į savo kon
trolę. Tokiu budu jiems buvo 
svarbu diskredituoti Bagočių 
ir sykiu naikinti socialistų 
įtekmę'SLA. žinoma, jeigu JBa*. 
gočius butų ėjęs su ‘kira-patr 
riotais”, jis butų .galėjęs SLA. 
prezidentauti. Del pilietinių po
pierių neregiiliariškumo n*ebur 
tų reikėję v skųsti Amerikos 
Valdžiai. Kiek man žinoma,1 tų 
laikų tautininkai dėjo nemažai 
pastangų, .kad Bagočių •atitrau
kus nup sccįalistų, bet i jaunas 
užsispyrėlis buvo jiems nesu? 
kalbamas/ Tds, Žinoma, vettę( 
‘^ira^-patriotus’f griebtis >negra; 
žiu žygių. Reiškia, tikslas pat 
teisina kovos priemones. “Ura; 
patriotai”? buvo laimėtojai, norą 
ŠLA. nuo $000 „Iki 4000 narių 
nupulde. Gana tipie tai.
Adv. F. J? Ragožiaus savistovi^ 

Ugyvenirtio .pradžia '
'/ Tūlam laikui T1, ' j. Bagočius 
buvo pasitraukęs iš aktyvaus 
lietuvių gyvenimo — mokinosi, 

^Bostono Universitete jurispru* 
denęijos skyriuje. Baigė 'sek- 
jpingai Bakalaurų ir Jurispru
dencijos Magistro kursus. Da
bar advokatauja Bostone. Yra 
vedęs Bitutę Kazlduskaitę iš, 
Pittšburgho. Augina vieną sųn 
nų ir dukrelę r aitas mite tuoj, 

>pp Chicagos SLA* seimui, 1930) 
tvaike karo buvo karininku 

jįįfr -instruktorių ^kąrininkų mo/ 
įkloję, Camp Lee^ya-įj 
■fe^^po ’ ; Į?'ndydkatįs • ll-bęhb'! l|«s 

iliam'’ j

.• i

paskyrė atlyginimą virš $18,- 
000. Iš to galima spręsti, kad 
Bagočius yra sėkmingas juos
tas. Tiek galima pasakyti oplĮ- 
Bagočiu kaipo profesionalą i dr 
šeimynos tėvą.

vkdv. # 
•lietuvis i »ir < daVbinihkų draugas

Adv. F i J.' Bagočius, nuo j au

šint kt y mo.'Bet jn paŽtmwm'ėrA£ 
fanatiškos. Jis su dąrbininkais, 
bet priėš bblšeVizmą.
agoras ^lietuUis, mylįs ^savo dku^ 
tą, remiąs ^kiekvieną sveikesnį 
lietuvių kultūrinę įstąigą ir kul
tūrinį darbą: Tiesa, jis nemėgs
ta būti vadinamas patriotu,* neš 
tas vardas šiandie yra tirpęs p- 
žeidimu kickvicnan’i geram idie-’ 
tuviui tėvynainiui.'Mūšų Iftikaiš 
patrioto vardais dangstosi viso* 
kic eks-karčiamninkai, -avantu- 
ristai, juodmarškiniai ir' tl.

Apie F. J. Bagočįų, kaip?, 
apie: gerą lietuvį galima spręsti 
iš to, kad Amerikos iiei vieno 
stambesnio Seimo nebuvo, ku
riame nėbutų dalyvavęs F. J.' 
Bagočius. Arba (‘paimkime, kdd 
ir Lietuvos Laisvės > įbonų i pftr- 
davinčjimą. Yra pripažinta, kad 
j is yra sumušęs * rekordą LietUr 
vos Laisvės bonų pardavime. 

,Vienas iš Lietuvos Misijos pri-, 
pažino, kad p. Bagočius parda
vė daugiau bonų negu pati Mi-, 
sija. Jis yra-daugiau išaukavęs 
-labdaringoms,.draugijoms negu 
bile vienas ktyas Amerikoje, gy
venęs lietuvis. Jjs ne tiktai pats 
.aukavo prakilnesniems, tikslams, 
bet ir įkinko iš ki^ų jaukas pas- 
vęsdamas savo laiką ^kilniam 
darbui. Nors Ady. Bagočius yra 
žinomas kaipo laisvamanis ir 
socialistas, bet rėmime kulturi-. 
nių Lietuvių reikalų didelio 
skirtumo nedarė; kas, jo<nuo*, 
mone, yra verta remti, tą visuo
met paremia.

Arba vėh bandykime surast) 
kitą tokį darbštų žmogų kaip 
kad adv: > Bagočių. Suraškimą 
nors su žiburio šviesa visoje 
Amerikoje lietuvį . inteligentą^ 
kuris butų tiek daug sutvėręs, 
draugijų ir kuopų ir , pasakę^ 
tiek daug prakalbų kiek kad 
adv. Bagočius. Neapsiriksiu sa-. 
kydamas, kad Bagočius kaipo: 
oratorius .neturi sau lygaus ne
tiktai Amerikos, bet ir Lietuvos 

, .lietuviuose. Bagočius»netiktai 
turi didelį talentą kaipo kalbė
tojas, bet moka > ir plunksną, 
mikliai .naudoti. Savo 'laiku, 
daug: jo raštų yra -tilpę Ameri-. 
kos lietuvių, Jaikraščiuose: “'Ke-‘ 
ijeivyje,”?, 1‘Kaitde”, “Naujieno
se” ir kai kuriuose kituose 
laikraščiuose. Yra /išvertęs ker 
lėtą knygų į lietuvių kalbą. 
Pastaruoju laiku daugiausia ra
šinėja “Keleivyje” . po Įvairiais* 

. slapyvardžiais. v .
Adv. Bagdcidus draugai ir 

t. >S ■ • -t ■* »♦priešai.
Kaįip kiekidenąs iiš.imus* turi- 

me draugų, tąįpgį" Wbne ir 
priešų; kiiįįs neturi draugų tas 
neturi ir, priešų. Adv. pagočiUŠ 
^gi' pėta hmy to [Uuosąs/’^žis- 
tų adv. Bagočių, .galbūt geriau (8ireiškimaS''Tada man teko, gy 
negu daudelis kitų. Pas jį kaip venti ’ Worcesteryje, Mass. Bu 
ir pasunųs ‘Uisus ydų—

A

mano draugai yra finm^s,wisi 
lietuviai— bematau skirtumo 
draugavime tarpe inteligento, 
profesionalo ar kaip <u sakai 
paprasto mužiko. Tankiai viens 
mužikas atsveria pettkis dūr
inius inteligentus. Kas protin
gas, tas protingu ir lieka, o kas 
durnas irnora jis būtų ir gana 
daug mokslo ragavęs— visvien 
pasilieka durniumi”. Taip tai 
Bagočius žiuri į žmones. Kai 
kurie musų lietuviai inteligentai 
nosį riečia prieš 
lietuvius vien
dpukiau mokslo ragavęs, kad 
jis kokios nors profesijos pasie
kęs..Žinoma, toks nosies neriečia 
tiktai tadą jeigu iš mužike rei
kia doleris iškaulyti arba “ru- 
nija” į kurią nors įstaigą^— 
balsai yra jam reikalingi. Tada 

prantam, I kad kai 'kurie kiti ir mužikas jam lygus žmogus, 
karididūtai į SLA. ' prezidentas Ne, Bagočius me tas pasipūtėlis, 

kuris išdidžiai krutinę prieš sa
vo brolius statytų— Bagočius 
-jiems lygus žmogus. Ir ve, čia 
visa Bagočiaus gyvenimo pas- 
Japfci^, >kad jį lietuvių liaudis 
igerbiaudaugiau negu kitus* inte
ligentus. Jo kalbos mieliau su 
didesniu .pasitenkinimu klausos 
negu khi kurių kitų. Jis su
pranta liaudies dvasią geriau 
.negu.. kai .kurie kiti vien todėl, 
.kad; jis su pačia liaudimi yra 
giliai suaugęs.

Adv. K J. Bagočius— bus 
S*. * L. A. t prezidentu

Teko .man kalbėtis su daugy
be -lietuvių SLA. narių, didžiu
moje iuž Bagočių į prezidentus. 
Nesistebiu— Bagočius .geriau 
tinka tai vietai negu bent ku
ris kitas. Kita— apie 80 nuo
šimčių SLA. narių yra darbo 
žmonės, jie didžiumoje pažįsta 
Bagočių kaip savo žmogų, kuris 
su jais yra dirbęs laike dauge
lio metų. Kas, bet Bagočius tik
rai užsipelno šitos garbingos 
vietos— būti SLA. prezidentu. 
Gerbiamieji.
kas .geriau tinka tarnauti SLA. 
nariams— tas kuris visą savo 

įiai, kuris 
kuris są

rėmiu

turi daug mažiau > kvalifikacijų 
minėtai Alėtai negu trtdv. Bago- 

~ - ČiuS/bet mes'priŠibUon», kad jis
inų (dienų yra sorittlimSho nuį-Į^iidamas SLA. prferidūhtu kaipo 

’daugiaū mokąs veikti į minįų 
psichologija,, pakreips SLA. rėir 
kalus į ftiums neprielankias vė
žes”. 'RėiMdn, ‘dahgdma' yra* to
kių Bagočiaus priešų kaip ir čia 
minėtas. .profesionalas, tautinin
kas. žinoma, yra poros laik
raščių rddltktorių, 'kurie irgi 
virš pažymėtais sumetimais yra. 
priešingi BagėČiiii/^fet Bago
čius, jų paramos nereikalauja, 
jiems pinigų nesiūlo, kad jį 
remtų į SLA. prezidento “džia- 
bą”. Adv. Bagočius nėra tos rū
šies. žmogus, kad kam nors kiš
tų tūkstantinę ir sakytų: “£e 
tau, broli tautieti, tukstahtinė, 
aš noriu būt SLA. prezidentu— 
dabar lok už mane, supranti 
lok!”

Adv. i F. i J. Bagočius 'ir lie- 
• tuvių liaudis

Adv. F. J. Bagočius gyvena 
Amerikoje arti 30 umetų. Veik 
nuo pat savo atvažkivimo die
nos stojo, į darbą lietuvių visuo
menėje.. Visą lOiką .dirbo su 
liaūdžia, su darbo žmonėmis. Jis 
jai sakė .prakalbas", laikė pas
kaitas, organizavo, laikraščiuo
se straipsnius rašė. Jis bran
giausias savo jaunystes spėkas 
pašventė lietuvių liaudžiai. Jo 
nemigtos naktys, jo rūpesčiai, 
jo pasišventimas lietuvių liau
džiai buvo nuoširdus, ideališkas. 
Parodykite, gerbiamieji, man 
kitą lietuvį darbįiotoją dabar. 01048 uždykai dibti SLA., bet 
esamą Amerikoje, kuris butų1“" 
tiek dirbęs lietuvių liaudžiai 
kiek kad dirbo p. Bįįočius. Ar 
įgalėjo bent vienas Inteligentas 
pasišvęst tiek daug visuomeniš- <SU 'gali me&ti 
1 ; ■'\ '
<uvišką gyvenimą kiek khd Ba
gočius. 'Valgiai rasime vieną. 
didėlesnę.lietuvių naįšėdiją, ku
rioje Bagočius nebiitų atlaikęs 
tprakalbą, kame Bagočius nebu- 
’tų OttganiBavęs vieną bei kitą 
.kuppą, ‘draugiją, kiiubą ar tU 
Ar jam tas ‘darbas buvo ska
niai.apmokamas ? Ne, ir dar 
isykj «ne. Mes visi žinome ku/ 

■ riems: prisėjo nors kiek daugiau 
Veikti. bĖeikčjo pašvęsti sari) 
liuosą laiką organizacijiniam 
darbui veltui. Vietoje užmokes
čio, vietoje'gilios padėkos už 
•tą 'Visą pasišventimą ką mes 
įgalėdavome? Taip, . gaudavame 
•^kibirą ^pamazgų, kibirą blogų 
išmetinėjimų, kibirą tulžes 
skystimo. Nedaugiau gavo ir 
Bagočius. Bet jo gelžiniai ner
vai, jo kietas charakteris, jo 
gilus .supralimds lietiiviškosMi- 
nios psichologijos neutstumė jo 
nuo lietuviu' darbininkų, nuo 
lietuvių Jliaudies. su ja bu
vo, su ja ir pasiliko.
jv Man /prisimepa - Vienas gana 
charekteringas p. Bą^očiaus iš*-

pasakykite man

gyvenimą 
dirba Anfe 
vo darbu ir skatikais 
.kiekvieną svarbesnį musų kul
tūrinį darbą, kuris savo gabu
mais . stovi "daug aukščiau kitų 
esamų kandidetų? Ar tas tinka 
geriau l)ut SLA. prezidentu, 
kuris giriasi, kad esąs turtin
gas, gyvenimas esąs užtikrintas,

.-.v i

Wlumi, Jcutfįs rengėfc$ 
Jaiktąštį gūdųjį”, 
ne. Nuvažiuoja. Bet laikr 
biznis 
jurtas 
Čia jis_ 
lietuvjškas .Mygąs, 
laikraščius, sakyti prakalbas,

> • 4 jj
* A..

aikrąščio 
nesiseka, kaupas 
važiuoja '^i|t|Bburg»huttt 

s ' t,pW^cda pirdavinėti

V . ,4

hiisų, bet < jo geri lįetu 

mas su dMįfe/^ t

.nei vidTm skatiku, nei jokiu 
(darbeliu nėra prisidėjęs iki 
Šiam laikui mUsų kultūriniame 
•darbe. :žmogus, kuris tūri pini- 

i tarsi tam <urz- 
kam darbui, pasinečelamas į lieti giančiam šuniui kaulą, keletą 

šimtdlkų dolerių ir mano turįs 
•ganėtinai pretenzijų būti SLA. 
prezidentu. Tokie žmonės turė
tų nors kiek padirbėti-bent per 
■desėtką metų SLA. labui ; vč- 
fliau mes matysime kiek jie 
yra tinkami šios organizacijos 
dildomosios 'Tarybos nariais. 
Mums ; j SLA. prezidentus nė- 
Ta reikalinga pinigų maišo, bet # 
reikalinga tinkamo žmogaus, 
-kurįs yra ganėtinai kvalifikuo
tas užimti atsakoipingą vietą. 
Lankstus liežuvis, o tušti ma
kaule mums mažiausia reikalin
ga nors pinigų ir daug turėtų. 
Itfums reika žmogaus kuris tin- 
vka organizaciją budavoti. Adv. 
Bagočius Jftaip1 tik -ir yra tys as
muo, ^kUris 'tinka organizacijos 
darbui, kuris moku budavuoti, 
mokės musų pusėtinai šiuo laL 

(Tęsinys ant 5-to pusi J
I . * L ■

»—in .......... ........................... .. H...............................................................................i» »

Ktaiains Atitaisymas
‘“Naujienų’^ spMių 17 '"d. ko- 

respoudencjjoj aš ^itinburyh, 
jsiškverbė nemaloni klaida. 

Devintoj eilutėj atspausdinta:
Labai nįfaila, ele” įturejo bu- 

etc.” r \ 
...........  u .1  ——

17 ‘‘KbYos’L, gautas 
šiandie. Kmiia \L0c. Klaus
kite ?Nau jienoie. 

Y . i . _

AIW ‘'KulUros” No. 9. 
Galima jtauti “Naujienose”. 
K-ima 45 centai.

$ų|ų/spėjga. Daug įvairių 
ų/$įįg'‘ sveįH ir ligotu 

bičių,' Vd^fts iš myV Bagtįčiaips

>sųK*kūriaisi $s turi artimiausius

Ukrainiečiai, ’lohkai, wohifečiai^ ri 
r yJrį aąięrįkouai. Tėįco, pa-į U

arsenai baigė jo gyvenime • ęsamus minusus. ”•tirti, kad jis ne

d b " Lic ■ vii? Va? < ■ J rP.X*Jv4’'

r

W>«. plius® U visus

Tyrius vyra į paprasti mužikai, 
sidUorneVyrai pro/esĮbnulų su kil
niais jaųr gfcrįąU tįkįų draugau
ti negu su Jurgiais! Bagočips 
atsake: ^’Brdli, kalbi niekus,
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rodAYitiėms’ gabu Įvairus GydytojaiLietuvės Akušėrės

Akių Gydytojai

Graboriai

re*

0016
kuopigiausia

Valandos i nuo 9

įtro”

03^2

Lietuviai* Gydytojai

2978

LIE

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Mrs. A. K 
JARUSH

Kolb .bu’vtf nušautas jo 
Morton' Club—Moti-

MissTo c
Dftrbom Si

1646 W. 4«th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

13/7 80. 49th Ct.

Ttlefonas 

Cicero 3724

Musų patarnavimas lai- 
dorovėse ir kokiame tei- V
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėt kad neturime ii 
laidų užlaikymui eky

Dar viėnas butlegeris 
nudaigotas

Užmiršo sukišti čebato 
šniūrelį, mirė

IŠDONAS 
Jurevičiūtė /

1 šiuo pasauliu 
, 12:05 vaalndą 
sulaukus 31 metų

ADVOK 
i u South u 
Rooto 193'4 T

CHICAGOS 
ŽINIOS

po piet
£ Lafa^etti. 0008

Naktinis telefonas GroVehill 1595

Rez. 2359 S* Leavitt St. Canai 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4», 7 iki 9 

Nedelioj pigai staiartį

M1NN1E 
po tėvais

Persiskyrė su 
spalio 16 dieną 
ryte 1931 
amžiaus, gimus Panevėžio apskr. 
Nauthiėsčio parap., Degonių kai 
me.

Paliko dideliam^ nuliUdimė v y 
rą Juozapą, 2. suni/s,— 
metų, Juozapą 5 metų, 
Aleksandrą, patėvį Atnaną 
l'evičią. 3 brolius

GYDYTOJAS ir OHrRURGAS 
2435 West 6.9th Stieet 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 0:30 iki 8:30 vak, 
Apart šventadienio ir Kttvirtadkdio

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIsi 

Praktikudjl viri 20 rhJ 
4649 S1 *'Wtad At?e' 

«ĮBEy*** .kampas ,47tb St..
Tel. Boulevard 6487

Pbonė Armttigt 2822

DR.W. F. KALISZ
1145 Miltoauhee Avahue t 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 fc M
Sąredos vikare uždaryti „ 

Nedėlioj pagal sutarti

Htfgh MotrisbH, 70 nietų, 
6328 So. Wobd Street, bž^iiršo 
surišti savo čevcr/kų šliurė- 
liūs. Jisai užmynė viciią kojį 
vilkusį šniūreli rr nukrito laiį>4 
tais žemyn. Užsimušė.

Čapline rasta kaltas 
esąs

Naktį iš šeštadiėnio į sekma
dieni, apie 1:45 vąTandą, būvi 
ntrš»u<tos Matt Kolb; vienas į- 
takingi ausiu jų btittegerįiį Chi 
cagoj 
rodhaipej 
ton Grove apielinkėj. < . .

Du'.vyrai įsiveržė į rodhauzę, 
pjasisveikiito su Kolbų, o po to 
suVarė keletą kulkų Kolto gal
voti ir krutiU'ėn. Paskui jiė ap
leido rodhauzę ir dingo, nakty.

THERAPY 
® MIDWIFB

6109. South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gaza* X-Rav. etc

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Dtext! 9191

DR. A. A ROTE
GYDYTOJAS IR CHIRŪROAiJ

DMMs> 3102 &. Ralstdd diic

S. D. LACHA VICH
LIETUVIS GRABORIUS 

': ' ■ ,ru ''3
Patarnauju laidotuvėse

Reikale meldžiu atsiją 
darbu busite, už£

Tek Rooscvelt 2515> arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
. .■ SKYRIUS* ,

.439 S. 49 Court, Cicero; III.
Tėl. Cfceio 5927

iždininkus K. P. Gugis;
iždo globėjus Geo. J Stungis 

ir S. Bakanas; •
daktaru kvotėju I. B. Bro- 

nusas.
PS: Apie kitus kandidatus 

bus pateiktas atskiras, straips
nis biskį vėlėliau, vien tuo tiks
lu, kad supažindinus gerbiamus 
SLA. narius su tais kandidatais, 
kurie yra pilnai tinkami užimti 
atsakomingas vietas SLA. Pil
domojo Taryboje. Neabejoju, 
netiktai aš bet ir šimtai kitų 
organizacijos narių, pripažis, 
kad yirš pažymėti kandidatai 
yra vieni tinkamiausių.

rų. mote 
metodo, 
pnėtauua

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W I8th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
a00 6 iki 7:30 vak vakare 

Tel. Canai JUO 
Rezidencijos telefonai

Hvde Park 6755 ė Randoljsb <100

[Acme-P. y A. Photo]

Elwood, III. ■*- Lorraine Jen- 
nings; karvių melžinfio čempio

ęhictfgo's Miesto Muzikos A- 
sofciA&jft yra suorganizuota as
menų, kurie stengiasi lavinti 
jaunuomenę, palinkusią muzi
kai, < jatihų dienų. 'Lavinimas 
jaunų muzikantų yra artimoj 
priežiūroj Chicaįės Simfonijos 
Orkestrds vedėjo Frėderfėk 
stoek if j'6 paūėjėjo Efi'ę. Dc 
Lamanter;. o taipgi pirmaeilių 
Ctiilagds Simfonijos Orkėstrds 
mtiiik^tų. ~ ., ' . .

mų muzikai vaikams duodamės 
vėltui. Kas norėtų’ gauti dan
ginu info^maėijų apie šias pa-' 
iftbkas, tai turėtų kreiptią j 
Asocialijoš btiVeinę,* 637 E^ine 
Arts Buildipg, telėfonas — 
Harrison 5862.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. U-t.

Dr. As P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulėvatd 7589

Ofiso Valandos JO ryto iki 8 vakiro. 
Rcsidence Phout Htmlock 7694

DR. HERZMAN
— IŠ Rusuos —

Gerai lietuviams žinomas per 23 me
na kaipo patyrei lydytojas, chirurgas 
ir aknleri*.

Gydo staigias ir cbroniikaa Ilgas vy
ti vaikų pagal naujausius 
Ray ir kitokius elektros

M J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

dalimi jis rasta nekaltas^ o su
lig antra dalimi to paties punk
to ir sulig kai kuriais kitais 
punktais rasta kaltas.

Nuosprendis perskaitytas. Ca- 
ponės adv. Ahern paprašė tei
sėją niklausti kiekvieną pri- 
saikintąjį atskirai, ar jis sutin
ka su miospreneįžiū, Kiekviėnati 
prisaikintųjų atsakė, kad su
tinka

Vyriausybės advokatai,- atro
dė, btu'ę nustebinti nuosprend
žiu. Vienas jų pareiškė, kati 
nuosprendis esąs neaiškus. Ca- 
ponės adv. Fink atsakė: nuo
sprendis, girdi, visai aiškus — 
sulig vienais katlinamojo akto 
punktais Caponė rastas kaltas, 
3 sulig kitais nekaltas; tai kaS 
čia neaišku?

Valstybės advokatas išėjo pa
sitarti. O Capone su savo ad 
vokatais apleido teismą. Po pa
sitarimo vyriausybės advokatai 
pareiškė, kad priima prisaikin
tųjų nuosprendį. ’

Pirma negu apleido teismą,. 
Caponės advokatas kreipėsi į 
teisėją prašymu sulaikyti nuo
sprendžio pildymą arba pasky
rimą bausmės. > Teisėjas Wil- 
kerson atrėmė tečiau, kad to
kio sulaikymo negali būti, ba 
Captfnė neprašąs naujo bylos 
perkratinėjimo. Vienok, kai 
Caponės adVakatai išdėstė savo 
argumentus, tai teisėjas sutiko 
atidėti bausmės paskyrimą iki 
ateinančio antradienio, t. y. ry
tojaus dienos.

Caponės advokatai pareiškė, 
kad jie paduosiu apeliaciją au- 
kštėsniai teišmų instancijai, o 

tai varysią bylą 
net iki aukščiaUsio šalies (Su- 
preme Court) teisino.

: l» r | k" . f'. ‘ ' i • i J
Tai ir pasibaigė byla, kbrią 

rubšė valstybės gynėjai trėjus 
metus, kuriai faktus rinko apie 
50 detektyvų ir kuri priruošti 
valstybei kaštavusi šimtą su 
viršum tūkstančių dolerių.

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halstvd Street
. - Ofiso Tel. Victory 7188 

Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS DR. CHARLES SEGA!

Pciktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Aihtand /M„ f tiiiot 
CHICAGO. ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 3 
Moteriškų Vyriikų it Vaik< Uft 

OFISO VALANDOS: -
Nu© 10 iki IŽ.va|. ryte. 4
vai po pietų ir auo 7 iki 8:30 oL 
valam Nedll. oųo 10 iki (2 V. 4Ūg| 

Pbone Midvay 2880

šeštadienio vakare prisaikin
tųjų fdžiurės) teismas išnešė 
Caponei nUbsprcndį: kaitas..

Didžiausia bausme, sulig, tųp 
nuosprendžiu, jaih grūmojanti' 
kalėti iki 17 metų ir užsimo
kėti piniginės baudos iki $50,- 
000.

Caponei gruhibjb didesne 
bausmė. Bet ptisaikintieji rado 
jį esant kaltą ne visais penk
tais, kuriais vyriausybes advo
katai kaltino.

Džiurė tarėsi dėl šio nuo
sprendžio 8 valandas. Ji pada
riusi 20 balsavimų koį priėjusi 
susitarimo.

Matyt, vienas iš prisaikintų
jų atsiradęs 'toks, kuris stovė
jęs už Caponės išteišihimą.

Kaip 10:54 vai. vakaro pri- 
naikintieji pabeldė savo kam
bario durHs ir pran’ešė bfeili- 
fams. kad jie susitarę dėl ihk> 
sprendzio.

DUota žinoti apie tai Caponėp 
advokatams. O’ šie įspėjo patį 
Caponę Pėnkiolika minučių vė
liau Caponė su savo advoka
tais pasirodė tersmė. Už valan
dėlės Įėjo teismo kambarin ir 
teisėjas VVflkėčson.

Teisėjas paklausė prisaifciiię 
tųjų, ar jie susitarę dėl nno-’ 
spfėnflžfo šie tėfsėjo
klausimui teigiamai. ? .

Prisaikintųjų pirmininkas ta^- 
da padavė beililui skaityti nuo- 
sprendį. BeilifaĄ ėmė skaitys

4654 S. Ashland Avė. 2-ras Aųgštaą 
VALANDOS: ĮO ▼. ryto Uh 8:80 VttI. ViE

DR. i 1KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Hahted Street 

. TetC.IUnl,, iZ$4 •>" 
Nuo 9 iki 12 , vai. dienpa ir 

v dilo 6 iki 9 valandos vakire

Dr. Suzana A. Slakis
Sfiartaliatė Moterų it Vaiką Ltgą 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto 4 iki 6 po pietų 
(Vakarais: Utarh. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis i: nedėliomti pagal ansitąnnu 

Ofiso Tel. Lafayetta 7337 
Rez Tel Hvde Fark 3395

Mrs. Harriet Beyer, 28 m., 
buvo išvaryta iš buto. Norėda
mi atkeršyti už tai, keturi vy
rai ir pati Mrs. Beyer užpuolę 
užeigą, kurią valdo Albett Ta- 
bin adresu 1470 Milwaukee 
avė. Tabin vieną vyrų pašovė 
mirtinai. Tas vyras— Leonar
do Jacobs—gyveno adresu 1913 
North Hoyne avė. Atvykusi 
policija rado moteriškę kiupo- 
jančių prie pašauto. Ji areštuo-

Telef6naa Bonlevatd 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 10 9:30 •

4608 South Ashland Avė
Netoli 46th St Chicago. III

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Aichet- Avtntie 
... . ..J

Valandos 11 ryto iki t po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir nakti Virginto

Phone Canai 6222

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

Valandos: i—3 it 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal su t art) 
Rezidencija 6628, So Richmond Street 

Telefonas Repubhc 7868

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221, West 2Žnd 8t
. Am ,st.
TMefoM tSM

ViljiM i (M i vikšro.
Seredoj ir Pfcnyftoj nuo 9 iki 6

Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

A. MONTVIDi M. D.
West Tovm State Bank Bldg. 

2400 W Maduon St.

Vd.i 1 iki 3 po pietų, 6 iki vak
Tel. Vest 2860

Namų telefonas Brunsvvtck 0597

“Mes, prisaikiirtieji, rundamė 
kaittamąjf Alptibt>«0 ęapoitį 
n e k a lt u sulig kalhnimU 
228^..^

Ca|R,ne, šakuma, Jigųdęs 
šiuos žodžiue, nudžnjrgv. i ,Bet 
beilifui skaitant uuos^ėu^ tb- 
Ifatf, sifpmtęs, kad jfš yfa* 
žu nuišleisintas, ir jo išvaizda 
pasikeitnai.

Dalykas, mat. toks, kad ’suflfyf 
kaltinimu pirhVu pu'nkfei pifhla

Jurgį 7 
mutinį 

Jasu-
Antaną, Vla- 

sWi Mari
joną O0SioWski. SvogUrf Stepėm?, 
d«dę Juozapą Jorevicų, tetą Pe- » 
tfonetf Kažlatiskitn? įf girtiinės.

I ■
Kūnas pašarvotas, randasi 4716 

So. Campbdf Avė.
La'idbttivės įvyks utarriįrikė 

dl'ertiį. 8 var. ryte i? nwų į šv.. 
J u ra o i parapijos bažtiyčia, kurioje 
atsibus gedufriįos p^fteids tfž 
vdidnio sidą. o iš ten bus' nu
lydėta į $v. Kdzintiero ka0»tf’es.

Viši a. a. Minrtk IHoilė gi-

Uidhthvese it suveikti jai . 
tinį ąjftardaViui'4 ir itsifcvert

Nuliudt liekame,
. Viįth, Sėnii, t^gi, 

Birdb'dr. Sįtito, 
Dedi, Teta ir Ginriiiet.

LJidbtuyfae ąaf>rnJiij!i , 
dus S’. P. MažeiRa; Tclefdtias 
Vartfo \

Telefonas Yatds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
, CHICAGO. bll.

fte». 6600 Soath Artnian Aomaa 
Phone Prospeci 6659 

r Ofiso Tel Canai 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(821 Sd. Ualited Street 
CHICAGO. ILL.

MARGARET NOTRIMIENĖ 
(po tėvais Frankaitč)

Persiškyfe su - šiuo pasauliu 
spalio 17 dieną, '4:00 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 30 metų 
amžiaus, gimus London, England. 
Paliko dideliame nuliudime vyr$ 
Vladislovą.- 3 brolius, — Kazi
mierą; .' Vincentą ir Joną., seserį 
Dell Puenner ir švogerį George 
Puennėf, dėdę ■ Joną Chivvenską ir 
ciocę Veroniką ; Chiwehskąi ir gi
mines. ’■ .

Kūnas pašarvotas, randasi 7758 
So. Cbappel Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj spa
lio 21 dieną,; 8:00 vai. ryte iš 
namų- į Švento Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. , / «

Visi ’a. a. Margaretos NotHmie- 
nės giminės, draugai it' pažįstaAii 
esat nuoširdžįi* kviečianti daly
vauti -laidotuvėse ir suteikti -jai 
paskutinį patdrnavinią'f* ir atsisvei
kinimą. -

Nubudę liekame, «
. Vyras, broliai, t$esuo, 

.T voyertš; Dėde, Cidce .
ir Giminei

Laidotuvėjc patarnauja > grabo
rius Eudeikis, Td. Yards 11741.

• 4 1

A. L Davidkriiš. MD.
4910 So. Mtchigan AvefrtU

|!i$v. ;• TU. K6tWood 5107 
VALANDAS: .< ■ , ■

' , ' fiu6 9 iki 11 vAlahdar ryte t 
i' •".i.imP 6 iki 8' vaįanrfai vakarė 

«n«tt šventadienio ir ketvirtadienio
„ Į, „j.:..,......4, —. ——

TUcfoiub . Yzrda, O9<4 » . 4

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soath Aihland Aoenaa 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dietų, 2 iki 3 06 fitt.

7 iki 8 vai. Neda nuo 10 iki lt 
Rež. Telepbone Plati 32(T0

Ginče dėl išvarymo iš 
buto sužeistas

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 WėSt 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 1Q—-4, nud 6 iki 8 

Nedėliomis nno 10 iki 12-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

, Laidotuvėse patarnau- 
' Ju . geriau ir pigiau> 

ne?^ kiti, Jodei, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS: 1

668 W. 18th Street 
Tel. Canai 6174 

BlMi. ’ . SKYRIUS: 

JfekaĮF 3238 S. Halsted St. 8^©^ •: Tel Victory 4088

Duokite savh akis išegzaminuoti 
DYKĄ! 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistą^. Virš 15 metų 

patyrimas 
' Akihiai nuo $3

Valandos: ,9 ryto iki, 9. vak. kasdie.
DR. J. GRPUPE 

4631 S. Ashland Avė. Tef. Yards 6780

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki' 8 vakalte 
Nėdilioj pagal stttaėtj

> Tel. Boulevard 7820
Nadiai:

6641 So. Albany Ate;
Tet. Pro.pec. 1930

Lietuviai Gydytojai t 
s<6<* * Ri^ie^a O e- *.«

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 
nuo 6:30 iki 8:,30 vakare

Sekmadieniais nno 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boalevard 8483

DR. VAITUSH, pRt 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą} 
akių įkarštį, ' nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas so elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklo, vaiko* Valandos 
nuo. 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS AT11 A1SO 1 TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
OYKAI DEL ŠERMENU

DR. C. MICHEL, O. D; 
LIETUVIS AKIŲ SOCIALISTAS

A8 Priskirsiu jūsų ’ aklmsį 

taną yra pasekthfi 20 mer 

vartojami. į Mano akiniai sumlins regėjimą 
Ir-pašalina įtompitna.

8PE0IALE DOSt® VAIKU AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akiniu ir Egzainiiiacijos Kaina Nuo SB. . 
Žvairos akys atttaisomos. ~2ema kaina, bę 
operacijos, lengvi išmokėjimai. nOra - suirai- 
Šimo. - ■ -r ’ r . ' ' "

Stiklai ddpllkubjami Ir i-šmal sutaisomi 
pačią dieną, ’i j.LU!y' ' • .

(Tęsinys iš 4-to pusi.)
-ku apgniužusį SJLA. vėl pasta
tyti į tinkamą aukštumą.

Tiesa pasakius, mes, turime 
būti pilnai patenkinti, kad adv. 
Bagočius sutinka priimti kan
didatūrą į SLA. prezidentus— 
nes šitoje valandoje kada pas 
mus reikalai nesicementuoja 
taip kaip kad turėtų cementuo- 
tis— Bagočius yra kaip tiktai 
ta ypata, kuri tinka imti SLA. 
organizacijos svarbų darbą į 
savo rankas. Aš bent džiau
giuos, kad Bagočius sutinka sa
vo erudiciją, energiją ir gabu
mus, mums parcikalAvus, paau
kauti.

SLA. nominacijos artinasi, 
organizacijos nariai privalo su
sidomėti savo organizacijos rei
kalais, privalo būti sargyboje ir 

i atėjus progai paduoti balsus už 
sekamus kandidatus:

Į SLA. prezidentus adv. F. J. 
Bagočius;

vice prezidentus J. V. Gri
nius ;

sekretorius Dr. M. J. Vini-

arti 3Itt Stnrt
Valui^Mr 1—3 įH pietų, rik, 
Nedėliomis ir ivenud. 10—12 dŠMg

... i- .mj..................... . ri‘

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Phone Canai, 2|18 
Vilatfdoii:' 6—

DR. A. L YUS
So. ffdUted St.

4J93’ Archer At>».
Valandos:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. P. Atkočiūnas 
DENTISTAS 

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

7—9 P. M.
Telepbone Cicero 6756 

CICERO. ILL.

u.
RovU^

Vakarais: .MbatoC
♦Hy j&aeFitoi; 7U Ldfuyftrt*

S. M. SKUĘAS
Lietuvis „ . .

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAs 
" Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
, Tel. Rooi,.,!, 7532

A. K. Rutkauskas, M. D;
4442 South šVestėrn Avenue

Te!. Lafifette 4146
VALANDOS: *

* nao 9 iki 11-valandai ėyto 
nno 6 iki 9 valandai vakarti

105 IV tt.; Adom 2117 
Telepbone Rinddlph 6727 

Vakarais 2151JV. 22nd ;«t.
Telepbone RoomSa ?OT0 ' 

riartf 8-9 ryte. TA 
j-1>    ■ iM.wN|<niii|Įtliiii"i i

JOSEPH J. GRISH 
p lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Rer, 6515 So. R^k^ll Sff ‘ 
XeL Rcpublic 9Z21

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

33T23
' T*

Valandą 'po f iki 8' jflJdfMat 
vakarą, išskyrus ketvetgą

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryta
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PRANEŠIMAIAl piras Laiškas Nariams

■' Osaką, .hųM)nija.
X

Egnacas Abromaitis. Mollinayer, Pa. 
Paulina Tubntis. Chicago, UI.

, Konstancija Umbrarienė ir vaikas, 
Melrose Park, III.

Andrew Galgat. Philadelphia, Pa. 
Mary Tacionis, Patcerson, N. J. 
Mary Nalivvk.i ir šeimyna, Springfield.

Mass.
George Tamosliunas, Brooklyn, N. Y. 
Ona Prusevičienė. New York, N. Y. 
John \Vaysbnor, Worchęster, Mass. 
Frances Bugailiškis, Chicago, UI. 
Annie Churlonis, Haverhill, Mass. 
Petronė Kazulis, Norvvood, Mass. 
Petronė Dyrins, Lyno, Mass.

|Acme-P. A. Photo j 
bergh’ai .Jiirt iš savo lėktuvo.

EducationaI 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis «r vakarais. Del informacijų 
tuok arba rašyk: /

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison. Street 
--------- O---------

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

Yra saugiausia vieta pinigams pasi
dėti, nes mes skoliname pinigus tiktai 
int Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitės prie sekretoriaus ,
T. Rypkeoičiaue 

173 9 So. Halsted St.

Antra metinė Misionierinė Konferen
cija, surengta .Lietuvių Misionierinės 
Asociacijos įvyks pirmadieny po piet ir 
vakare, spalio 19 d., Cicero Bible 
Church, 5 2 Avė. ir 22 PI., Cicero. Va
karienė ir programa 6:15 v. Visi kvie
čiami atsilankyti. —Rengėjai. -

f

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Dr-gijos S. P. na

rių žiniai

Draugai ir Draugės:
šiuo laišku mes kreipiamės 

i Jumis, tūkstantį narių šios 
didelės organizacijos. Jus gy
venate skirtingose Chicagos 
miesto dalyse, mes negalime 
Jūsų pasiekti asmeniškai. Jus 
sudarote būrį, tūkstantį narių. 
Negalime aplankyti Jūsų visų, 
paspausti Jūsų draugiškus del
nus ir kviesti Jumis i darbą 
labui organizacijos Chica
gos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos.

Todėl mes atsikreipiame į 
Jumis per “Naujienas”, kurios 
pasiekia Jūsų namą kasdien, 
kurios yra Jūsų kasdieniniu 
svečiu. Esam įsitikinę, kad 
“Naujienos” atneš Jums musų 
šitą laišką. Reikalas, dėl ku
rio mes atsikreipiant, draugai 
nariai, i Jumis, vra sekamas: 
Daugumas iš Jūsų nesuspėjote 
į skirtą laiką priduoti naujų 
narių aplikacijas arba nesu
spėjote, bei neturėjote progos 
prikalbinti naujų narių Drau
gijai. Todėl mes, kai kurių 
šitos organizacijos narių pra
šomi, buvome priversti pailgin
ti laiką pridavimui naujų na
rių aplikacijų iki lapkričio- 
Nov. 8 dienos. Taip, kad bile 
vieną. Draugijos narį, gavusį 
naują aplikantą — jo aplika
ciją prašome tuoj priduoti 
(nelaukti susirinkimo) sekre
toriui šaikui, 1907 Evergreen 
Avė., arba pirmininkui J. Mic
kevičiui, 3653 So. Halsted St. 
Priduotos aplikacijos iki virš 
nužymėtam laikui skaitysis į 
kontestą — aplikantai galės 
formaliai įstoti Draugijon lap- 
kričio-Nov. 10 d. susirinkime.

Maloniai kviečiam visus 
Draugijos narius-res stropiai 
imtis už darbo, kad iki virš 
nužymėtam laikui dar nors po 
vieną na u jį narį Draugijon 
įrašytume!. Už Jūsų nuošir
dų pasidarbavimą labui Drau
gijos bus suteiktas tikietas į 
Draugijos Darbuotojų Bankie- 
tą, kuris Ims lapkričio-Nov. 14 
d. Gavusiems didesnį skaičių 
naujų narių, be tikieto — dar 
bus piniginės dovanos.

Draugai ir Draugės, mes 
esam įsitikinę, kad Jūsų ge
rais norais yra visas gyveni
mas grįstas; esam įsitikinę, 
kad labas organizacijos — yra 
Jūsų gyvenimo liksiu; ne ma
žiau įsitikinę, kad Jus, drau
gai ir drauges, Chicagos Lietu
vių Draugijos S. P. nariai iki 
lapkričio-Nov. 8 dienai tikrai 
savo aktyviu 
parodysite, kad
zacijos jums tikrai rupi, 
loniai prašome ir sykiu lau
kiame narių. Daug naujų 
narių į Chicagos Lietuvių 
Draugiją S. P.

Įll1 I 'vii
ras? . Ir visi. rengįnsL. eiti >pa
niūrėti. * {

Mąt Strumilos svetainėje bus 
vaidinama labai lobai juokin
ga komedija ‘‘Paieškojimų 
Biuras”, ir dar tik pirmų kar 
ta lietuviu scenoje. Dar kny 
gėlės nėra a t spausti i ii tos, ta 
bus vaidinta iš rankraščio. Bo- 
selandiečiai jau sužinojo, kad 
šioje komedijoje dalyvaus pp. 
B. Liutkevičius ir. Liufkevičie- 
ne ir p. A. Jocius. P-nai Liut
kevičiai ir p. Jocius, yra seni 
lietuvių scenos mylėtojai. Jau 
daugiau, kaip 20 metų jie da
lyvauja vadinimuose. Liutke
vičiai yra tvėrėjai Liet. Scenos 
Mylėtojų Boselande, lįufis gan 
energiškai veikė iki bedarbės 
laikų. Ponas Jocius turi su
grupavęs scenai porą veikalų, 
kurie jau buvo vaidinti lietu-

A. •

vių scenoje.
Dundulienės artistų grupė 

pasistengė juos gauti į savo 
tarpą, idant sudaryti tvirtą jė
gą publikos simpatijai, lodei 
kati ši artistų grupė susideda 
iš jaunimo gimusio Lietuvoje, 
lankiusio gimnaziją ir čia at
keliavusio lankyli Amerikos 
aukštesnes mokyklas, šis gra
žus ir mokslą mylintis jauni
mas supranta, kad scenos 
grupė negali patenkinti publi
ką savo daugumu estradą pri-

blikų tuo, kad jų daug scenoj 
susirinks. Artistų grupė su
pranta, kad ne skaitlinga, bet 
tvirta, gabi ir pasišventusi sce
nai siela tiktai gali užganė
dinti publikų. Todėl ji ir pa- 
sitsengė gauti savo grupėn pp. 
Liutkevičius ir p. .Jocių.

Ir štai 25 d. spalio mėn., 7 
valandų vakare, Strumilo sve
tainėje, 158 E. 107 St., atva
žiuokit visi. Įžanga labai ma
ža, tik 25c. Toliaus, žiūrėki
te j Naujienas. Bus pagarsin
ta kas dalyvaus lošime ir ko
kia muzika bus šokiams.

Marė.

CHICAGOS ŽINIOS
Humboldt State Banko 

likvidavimo reikalu
Humboldt State Banko (2722 

West North avė.) resyveris 
Carl Antonsen praneša, kad jis 
turįs dabar $350,000 pinigų, 
kuriuos galėtų išdalinti depo- 
zitoriams. Kad taipjau esama 
bonų, kuriuos galima parduoti 
ir tuo budu padidinti esančią 
.resyvęrio rankose pinigų sumą. 
Išdalinti šie pinigai sugrąžintų 
depozitoriams dividendus nuo 
10 iki 20 nuošimčių.

Bet pavieto (kauntės) 
ninkas McDonough 
lęs teismuose bylą, 
pavieto iždininkas 
pirmenybę išimti
$180,000 pavietui, o jau 
leisti skirstyti depozitoriams 
kiek liks.

Resyveriis ir jo advokatai 
betgi įrodinėją, k^d deliai tam 
tikrų aplinkybių pavieto iždi
ninkas neprivaląs gauti tokios 
pirmenybės prieš depozitorius. 
Kad pavietui turėtų tekti tokia 
jau dalis - likviduojamo banko 
turto, koki ištenka privačiams 
depozitoriams. Deliai to ir ei
nanti kova/tarp resyverio An- 
tonseno ir pavieto iždininko 
McDonough.

esąs 
Toj 

norįs
• v 
18

iždi- 
iškė- 
byloj 
gauti 

banko 
po to

rupestingumu
labas organi-

Ma-

Draugiškai, 
Lietuvių DraugijosChicagos

Savitarpinės Pašalpos 
Valdyba:

.7. Mickevičius, pirmininkas
P. Galskis, vice-pirmininkas
X. Saikus, užrašų sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J. Kaulinas, iždininkas
N. Smalelis, kontrolės sekr.
Dr. St. Biežis, daktaras-kvotėj. 
Adu. K. Gugis, legalis patarėjas 
V. Pačkauskas, iždo globėjas 
J. M it įskųs, iždo globėjas 
J. Dauginis, maršalka.

Roseland
Kaip visur, tai ir čia nauja- 

nvbiu netrūksta.
čiai nekantriai laukia spalių 
mėn, 25 dienos, kadangi tų 
dienų yra rengiamas gražus 
pasilinksminimo vakaras. Vi
si tik kalbasi, klausinėją. vie
nas kitų, kas bus, koks ieat-

Roselandie-

Bedarbių fondo vajus
- ------ --------- I

Bedarbių Fondui Cook kaun- 
tėj sukelti $8,800,000. vajus 
prasidėjo praėjusią savaitę. 
Meras Cermakas perskaitė ata
tinkamą pareiškimų miesto sa
lėje. Buvo iškeltos Amerikos 
ir specialės vajaus vėliavos. 
Laikyta susirinkimai darbuoto
jų vajui. Panašios ceremonijos 
turėta Chicagos prįemiesčiuos; 
kurie įeina į Cook pavietą.

Visuomenė yra kviečiama au
kauti. Fondui. Aukaujantys 
gaus specialius ženklus kaip 
parodymų, kad jie jau yra au
kavę.

Svarbiausi aukoms rinkti 
skyriai yra šie: Specialių stam
bių aukų skyrius, kūnam pir-

• - Į* ■ ''j ■

tini versi- 
amatų, 

skyrius, 
profesijų

au- 
organizaeijų 

šiam skyriui plrmi-

mininkauja Chicagos 
teto prez. Hutchins; 
pramonės ir profesijų 
kuris rinks aukas iŠ
žmonių, pramonės ir biznio įs
taigų samdinių ir kuriam pir
mininkauja Charles S. Dcwey; 
darbuotė organizacijose ir 
kų rinkimas iš 
nariu
ninkauja Stuyvesant Peabody; 
priemiesčių skyrius arba aukų 
rinkimas Chicagos* priemies
čiuose
vauja O. C. Doering; visuome
nes departamentu skyrius, ku- 
ris rinks aukas iš miesto, pa
vieto ir federalių tarnautojų.

Chicagos 
šiam skyriui vado-

Dailės institute
Sphlių mėn. 25 d. prasidės 

22 sezonas George Dashch or
kestras 12 muzikantų, parink
tų iš Mažosios Chicagos Sim
fonijos Orkestras. Pirmas kon
certas bus duotas Fullerton sa
lėj, Dailės Institute. Paskui 
koncertai bus duodami sekma
dieniais. Vienas ,j 
3:15 vai. popiet, o 
popiet. Įžanga tik 
menini.

Spalių mėn. 29 
merikos įPiešinių ir Skulptūros 
paroda Dailės Institute. <Paro
doj kontestuos geriausi Ame
rikos dailininkų kuriniai.

jų prasidės 
► kitas 4:14 

25 centai as-

atsidarys A-

Įskiepija vaikus nuo 
difterijos

) . • p . * * t

Amerikos • Legiono civiles 
tarnybos skyrius įNo. 678 ati
darė vietą'.* vaikams įskiepyti, 
kad apsaugojus juos nuo difte
rijos. Toj vietoj tarnauja, dak
taras ir nursė. Vieta yra ad
resu 1438 West Adams Street, 
{skiepijimas atliekamas veltui. 
Kalbamas skyrius veikia su 
Chicagos Sveikatos Departa
mento žinia.

Chicagos Foram 
buotė

Jau septintus metus 
zacija, žinoma kaip

dar-

organi- 
Chicago

Forum, rengia paskaitas ir de
batus sekmadieniais. Toms pa
skaitoms ji pakviečia prelegen
tus žinovus dalykų, kuriuos jie 
išdėsto arba dJiskusuoj a.

šiemet, depresijos • metais, 
Chičago ; Forum -organizacija 
yra nutarusi gvildenti juo vi
sapusiškiau, pamatinį klausitpą 
— depresijos klausimą, šiuo 
klausimu yra užkviesti skaityti 
prelekcijas, išdėstyti planus 
depresijai baigti, o taipgi, už
kviesti kiti autoritetai duoti 
klausimus prelegentams.

Ir pirmutinė Chicago Formų 
prelekcija kalbamu klausimu 
yra rengiama sekmadienį, spa
lių mėn. 25 d., 3:15 vai., popiet, 
Masonic Temple trobesy, 32 ,W. 
Randolph street, sale 12 aukš
te. Įžanga 35c. asmeniui. ;

Tarpe prelegentų ir kalbėto- 
jų, kurie šią žiemą pasirodys* 
Chicago Forume, bus Visa eilė 
pasižymęjįusių ekonomistų, biz
nio vadų,1, darbo unijų lyderių,

—1^——

CLASSIFIED ADS

bankininkų ir ^ąįįikalių elemen
tų vadų. |‘įj ||,

Chicago I?orųm yra tur būt 
žymiausia mieste organizacija, 
-pagelb'a kurios pasidalinama 
nuomonėmis opiais Amerikai ir 
visam pasauliui .klausimais,s su- 
pažindomh su i svarbiomis prob
lemomis plačibji publika.

kos anglų kalba skaityti ir ra
šyti, tolesnės pamokos ta kal
ba skaityti ir rašyti, rankų 
darbelių pamokos ųnoterims ir 
merginoms. Knygos mokiniams 
ir niekinėms suteikiama veltui. 
Už pamokas mokėti nereikia. 
Norintieji mokintis kviečiami 
atsilankyti. •

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakns. Taiso m senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo^ 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
504 WMt 33rd St.

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

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST? IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių , 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Prašo turčius paškolin 
ii mokytojams pinigų Atvyko iš Lietuvos

■ • ■ •

Mokyklų superintendentas 
Bogan, kalbėdamas viešam su
sirinkimui, pareiškė, kad Chi
cagos mokytojai negauna algų 
jau šešis mėnesius. Jie nebe
gali išsilaikyti. Ir miesto tur
čiai > milionieriai, kurie gavo 
viską iš Chicagos, turėtų pa
skolinti mokytojams keletą mi- 
lionų kol miesto pinigai susi
tvarkysią ir milionieriams pa
skola busianti sugrąžinta.

Spalio 12 d., Scandinavianx-American 
Linijos laivu “Freederik VIII" atvyko 
šie lietuviai:

Salomea Daukas, Waterbury, Conn.
Lucia Juškaitė, Philadelphia, Pa, 
Anna Prusewicjus, Chicago, III. 
Elena

cago, III.
Elzbieta Drut ir duktė,
Edvvardas Elgermanas

Boston, Mass,
Ignas Rakauskas, Waterbury, Conn.
Jonas Šukys ir vaikas, Brooklyn,

Miskauskienč ir duktė, Chi-

Chicago, III. 
ir šeimyna.

B

spedauntM gydyme cbroulkkų <> uaujų U- 
4 ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas isegzaminavl 
mas atidengs jūsų tikrų Uga Ir jei a» kmĮ- 
msiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. EI 

Kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Just 
<ur Ir kas jums skauda, bet pate pasakyt 
ao galutino iAegzaminavimo—kas jums yraGarsinkites “N-nose”

z Automobiles
M. K K. MOTOR SALES

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

Business Service 
Biznio* Patarnavimas

PRISIPILDYKITE . SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

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

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M’KENZIE ~1AKEV1EW 5029 

------- o-----------------#

Vakarinė mokykla Da- 
vis Parke

---- .—-
Town of Lake ■ apiejinkėj, 

Davis Patko salėj Chicagos 
Mokyklų Tarybą su 15 d. spa
lių mėn. atidarė pamokas va
karais. Davis Parkas randasi 
prie 45 gatvės ir So. Marsh- 
field avenue. Sekantys dalykai 
išguldomi: pradiniams' pamo-

v,'.

YbuirmS
Night and Momirig to keęp 
them Clean, Clear and Healthy 

Wrfte for Free ftEye Care?
or tfEye Beauty’* Book

Marine C<fc» Dept II. S., 9 B. Olrio SuCHarjo

1>O galutino iftegzatninavlmo—kas loma

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackton Blvd., netoli State 

i Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
'Ofiso valandos: nno 10 ryto iki 1 
pietų, nno 5 iki 7:30 vakaro, t' 

lioj nno 10 rvto iki 1 oo oietn

zo St

I po 
Nedė-

' SPECIALIS SPALIO SUTAUPIMA9 
Namų Btatymna. remodeliavlma*. gnražat, 

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

2536 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Spaulding 0189

EKSPERTO•
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS 
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS
i 818 W. 18th St. 

Telefonas Canal 0229

MADOS MADOS MADOS

2930

A. F. CZESNA’S 
r BATHS

TURKIŠKOS, SULFUR1NES VANOS IR 
. KLEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokiu kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sciutiea ir visas panaSias llgaą. gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Snlfurinės vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Bpulevard 4652

RAMOVA
I iTHEATREn

35 S. Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie 
“Murdėr by the 

Clock”
su William Boyd, Lilyan Tashman, 

Regis Toomey, Irving Pichel 
> ir

“Border Law”
Su BUCK JONĖS ir k.»
Be to epizodas iš serijos 

THE VANISHING LEGION”

Taipgi 
Komedija, Žiniot, Pasakėiiot, 

Margumynai.

z ■
i. 4 

rudeninis modelis.3396 — Jaunutei panelei smarki suknelė. Paskiausis 
Sukirptos mieros 8, 10. 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėms.

2930 — Graži ir lengvai pasiuvama jaunutei panelei suknelė. Gražiai, 
efektiviškai išrodys jeigu bus pasiūta iš vienos spalvos materijos. Sukirptos mie
ros 8, 10, 12 ir 1,4 metų. f

. ■ ' ■ i.’- ? 7 ■ -

Norint gauti < vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą bląn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
duųierj, pažymėti mierą ir aiš
kiai .parašytį savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gail
inti prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakyk 
mū. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattęrp Dept., 1739 
So. Halsted St.t Chicago, ™ ‘

BERNARD PETKA’S 
MENS FURNISHING 

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

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio Wallboards 3c.» garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porcius. Lengvi iš-' 
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321.

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar 
Pocabontas, Mine Run ............. . $6 75
Petroleum, Nut Coke .................... 8.50
Pocahontas, Lump or Egg .......... 10 25
Heritage Coa! Co., Tel. Englewood 2606

SAMPSON’S LANDLORD SERVICE 
BUREAU. Mes pašaliname ar iškelia
me prastus ir nepageidaujamus rendau- 
ninkus. Nuo įteikimo pranešimo siki 

galutino pašalinimo bile kada ir bile kur 
Chicagoje ir Cook paviete. Už numa
žintas narystės mokestis. Ekspertų pata
rimai visuose dalykouse dykai. Tel. 

>Brunswick 6160. 1650 W. Division St.

Mišcellaneous . 
įvairus

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys. Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, , 
tek MidvVay 4378.

"Furniture & Fixtures
- Rakandai-Įtaisai Y

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

6348 S. Campbell Avė.

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba. 
setus, kaurus, lempas ir tt.» biskį varto
tus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas.

^Business Chances
Pardavimui Bizniai ______

BUČERNĖ pardavimui, šalę A. 8 P. 
sankrovos. Geroj vietoj. $700 pa
ims ją.

6655 S. May St.

PARDAVIMUI mažas groseriukas su 
5 ruimais pagyvenimui: už teisingą pa* 
siulijimą, bus paimtas. 822 W. 33 PI.

DEL LIGOS turiu parduoti per 40 
metų išdirbtą grosernę. Labai pigiai. 
1809 Canalport Avė.

Real Estate For Sale
N am ai-Žemė Pardavimui

... pei krutinę

> (Vardas ir pavardė)

(Adresas)
I ' '

NAŠLfi priversta parduoda 6 kamba
rių mūrinį* namą, labai pigiai, 1809 
Canalport Aye, Storas.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį No 

Mieros

(fiestas ir valit.)

i .•

MBBHi

Dresių Dezaininimas 
Madų Daile
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų Instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys Ir 

ral apmokami. Raiyklte dėl 
knygutės apie kursą, kuriuo 

^Jųs Įdomaujate.
Madingų Skrybėlių
Mokykla ®p^;,faBavXno’ 
Mokina kaip desainlntl Ir pa- 
Bidarytl naujausias skrybeleB 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui.

■ Rašykite dėl knygutės. 
MA8TER COLLEGE

190 N. STATE RAN. «71«

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkėrf ir -kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis .išlygomis. Teisingai ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455




