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Angeles, Cal

negu

plėšikai

nariai

Princeton

Bet per paskutinius

24,000

IMPERFECT IN ORIGINAL
f®

Negali susitarti 
ginklu (r saugumo 

pakto klausimais

Niekuomet nedirba bet 
gyvena kaip ponai

Anglijos likimas 
gludi antradienio 

rinkimų išdavose

Lavai prižada sulaikyti 
aukso plaukimą

Broli išgelbi, bet pats 
atiduoda gyvybę

Nekieipia domės j Tarybos 
nariu užklausimus

sau ,vaikštinėjo gatvė- 
fegą parietęs. Tik vėliau 

atsirado drąsuolis, kuris prislin 
kęs užmušė gyvuli užmesdamas 
ant jo sunkią prekių dėžę.

7 žūna užpuoluh policiją 
, už brutališkumą

Funcahal, Madeiros Sala. sp. 
24. 14 vyrų būrys išvažiavo žve
joti dvejuose mažuose laivu- 
kuose Bevažiuojant kilo didelė 
audra ir žvejai dingo kaž kur 
be jokio pėdsako. Manoma, kad 
jų laivai puskendo.

Prisipažino prie 33 vietų 
apiplėšimų

Lim% Peru, spal. 24. Paria- 
marca miestelio gyventojai ne
patenkinti policijos elgesiu ir 
brutališkumu užpuolė nuovadą 
ik pradėjo imtis su policistais. 
Įvyko susišaudymas. 7 žmonės 
užmušta, 25 sužeista. J

Nori apvesdinti Vengrijos Otto 
su karalaite Marija

Nusižudė neišrinktas į 
teisėjo vietą

Mokytojas pasikorė 
kapinėse

Mussolini didina 
Įtekmę Europoje 

karalių vedybomis

Ministerio užmušėjas į 
viehuolyną

Mašina vištų kiaušinių 
f dėjimui ištirti

London, Anglija, spal. 24. 
Įvykusioje pienininkų parodoje, 
ožka, kurią Gandhi atsivežė su 
savimi į Londoną, laimėjo pir
mą dovaną, kaipo geriausia ož 
ka Anglijoje. Įdomu pastebė. 
bi, kad nuo Gandhi atvažiavimo 
ožkų kainos Anglijoje labai, iš
kilo.

Padaužų laive kambarys dienai 
, —16 centų

Visas miestas apmiršta 
dėl vieno šeško

temperatūra 59.
6:14; leidžiasi

Japonija Griežtai
Atsisako Apleisti 
Kinijos Teritoriją

išrinktas Piktumo ir 
kankinamas Prit?

Publika užprotestavo 
prieš studentų radio 

kalbas

Paris, spal. 24. Francijoje SaL 
vation Armija užlaiko laivą pa- 
daužoms, kuriuo jiė keliauja po 
pasauli. Padaužos, turį pinigų, 
už ma:stą, guolį ir kitus, reik
menis įt dieną turi užmokėti 16c. 
Laivas vadinasi Luiza-Kotryna.

Sydnoy, Australija. Jurinin
kai grįždami iš Nauru^ salos, 
Ramiame vandenyne, pasakoja, 
kad vietiniai juodi gyventojai 
nėra išlieję prakaito lašą dar
bui po - septynius, aštuonis me
tus, bot gyvena kaip turtuoliai: 
ruko didelius cigarus, važinėja 
limuzinais, nenusileisdami nei 
coliu Amerikos miljonteriams. 
Jų sa’oįe yra dideli fosforo 
Sluogsniai. Viena anglų kompa
nija fosforą eksportuoja ir sa
los savininkams už iškastą tni 
neralą moka didžiules sumas 
pinigų Kiniečiai dirba7 visą 
juodąjį darbą. .

Vienas agentas sugautas ir 
sušaudytas

Naujas komunistų 
suokalbis sukelti 
anarchiją rytuose

Lakūnai dvikovon 
dolerius

MncDonaldo laimėjimas 
užtikrintas

Oak’and. Cal. spal. 24. Ūkio 
reikmenų parodoje Californijo.i 
išstatyta aparatas, kuris liepia 
vištai pasisakyti ar ji deda kiau
šinius ar ne. Aparatas yra sa
vo rųšios spąstai ,kurie veikda
mi tam tikru budu, suskirsto 
vištas i dedančias ir nedėčiau-

I

Susidūrė su prekiniu laivu 
“Grattia”

MacG’i, Ga. spal. 24. Mieste
lio gyventojas Zellner Holloman 
pamatęs, kad pasiutęs šuo bė
ga į bežaidžiančių vaikų buri, 
pradėjo j j vytis; pagriebė ap- 
sipotojusį gyvulį ir jį laikė kol 
vaikai* išbėgiojo slapstytis.'

Princeton, N. J. spal. 24. 
A. R Pritcbara buvo teisėju, pev 
18 metų, 
rinkimus jis pralaimėjo ir ne
buvo 
nusiminimo 
chard nusišovė. Jo kūnas buvo 
rastas ofise, o Šalę jo revolve
ris.

Išgelbėjo vaikus nuo 
pasiutusio šunies

Olandija rado Mask 
vą kompromituojan 

čių dokumentų

ari na- 
žmo

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

Giedra, vidutinis šiaurvakarių 
vėjas.

Vak
Saulė ’ teka

4:54; mėnuo leidžiasi 6:20 ryto.

Columbus., Ohio. spal. 24. 
J. Doan. aeroplanų mechanikas 
pateko no orlaivio propeelriu, 
ir neteko rankos. Nuo to irmi-

Japonų atstovas 
Yoshizawa visai 

atsisakė kalbėti

Berlyne Bruno Mo- 
Po liūdno įvykio, Mo- 

atsisakė nuo karinės ir 
įstojo

Suomijos įlankoje 
katastrofoje žuvo 

rusų submarihas

Marauette, lowa, spal. 24. 
Marųuette miestelio gyventojai 
dabar gerai žino, kas per gy
vulys yra šeškas. Kuomet vie
nas j u atsibastė iš netolimi) 
kalnų į miesto centrą, visas gy
venimas buvo suparaližuotas: 
užsida ė krautuvės, išsislapstė 
gyventojai, viskas apmirė. O 
Šeškai 
mis uo

mylias 
netikė- 
pavir- 

daryta 
pastangos susidurimui išvengti, 
buvo p-'rvėhi. Laivas “Grattia'’ 
plaukė į Pabalti su prekėmis.

Spėji' na, kad nuskendęs sub- 
marin^s yra buvęs Anglijos L* 
55, kurį Rusai iškėlė iš juros 
dugno ir perdirbo. L-55 buvo 
paskandintas laike Didžiojo ka-

Philadelphia, Pa. spal. 24. 
Philadelnhijoje futbolo lošimui 
susirinkę studentai turėjo ban
krotą. Viena radio stočių įtai
sė salėje mikrofoną ir perdavi- 
nėjo W.bas. Bet vėliau ji bu< 
vo priversta liūtis jas perduoti, 
nes pubhka pradėjo protestuoti 
prieš biaurią kalbą, kurią jie 
pradėjo laisvai vartoti. Besi
klausant, kalusytojų ausys pra
dėjo knisti nuo neleistinų žo 
džių, i

New Castle, Ind., spal. 24. R. 
Ashby, trylikos metų berniu
kas didvyriškai mirė begelbėda
mas savo septyniolikos metų 
broli MKtoną, kuris, užsigavęs 
ir netekęs sąmonės įkrito į ka
samą šulinį. Brolį iškėlęs į 
viršų, pats įkrito į šulinį ir nu
skendo

Bud Mieštas, Vengrija, spal. 
24. Du vengrų lakūnai Endres 
ir Magyar keturi mėnesiai at
gal nubrido iš New Yorko į 
Budapeštą. Dabar, kuomet 
prisėjo atsiimti atlyginimas už 
žygį, abu susipešė ir eina dvi
kovon už dolerius.

Gaildhi’o ožka Anglijo 
je pasižymi

Varšuva, spal. 24. Moška Or- 
lowskin, žydas barzdaskutys ne
paisė šeštadienio ir dirbo savo 
kirpyk’oje., Tuo pasipiktinę ki
ti karšesni žydai sumanė jam 
atkeršyti už tikėjimo įstatymų 
laužymą Rabino vedama tūks
tantinė žydų minia įsibrovė į 
Orlovvskio kirpyklą, sudaužė vi
sus baldus, veidrodžius, sugadi
no įrankius ir be pasigailėjimo 
sumuš? Orlovvskį ir jo 'tris dar
bininkus. Sumušti apsipylę 
kraujais sugriuvo ant grindų. 
Tik atvvkusi policija, suvaldė į- 
tužusią fanatikų minią.

Shangajiis, Kinija, spal. 24. 
Policija ir detektyvų susekta ir 
iškelta aikštėn didžiulis Mask 
vos diriguojamas suokalbis su
kelti anarchiją ne vien Kinijoje 
ir jos kariuomenėje, bet Japo 
nijoje, Filipinų salose, Indo- 
Chinij "je, Fprmozos saloje ii 
Olandų kdldnijose rytuose.

Dokumentuose, kurie buvo 
rasti 3-internacionalo lizde, iš 
kelta daug kompromituojančių 
faktų. :

Ryšy su suokalbiu suimta H. 
Nouleir, trečiojo internacionalo 
agentas, ir-be atidėliojimo nu
teistas mirti. Jo žmona Mrs. 
Vadner Cruyssen . amžinau ka
lėjimai.. Dokumentai iškėlė ai
kštėn visą eilę kitų asmenų su
rištų su suokalbiu ir jie dabai 
yra ieškomi visoje Kinijoje.

Organizacija tiek buvo išvys 
čiusi veikimą, kad visą karino 
menė, kaimiečių apgyventos 
apyilnkės yra užpultos agentų, 
kurie varo propagandą plačiu 
mastu.

Japonija, Filipinai ir beitos 
šalys tuojau pradėjo griebtis 
apsisaugojimo priemonių.

Limr, Poru, spalio 24. Laiki
nasis Peru prezidentas Sanchez 
Getro, revoliucijos nuvertas ko
vo mėnesyje, laimėjo dabar į- 
vykusius pfezidentfc- rinkimus. 
Gavo 25% daugiau balsų 
reikėjo.

Geneva spal. 23 balsų prieš 
vieną Tautų Sąjungos Taryba 
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
brėždama reikalauja Japonijos 
išlratik'i savo kariuomenę iš 
Mandž irijos ne vėliau lapkričio 
16, išgavusi pirm to, garanti
ją iš K’nijos^ apsaugoti Japo- 

oficialiai1 n i jos

Hagi, Olandija, spal. 24. 
Olandijos valdžiai pradėjus da
ryti kratas vietinių komunistų 
lizduose, iškelta aikštėn daug 
įdomių faktų. Pasirodo, • kad 
Maskva kiekvienais metais pri- 
siųsdavo $50,000 propagandai 
varyti iv davinėjo komunistų 
pa/tįjos parlamento atstovams 
instrukcijas Jer slaptą, agentą 
Kelno mieste, Vokietijoje, kuris 
prižiūrėjo ir tvarkė iš ten Olan
dijos komunistų veikimą^Nebu- 
vo vienos politinės organizaci
jos ir darbininkų unijos, į ku
rią komunistai nebūtų įsibrovę 
ir po geradarių kauke varę prieš 
valstybinį darbą.

Chicago, spal. 24. Chicagojf 
Elmwno<i kapinėse rasta pasiko 
ręs 50 tnetų vyras, W. G. Ger 
dis. Iš dokumentų, rastų ki 
šenėse pasirodo, kad jis yra at 
vykęs iš Newarko, N. J. Pro 
fesija mokytojas, - •-

Išvažiavo žuvauti 
nesugrįžo

Vyrni daugiau Žudosi negu 
& ■ mc4etys ■
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Madridas, tapaftija, spal. 24. 
Per d-videšimtfe metų, Ispanijoje 
nusižudė 32,00b žmonių, 
vyrų 8,000 moterų 
ginusiai savižudžių atsirado Di 
tižiojoj Karo- laikais.— '■

[Acme-P, 8 A. Photo] /

Detektyvai egzaminuoja skrynias, kuriose buvo rasti nužudytų Agnės 
Leroi ir Hedv'ig Samuelson lavonai.

Sanchez Čerro išrinktas 
Peru - pfėžraentu

1 « J \t 'z*

Siunčiame Pinigas Pai- 
" tu ir Telegrama. Patar

naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visą Linijų.

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HAL8TED ST. 

CHICAGO. ILU
Ofiys atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

v valandai iventadtenhds nuo 
9 iki 1 valandai.

Klaipėda, spal. 10. Per pasku
tinį mėnesį daugelį Klaipėdos 
pirklių terorizavo didelė gAuja 
plėšikų. Plėšikai veike labai 
atsargiai ir gudriai, visuose at
vejuose nepalikdami jokių pėd
sakų. Jie įsilauždavo j raštinių 
ir krautuvių patalpas, plėšė ka
sas ir atlupinėjo seifus ieškoda
mi pinigų. i

Kriminale policija kiek galė
dama. stengėsi susekti. Rugsėjo 
17 buvo suimta du gaujos na
riai broliai Gustav ir Kurt 
Kremmeris, Klaipėdos gyvento
jai. Bot įsilaužimai nesiliovė. 
Tolimesniomis kriminalės polici
jos pastangomis pasisekė su
sekti gaujos vadą šoferį Will y 
Gimus ir kelius kitus asmenis, 
kurie jau turėjo kriminalius re
kordus praeityje;'

Pradžius tardyti 
prisipažino prie 33 įsilaužimų. 
Policija mano, kad jie yra pa
darę dar ir daugiau apvogimų 
ir. viską aikštėn iškelti tardymus 
tęs toV’au. Visi gaujos 
yra vokiečiai.‘

Lenkų koridorio klausymas 
pasitarimuose nebuvo liestas. 
Įdomu nustebėti kad tuo susi
rūpinę Amerikos lenkai, tuojau 
pradėjo rašyti Hooveriui per- 
sergėj’mo laiškus nesikišti į ko- 
ridorio klausymą, jeigu jis ne 
nori būti naujo karo kaltiniu 
ku. Bo »o, lenkai grąsino, kad 
4,000.000 Lenkijos kilmės ame
rikiečių šauksis teisybės.

San Rossore, Italija, spal. 24. 
Mussolinio stipri pozicija Bal
kanuose dar labiau z sustiprės, 
jeigu j vyk s planuojamos ves
tuvės tarp princesės Marijos, 
Italijos karaliaus 16 metų duk
ters,, L didžiojo kunigaikščio 
Otto, pretendento j Vengrijos 
ištuštintą sostą

Italijon karalius 
apie vestuves paskelbs dar šio-|tercsus nuojpąvojaus. Japonijos 
mis dienomis. Jeigu vedybos i 
vyks š’emet, tai bus trečios iš 
eilės sutuoktuves, kuriomis 
Mussolini pasinaudoja sustip
rinti savo įtaką Europoj vals
tybėse ypatingai Balkanų ka
tile ir Belgijoje. Su pirmąją 
karaliaus Emanuelio duktere 
Giovam a apsivedė Bulgarijos 
karalius Boris, o sūnūs, • sosto 
įpėdini® Humbertas susigimi
niavo su Belgijos Albertu ves
damas jo dukterį Mariją Jose.^

Londonas, Anglija, špal. 24. 
Rytoj 30,000,000 Ąnglijos, bal* 
suotojų nulems jos ateitį: išsi- 
rėpliojimą iš dabartinių ekono
minių sunkumų arba jos žlugi
mą. Rinkimuose dalyvauja trys 
partijom MinisteHų pirminin
kas MacDonaldas) su tautine 
partija, kbnMėrtrįtyvų r partija 
su Stanley Baldwin priekyje ir 
darbo partija, kurios vadu yra 
Artūrą® Hendersonas. Viso 2,- 
000 kandidatų akys dabar yra 
nukreiptos į visuomenę laukda
mos atsakymo. •

Atrodo, kad visa Anglija ei
na už MacDonaldą ir minište- 
ris pirmininkas ir jo National 
party laimės. Kai kurie politi 
kieriai tvirtina, kad MacDonal- 
das turės 200 atstovų didžiiL 
mą parlamente, bet to dar dabar 
negalima nuspręsti.

Nors nartijos giriasi apie sa
vo laimėjimus, bet visos yra 
susirūpinusios apie moteris baL 
suotojas, kurių nusistatymas 
nėra žinomas. Labai daug ne
rimo s.ikelia ir Lloyd George, 
kuris vartoja savo įtaką libe
raluose, ragindamas juos rem
ti darini inkų partiją.

Hendersonas tačiau neturi 
daug pasitikėjimo, nes MacDo< 
naldo įtaka dar yra labai dide
lė tarp darbininkų ir jis pa
trauks į savo pusę balsuoti už 
tautine partiją.

Galutini rinkimų rezultatai 
bus žinomi tik ketvirtadienyje.

Hooveris ir Lavai
Pasisako už Aukso
Pagrindą Valiutom

Wasi":ngton, spal. 25. Prezi
dentas Hooveris .ir franeuzų 
ministrių pirmininkas Lavai, 
dabar viešįs Washingtone, savo 
pasikalbėjimuose, negalėjo su
sitarti dvejais svarbiausiais pa 
sitarimų punktais: delei nusi- 
ginklž»’ ’mo ir Frencijos geidžia
mo saugumo pakto.

J?rer:.lentas ir Lavai sutiko, 
kad svarbiausia priemone nor
maliam pasaulio ekonominiam 
gyvenimui grąžinti yra užlai
kymas Amerikos ir Francijos 
valiutų °ukso pagrindais. Lavai 
iš savo pusės prižadėjo, kad 
Franci a netrauks daugia’u auk
so iš Amerikos, be pasitarimų 
tarp Francijos ir Amerikos 
New Y.u ko Federal Resrve ban 
ko. Prieš I^avakui atvykstant, 
nuo Anglijos atmetimo aukso 
pagrindo savo svarui, Francija 
ištaukč iš Amerikos $600,000,- 
000 arkso ir dąbar gaudanti 
nuo Hooverio pasižadėjimą, kad 
jis nieko nedarys moratoriumo 
klausymu neatsiklausęs Franci
jos. Lavai sutinka sulaikyti tą 
aukso plaukimą.

/ * I

Tolinu, prezidentas Hooveris 
pasižadėjo nedaryti jokių žings
nių vedančių prie Vokietijos re- 
paraci ių revizijos.

Kas tink dalykų liečiančių 
abi valstybes, Franciją ir Ame
riką, Hooveris ir Lavalis suti
ko, kai nei viena nei kita pusė 
nieko nedarys nepasitarusi su 
kita.

Varšuva, spal. Nesenai auto
mobiliu. katastrofoje žuvo buvęs 
Lenkijos užsienių reikalų mi~ 
nisterF grafas Skžynskis. Ka
tastrofos kaltininkas, kuris vai
ravo a”tomobiliu, Lenkijos ka
ro atstovas \ 
ravski 
ravski 
diplomatinės karjeros 
į yienu' lyną.

Klaipėdoj susektas 
diMs Vokiečių 

įsilaužiką lizdas

Londonas, Anglija, spal. 24. 
Iš HeMngforso praneša, kad 
Suomi ;os įlankoje nuskendo 
nežinomas Rusijos subm 
su visa penkiasdešimties 
nių jg’da, susidūręs su vokiečių 
prekiniu laivu “Grattta”. gai
vas irgi smarkiai nukentėjo.

Susidūrimas įvyko netoli Ru
sijos pikraščių, ap'ie 35 
nuo Leningrado Visai 
tai su’»marinas iškilo 
šių prieš laivą ir nors atstovas Kėnkichi Yoshizawa 

balsavr. nrię| Rezoliuciją.
Angrjos atstovui Viscountui 

CeciliuJ pradėjus Yoshizawos 
klausinėti atye Japonijos inten
cijas Mnndžurijojc, jis griežtai 
atsisak" kalbėti aiškindamas, 
kad Sąjungos sąlygos Japonijai 
nėra priimtinos ir ji visai ne
mano Mandžurijos apleisti.
z Kiek pirmiau taryba perleido 

per balsavimą Japonijos pasiū
lymą situacijos užbaigimui, bet 

Kruvinas fanatišką jisJUV0 «eveik v“sjai at"

įa reikalauja kinų užtikrinti ja- 
po’nanv "'protekciją laike eva
kuacijos if nenustatyti Mandžu* 
rijos apleidimui jokio apriboto 
laiko.

Neapykanta tarp kinų ir ja
ponų gali vėl suliepsnoti visu 
smarkumu dėl dvįejų japonų po- 
licistų ir khrihlnko užmušimo
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lęU^ągą

..(šiinilięiįiiniiis

■’.m ir* —
liuką nepakeltų 'ne"keli vyrais 

jnis tos mę- 
yįąaį lepgyąi 

/prikrautus

ria apie
medžiaga už Šuiikiausią, 'nįusų 
žemės medžiagą" ^Įą(mą yra 

...^ziaiisili1 ^bėntjį^^

- tiek 
ponai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHięĄGO,,jtL

.Pr^ugijoiųaKonstitucijosUr jų
----------------vice-prezidentu , ir 

>. t. Bylinėjimasis su lllinojaus 
angliakasių unijai lėšavo $45,- 
000. lllinojaus angliakasių or
ganą “Illinois Miner” nutarta 
206 balsais prieš 162 balsu ir 
ant toliau išleidinėti. Nutarta 
įnešti legislaturon biliu su rei
kalavimu bedarbius apdrausti; 
nuo nedarbo. Nutarta, kad se-1 
kančiose derybose prie atnau
jinimo algų susitarimo su ope
ratoriais reikalauti 6 valandų 
darbo dienos ir 5 dienų į sąv^i-

vadovfiUs jny rašybos $odjįpįl|į 

g VA0pv®Ms

!UĘTUWOSiAB< 
SįpjeJ7$5 r 
vos žmoni

O bent kiek didės 
džiagos gabalas 
atsvertų geležį 
vagonus.

Be to,„šita ii 
yra nuostabi.įk 
budu. . PagąL 
gamtos mokslją ' pagrindus, A l
si kūnai
<Į a lėlyčių, ya^p^ipų / a 
Reiškia, ^okj*dMkttjP 
sinie, jis yrą, sudarytus

U^Ulgpą, įj&
prijotum ;uį,gryną.į|>i|ųgą^^t 
kaj.)ižinaii e tai tik, aįu^kai i jflia. 
Qalitltad nę ,proM.fcal| ;bus( tarti 
vieną . kitą žodį apie toą; draugiu 
jos darbuotę, i;; apšviejąM Kuo- 
jnet, j į- surengia kę>kį • i&vąžia- 

į miškus, taį kkai kurios 
narės net rąžančius ant medžių 
šakų pasikabina, kad pikta dva
sia neapsėstų. žinoma, miškuo
se visokių pagundų gali atsi
rasti... , 4.
ITačiau kalbėkime šiaip, kak 

bėkime taip, h bet tųkiam dar
bui. didelio išsilavinimo,, nerei- 
kia> Ir. jeigu narės tik tiek ,te- 
ąpsišvįetė, tai reikalas visai' 
blogas. Suprantama, kad ne vi
sos yra tokios. Vienok kai ku
rios jau 20 metų draugijai pri
klauso, o progreso jokio nepa
darė.
uKitas vėl dalykas, šiame 

piięstuke gyvena apie pora tą- 
zįnų Kristaus metų kavalierių. 
■Atsiprašau, tai. ne mano nugal
votas posakis. Sakoma^ kad ir 
iš giesmės velnią negalima iš
mesti. Jeigu senbernius taip 
vadina, tai čia, ne mano kalte. 
Na, ir kada tik Šv. Onos draup 
gystė turi kokį parengimą, > tai 
būtinai susikvięčia tuos kąva«| 
lierius. Mat, iš jų galimą.di^ 
dėsnį biznį padaryti. Jeigu ko
kia moterėlė dar akimi pamer
kia, tai kavalierius tiesiog -siu 
tirpsta ir gatavas viskąt aW 
duoti.

Kai dolerių draugija pasida
ro, tai kunigėliui ir minkštą 
lova nuperka. Nupirko ji karū
ną, arnotą ir daugiau papuoša
lų. Tai kas gi dabar'gali sa
kyti, kad ta./draugija nedirba 
apšvietos darbą? 30 narių, o 
tokius “milžipi^kus” darbus nu
veikė! Mieko tad nuostabaus, 
kad tas bolševikiškas oratelis 
prakaitavo jas begirdamas.

Kokią iš to viso galima išva
dą padaryti? Nieko daugiau, 
kaip tik tai, jog tas bolševikė- 
lis neturi jokių principų: jis 
maino savo įsitikinimus, kaip 
čigonas arklius}»Pirma,jis buvo 
socialistas, dabąft;yirto Ublše- 
viku.. Kadangi jau artinasi se
natvė, tai, matomai, jau • pra
deda krypti prie Romos triisto. 
(Jai bijosi vargšas, kad ye.Jpias 
duselę nepagautų. Todėl jis ją 
ir rengiasi Dievo ambasadoriui 
pavesti. Kam gi gali būti ma
lonu, kuomet velnias, .pasiga
vęs dušęlę, pradės ją po katilą 
maišyti! ’ Stengiasi tad dabar 
tas čigonas pasitarnauti Romos 
trustui ir pasižymėti gerais 
darbais. Per vakarienę jiš kai 
kurias moterėles į , beisipantą 
tempė, ’ kad. jas prie šventos 
draugystės prirašyti. Kiek .jis mažiausių dalyčių,^i$l(.Uitpjjių

lllinojaus angliakasių • 12-to 
distrikto konvencija tęsiasį jau 
Jj-čia savaitė. Konvencijai lė- 
šuoja kiekvieną dieną virš 
$5,000. Delegatų konvencijoje 
dalyvauja 448. Kiekvienam de
legatui į dieną mokama po 
$13^20. Konvenciją, taip ligai iš
laikyti unijai labai brangiai at
sieis. Bet delegatai, gaudami 
gerą užmokestį, sau sėdi gra
žioje K. of C. auditorijos sve
tainėje, cigarus piškina-ruko: 
Dūmai kamuoliais tik vynioja
si, taip kad pašaliniam žmogui 
net į salę nejauku įeiti, 
angliakasių konvencijos 
delegatai durnų prismilkina.

Dažnai prezidentas J. Walke- 
ris duoda patėmijimus: neleis
kite veltui laiko, svarstykite 
reikalus rimčiau ir sparčiau, 
kad gročiau užbaigtume kon
venciją. Bet kasgi čia norės 
greičiau baigti, 'gaunant tokią 
algą 
liaus prisieis konvencijos išlai
dos padengti nepaprastomis mo- 
kestimis, tai delegatams ne gal
voj. Žinoma, kaip paprastai, tą
syk jie patys, buvę delegatai, 
gal keiks ir uniją ir viršinin
kus, kad uždedama didelės mo- 
kestys. Vien tik ant vienos re
zoliucijos svarstymo praleista 
4 dienos. Toji rezoliucija buvo 
tokia: panaikinti “injunetion” 
prieš John Lewis._Jirba palikt, 
kaip dabar yra. Visgi nutarta 
366 balsais prieš 111 balsų pa
likt “injunetion”, kaip dabar 
yra. Reiškia, John Lewis netu
rės teisės kištis į lllinojaus 
angliakasių ir jų viršininkų rei
kalus. “Injunetion” tik tąsyk 
bus nuimtas prieš centro virši
ninkus, kai taps padaryta tin
kama taika susitarimu iš abie
jų .pusių. r

Iš svarbesnių nutarimų: nu
tarta, kad prezidentas Levvis 
sugrąžintų lllinojaus iingliaka- 
sių unijai paskolą $126,000 ir 
už ją nuošimčius, arba tuoj aus 
panaikintų $100,000 morgičių, 
per Lewisą užtrauktą ant llli
nojaus angliakasių Springfielde 
namo. Del šio morgičiaus, pa
imto per Lewisą, nesiklausus 
12-to distrikto viršininkų - leidi
mo daugiausia' ir kilo unijoje 
nesutikimai. Pradėjus Lewisą 
už tai kritikuoti, jis įsižeidė. Ir 
tuoj davė įsakymą lllinojaus 
12-to distrikto viršinnkams>ša- 
lin iš vietų pasitraukti, o į jų 
vietas paskyrė kitus. Illinojatis 
12-to distrikto per referendumą 
išrinktieji viršininkai Lesviso 
diktatoriško įsakymo nepaklau
sė ir iš viršininkų nepasitrau
kė. Taipgi jie išėmė Sangoman 
county teisme “injuctioną” 
prieš Le\vis, kad negalėtų dau
giau imt ant lllinojaus anglia* 
kasių unijai priklausančiių sa
vasčių morgičius ir neturėtų 
teisės lauk mėtyt viršininkus. 
Nuo tada ir prasidėjo bylinėji
mąsi po teismus Levviso su 12 
distrikto viršininkais. Del šitų 
dalykų 1929 metais kovo mė
nesy buvo sušaukta Spring- 
fieldc, 111., angliakasių konven
cija iri tapo reorganizuota U. 
M. W. of Am. unija. Čia tapo 
išrinkti nauji International 
angliakasių unijos viršininkai. 
Alex IIowat prezidentu, A. 
Germer

makama. tik kad jos butų prak
tiškiau sutvarkytos." Nutarta 
pasiųsti, reikalavimas Kaliforni
jos gubernatoriui Wolf, kad pa- 
liuosuotų Mooney ir Billings.
• Buvo tokių rezoliucijų, ku
riomis reikalauta, kad dabarti
niai 12-to distrikto viršininkai 
butų prašalinti ir . paskelbti 
nauji rinkimai. Reikalautojai 
naujų rinkimų rėmėsi tuo, kad 
jie nedalyvavo pereituose vir
šininkų rinkimuose. Mat, vieni 
jų ignoravo rinkimus, o kiti 
tvėrė naujas unijas. Konvenci
ja šias rezoliucijas atmetė. 
Naujų rinkimų nebus ir dabar
tiniai , viršininkai, išbus 2 metu. 
Viršininkams algos paliktos tos 
pačios* Šią savąitę eina svars
tymas konstitucijos.», Konstitu
cijos

NUMAŽINTOS I ABI PUSE^ RĄftJOS w

Į,KAUNA;iR.1AT,6.A-ig
PER. HAMBURGĄ ’/

priklauso Šv. Stanislovo drau
gijai ir tuo pačiu laiku veikia 
progresyvių organizacijose. Gir
di, progresyviai negali prie vi
sokių šventųjų draugijų pri
klausyti. Tad tas pilietis esąs 
ir šioks, ir toks, ir dar kitoks. 
Nepamiršo toj savo korespon
dencijoj jis išniekinti ir Šv. 
Onos draugijos nares. Girdi, 
jos* nemokančios tinkamai elg
tis. Pamokslas išėjo tikrai bol
ševikiškas.
• Bet štai vakarienėj tas pat 
bolševi kelis J. M. sukaitęs dro
žė spyčių ir garbino draugiją. 
Girdi, ta draugija esanti, daug 
gerų darbų nuveikusi. Narės 
turinčios progos lavintis. Ypač 
daug esą reikia žinoti pirmi
ninkei, kad tinkamai veĮsti( su
sirinkimą. Kiek veiklesnes na
res jis net vardais išrėkiamavo 
ir suminėjo jų nuopelnus. Ne
užmiršo ir ,pats pasigirti / esą 
jis joms konstituciją, .padaręs, 
nes supratęs 
zavusios^jos 
šviestis.

Nuopelnai
Ypač turint galyoj tą faktą, 
kad J. M. neužmiršo į konsti
tuciją įtraukti patvarkymą, kad 
narės privalo eiti ausinės. Iš? 
to patys galite suprasti, kaip' 
šviečiasi draugijos nares.

Beje, kalbėtojas prašė ,menti 
ševikų, 1<ad; nękritikuptų, jo, 
kalbos, nes esą jis prie draugi-i 
jos nepriklausąs. Jis taip kąlt* 
bąs todėl, kad-.matąs narių ge-.: 
rą. darbą ir pasįryžijpą. Už tai. 
jis draugiją ir gerĮjiąs bei su
tikęs vakarienėj. kalbėti.

Kvietė spykeris prie draugi-’ 
jos prisirašyti ir kitas ino^’is, 
kurios dar nepriklauso. Ji^įfck 
įsismagino kalbėti, kad jam nėt: 
pritruko žodžįų savo pamoješj' 
jui baigti. Jo, liežuvis pradjejoj 
pjntis ir jis noromis nenoromis 
turėjo atsisėsti. j

Jei žmogtis nežinotum, apie*

: Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi Šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti Šią labai įdomią ir gabiai parašytą knygelę. ’ T

TURINYS a

I. Kryžiuočiu politika: kaip lietuvius krikštytį kad 
jie neapsikrikštytų. •

II. Popiežių politiką, Jietuvius ugųdo j a prieš stačiati
kius, niagometonus, proteątonus ir eretikus.

JII. Bajorams: lenkų Imrįiaį,atlaidai ir nepaRaujami 
į. įkąraį o yplsŲėčiąpis

IV. Kunigų fanatizmo politiką
V. Vargas nuginę! Vargas j

VI. VęIniait Ragi|nos
VII. “Ponus gerus ir nekaltus f

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta 

X, Taip klydę, l^ątuyps neklaidingieji.

..K41NA Tięt25xęĘNTAI.
Hleido

Sii|skit money orderį

daug sunkesnė ir už auksą, ir 
už geUžį, ir ki- 

ir'nunprą- 
lus. Kadangi plątiųos labai 
mažai musų ženicj teranda
ma, tai ji yra f r brangiausias 
metalas, daug brangesnis už' 
auksą. ' ' ' j

Bet mokslininkams ^uskuti* 
niu laiku pasisekė sprąstį , dėr 
vieną medžiagą', kurį yra^n^ 
paprastai sunku. Tuji įmedžiaį- 
go surasta ne niusų ;žeinėj(ir 
ne kitose saules sistemos pla
netose, bct.vienoj tolimoj žvai
gždėje Ikį Šįoį buvo a mjSl)9mą> 
kad visi dangaus kupai, i visos 
inatomos ir. liepiatomos žvaig
ždės ^usid^dą 
džiagųi > iš; tty p.ač^.elęmęu|fb 
kąip ir mųsii, 
ftetos, satilė. Bct Aittfs. mtdžia- 
gos suradimas paiiodc, kad 
dangaus,kūnuose .-gaįlLbuti■ ir 
mums dar nežmomy .i i^edžia- 
gy ar elementu.

’ ‘ t” . ’ , , l. į!

.Tos. žvmgŽdėSi.syojĮ^^pskai- 
či uojainas. maždaug Į ,5(K),(M)0,- 
000,000,000 bil. tonu, nors josi 
dydis, palygįhuš su įuoMjnilži^ 
nįšku svoriu, yra ^iąaį nedi
delis, vos 3Q b'iį kųbįpiu kilpt: 
metru. O, tęs įųerfžiagps^ iš gu
rios ta žvaigžde susideda, pie
nas kub. metras sveria apie' .50 
/uktsančių torių 
centimetras 
kaip niėlomašiš kaulelis) sve-

TaiZšda

■D.n Ą U G.Į J 0,rM S
AfeiĄaulvįm.us

• Lapelius
^Kerteles
.^ręgyąipus ■

Vizijįinė$K^ortelės ,

sirts* pašfdš. 7 
KAUN&’ALBUMAS 
VIN««
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• Kas buvo Drakula^,
■ . Metilįrakula, gįrė ^ifįitf ^uįą?!

/Skaitykit “DRAKULĄ” ‘^Naujienose”? ir gaukite atsa-t
* kymus. > Tėmykite A'KULOS” pradžią!

skprsipuę yra ąp^ąAčiųpjamas 
ąpie ^idpšimtmilionįnę < dalelę 
^ilimfttro;, Sayąime supranta
ma, jkgd tę^iy.iįdalelyčių mes 
savo akimis negalime matyti. 
9 0į didysis mękslį Einšteinas 
įrodė,’kad ir atomas nėra pati 
mažiausioji * dalelyte, bet jis 
taip pat yra sudėtas dar iš 
mažesnių (daleliy. Atomas su- 
sidedąs iš branduolėlio ir ap
link tą branduolėlį besisukau-" 
jčiųibandaį,mažų ditelyf>U, P»- 
vndintų lelektrppais. \ Vienų 
międžiagų.atomuose tų^ ^lektro- 
nų yrą tankiau ir. jie, greičiau 
sukask kįtų mmžiau, jią lėčiau 
siijkasi ir- tbjjifąnoma^.fcad vie- 
nąr medžįąga ;. nuo kįtęs dau
giausiai. ir.,skiriasi tįiiOi kaip 
tankiai, atohmose, iš/kpriy ta 
medžiaga sudėta, yra . elektro
nų ir kąip greitai jiesukasi. 
Juo tankiau atęmuos bus elc- 
ktręnų, tuo medžiaga bįus sun
kesne,* standresne ir lt.
i\Taigi» . anksčiau r< pilnėtos 

.sunkiausios ; medžiagos ato
muoseelektronai.,tyri J>uti.be 
galo tankiai ąuspau^ti.
yi Mokslinmkaį įgpde apskai
čiuoti, kįek svertų vtoki med-- 
Žiąga, < kudi butų sudaryta viep 
tiktai, iš • elektronų, . bet kiek 
galima Tankiausioj masėj su; 
spaustų
Jokios medžiagos vienas kubi
nis,, milimetras (visai mažutis* 
žirnelis) svertų anie 4 tonus. 
O jei medžiaga butų sudaryta 
.vien įtiktai iš. atomų branduos 
lėlių, taip; pat kiek galimą 
tanįęiąušioj; jnasėj suspausti}', 
tai ^ vienas kub. iųiiiin. sv/ei^ 
///..;> )į7Q0U topų. Adątoą,nė ke
liasdešimt stipriausiu vyrų ne- 
Bakęįto- ‘ ?!

"Kodėl Prara

$2.50

vėdaro $1.50

"i ....v1/1.' f. .
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VIRftJE.’ Išleista 1926 metais.] Apdalyta 
’ ‘ dpjvirti įvairius vš 

3AMINIMAS. Dri 
vądbvBhs ,

SS. VIETAS

šiame margame pasaulyj vi
sokių keistenybių pasitaiko, 
štai spalių 11 d. šv.,Onos drau
gystė lenkų tautiškoj svetai
nėj surengė -vakarienę. Buvo 
garsinama, kad bus ir “teat
ras”. Bet kaip šventa draugi
ja, tai be apšukavimo neapsi
ėjo: ji “teatrą” visiškai aplei
do, o davė tik vakarienę. Va
dinasi, su “teatru” ji tik norė
jo prisivilioti publiką. Well, 
nieko nepadarysi, — tokia jau 
šventa natūra: kalba vienaip, 
o daro kitaip.

Keistai dar atrodė ir kitas 
dalykas: šventa draugija, o 
pasikvietė kalbėti bolševiką iš 
raudonųjų organizacijų. Ne . be 
reikalo yra sakoma, kad dvi 
kraštutinybės sueina. Tas jų 
kalbėtojas J. M. prieš kiek iai- 
ko paraše į “Vilnį” korespon
denciją, kur jis gana smarkiai 

(atakavo vieną pilietį už tai, kad

................................... 1Ncuos
NAUJIEM

nytftytčs J <j^lės,^ęmę,
^užinptir
I Kuę; ;gerįm$įos |įdpties4Į;tom 
boįšęyįltėUui ■tut|Vivatį.f#ie > 
sios, šventos! -fr-Ten„buvęs.
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P. VaitieKunas

Ar Laisva Valia?
Pirma putė šio rašinio imta iš 

Čelpanavo; antra —. savo mintys.

Valia nevienodai supranta
ma. Sakoma, stiprios ar silp
nos valios žmogus. Tėvas turįs 
valią savo turtą perleisti bet 
kuriam savo vaikui. Schopen- 
hauer’is ir kai kurie kiti filo
sofai valią vadina pirmykščiu, 
pamatiniu psichiniu reiškiniu; 
moderniški psichologai valia 
vadina norus.

Kasdieniniame gyvenime 
laisve kitaip suprantama, negu 
filosofijoje: mes reikalaujame 
laisvo žodžio, laisvos spaudos... 
Vadinas, reikalaujam, kad ga
lėtume kalbėti ir rašyti, ką 
norime, bet iš tikrųjų mes vi
siškos laisvės negalim įgyti, 
nes musų veiksmas - žodžiu ar 
raštu būna kartais kenksmin
gas kitam asmeniui ar visuo
menės grupei. Todėl žmonių 
tarpe, įvyksta konfliktų, žodžiu 
tariant, kasdieniniame gyve
nime suprantama ✓ laisvė yra 
reliativė; filosofijoje — laisvė 
yra savaimingas, nepriežastin- 
gas valios veiksmas. Nepripažį
sta ntiej i laisvos valios, tvirti
na, kad žmogus veikia vien tik 

: taip, kaip jis gali — jo veiks
mas būtinas. Vadinas, iš to rei
kia daryti išvadą, kad žmogus 

| nėra atsakingas už savo veiks
mus. Tiesa, yra tokių, 
kurie pripažįsta valios 
laisvę ir tvirtina, kad visi veik
smai kaip fiziški, taip ir psi
chiški yra priežastingi; bet jie 

j su kitais laisvos valios šalinin
kais pripažįsta, kad žmogus 
kai kuriais atvejais turįs pasi
rinkimą, todėl žmogus už savo 
kai kuriuos veiksmus esąs at
sakingas. Nepripažįstantieji lai
svos valios, arba, kitaip ta
riant, deterministai, įrodinėja, 
kad pasaulis yra priežastingas 

kad pats žmogus,’ kaip dalės 
[:! iv, įeinąs'Į pasaulio: ttie*Ch‘an«5- 
i' su

valios laisvę paprastai įro
dinėja trejopu budu: psicholo
giniu, metafiziniu ir moralinio.

Psichologiniu budu įrodinė
jant valios laisvę sakoma, kad 
žmogaus inotivai nėra priežas
tingi; metafiziniu — įrodinėja
ma, kad valia kuria veiksmus 
iš nieko, arba kitaip sakoma, 
kad valia yra pirma ven<smų 
priežastis; moraliniu — įrodi
nėjama, kad žmogaus sąmonė 
rodanti, jog jis yra atsakingas 
už savo veiksmus.

Jei iš minėtų trijų būdų nors 
bent vienu butų įrodyta valios 
laisvė, tai butų pakankamai 
aišku, kad valia yra laisva.

Geresniam aiškinamojo daly
ko supratimui pirmiausia pa
žvelgsim į fizinį pasaulį. Pri- 
leiskim, kad turim patranką; 
jos vamzdy yra šovinys. Jei pa- 

, lenksime patrankos vamzdį, 
šovinys nupuls į žemę: taip at
sitiks dėl žemės traukos. Bet 
jei patranka užtaisysim paraku 
ir uždegsim jį, tai atsiras ou- 
jii, kurios veršis lauk, ir toli 
nusvies šovinį, nors pirma

“Savas Pas Savą
sako biznieriai

priežastis -- žemės trauka— 
tebeveiks, bet antra priežastis 

veikimas — padarys 
nežymią^ Fiziniame

—dujų 
pirmą 
pasauly stipresnė priežastis 
panaikina silpnesnę arba ją pa
daro nežymią.—Ar taip yra 
ir žmonių gyvenime? Sakysime, 
aš šį vakarą neturiu darbo, no
riu būti laisvas nuo rūpesčių. 
Mąstau, ar man eiti pas pažįs
tamus ar į teatrą. Aš svarstau: 
pas pažįstamus galiu nueiti ir 
kitą vakarą, bet šį vakarą vai
dins teatre žymus artistas, ne
reikėtų jis praleisti. Vadinas, 
mano galvoje veikia dvi prie
žastys: viena eiti į teatrą, ant
ra — pas pažįstamus. Vien* 
priežasčių motyvų (psichologų 
kalba priežastis vadina moty
vais) mane veikia stipriau, čia 
vienas motyvas yra stipresnis 
už kitą: aš einu į teatrą. Bet 
prileisime, kad štai yra žmogus, 
su kuriuo neseniai ginčijaus 
dęl laisvos valios. Norėdamas 
įrodyti valios laisvę, sakau: 
nors mano motyvas yra stip
resnis eiti į teatrą, negu eiti 
pas pažįstamus, tačiau aš eisiu 
pas pažįstamus, štai koks skir
tumas tarp žmogaus veiksmų 
ir šovinio. Tegu sau taip protau 
ja šovinys, ir užuot? lėkęs to
lyn, lai nupuola žemėn tuojau 
išlėkęs iš vamzdžio. Jis to pa
daryti negali, o žmogus gali pa
sirinkti silpnesnį motyvą ir pa
siduoti jam. Jeigu žmogus ga
li veikti pagal bet kurį motyvą, 
tai jo valia visai laisva, nepri
klausoma nuo jokių motyvų ir 
priežasčių. Vadinasi, musų va
lia pradeda pati veikti; valia 
yra kai kurių veiksmų pirma 
priežastis. Ji tad ir neįeina į 
pasaulio mechanizmą.

Antrąjį būdą valios laisvei 
įrodyti vadina metafiziniu. — 
Kai kurie . matematikai bdndė 
įrodyti laisvą valią. Mat, jie 
manė, kad judėjimas galįs įvy
kti nenustodamas jokios ener
gijos (jėgos), arba kitaip ta
riant, judėjimas galįs pakeisti 
savo linkmę, neeikvodamas nė 
kiek energijos, visai galimas 
dalykas, kad' musų sąmone ar
ba valia gali, daryti įtakos mu
sų kūnui, nė kiek nenustodama 
energijos. Jeigu valia gali pra
dėti judėti, nenustodama jo
kios energijos, tai ji laisva ir 
neįeina į bendrą pasaulio me
chanizmą.

Trečias būdas valios laisvei 
įrodyti yra moralinis. Visų 
laikų moralistai pripažįsta, kad. 
lik esant laisvai valiai tegali
mas atsakingumas. Psichologiš
kai atsakingumą aiškina šito
kiu budu: žmogus savo veiks
muose jaučiasi nepriklauso
mas, nepareinąs 
kybių; savo 
žastimi, jis 
orinę gamtą, 
charakterį (būdą). Be to, žmo
gus nusimanąs kad ir jo cha
rakteris nepareina vien nuo iš
orinių priežasčių; jis gali pats 
jį pakeisti. Jis taip pat yra są
moningas savo asmenybės at
žvilgiu: visi sąmonės reiškiniai 

nuo aplin- 
veiksmų prie- 
laiko ne iš- 
bet vien savo

jungiasi centre r- “aš.” Ką 
nors veikiant jam pasireiškia 
sąmoningumas: jis čia veikia, 
o ne kas kitas; jis skiriasi nuo 
kitų, turi kitokį vardą, skirtin
gą išvaizdą ir žinomą, praeitį.

Tad šitokie indeterministų 
valios laisvės įrodymai.

Dabar pažiūrėsim kai ku
riuos (teterministų (nepripažįs
tančių laisvos valios) argumen- 
tūs. Manymas bei tvirtinimas, 
gal galima veikti pagal bet 
kurį motyvą, yra neteisingas. 
Panagrinėsime, pav., aukščiau 
duotąjį pavyzdį: aš galiu eiti 
pas pažįstamus, bet galiu eiti ir 
į teatrą. Jeigu aš nonų įrodyti 
laisvą valią, aš, galiu paneigti 
stipresnį motyvą ir pasiduoti 
silpnesniam (eiti pas pažįsta
mus). Tokiu budu šituo neįro- 
ctau valios laisvės, bet priešin
gai — kad valia nėra laisva, 
nes aš dabar veikiu pagal nau
ją motyvą, norėdamas įrodyti 
savo draugui, jog mano valia 
yra laisva, žodžiu sakant, pasi
elgti aš galiu, kaip sugalvoju, 
bet norėti kaip sugalvoju nega
liu. Jeigu mes tvirtinam, kad, 
iš dviejų veiksmų, galime pasi
rinkti bet kurį, nesivadovauda
mi jokiais motyvais, tai taip 
mes tiarom vien tik todėl, kad 
nepastebim motyvų, kuriais va
dovaujamės. Mes paneigiame 
motyvų buvimą remdamiesi 
musų sąmoningumo įrodymu. 
—Ar galima pasitikėti šiuo 
šaltiniu ? Visai ne. Jeigu mes 
atkreipsime dėmesį į musų są
moningumą, tai 'pamatysime, 
kad šis šaltinis gali pasirodyti 
mažiausiai patikimas. Dažniau 
sai apsirinkame, nes nesuran- 
dam veikimo priežasties; mes 
dažnai nesame sąmoningi musų 
motyvų veikimo atžvilgiu. “Jei
gu akmuo, krisdamas anf že
mės, —sako Spinoza, 
galvoti, tai jis manytų, kad 
puola laisvai ant žemės, nes jis 
nežinotų savo • puolimo tikros 
priežasties.” Juk tokioje padė
ty ir mes esame: mums ^rodo
si, kad kaip norime^ taip ir vei
kiame: manoriie^* kad muąų vei
kimas nepareina nuo jokių prie
žasčių. Šitie pavyzdžiai mums 
aiškiai parodo, jog negalime 
pasitikėti savo nuomone, nes ji 
gali mUs suklaidinti. Tvirtini
mas’ pasiremiant sąmoningumu, 
kad .valia veikia be motyvų, 
be priežasčių, yra labai silpnas. 
Mums reikalingi kitokį jrody-, 
iriai.- ■■.?‘ C • '■ K

Sustokim. kiek ties, metafizi
niu įrodinėjimu, kuris tvirtina, 
kad' miisų. sąmonė valia veikia 
mUsų kūną. Matome, kad toks 
veikimas, kur yalia veiktų kū
ną be jokio priežastingumo yra 
negalimas. Valios, visi fiziniai 
ir psichiniai reiškiniai vienodai 
pareina nuo priežastingumo dė-

galėtų*

“K Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Į Fotografuoju jųjų na- 
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel. Englewood 5840

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenatv Avė.
> CHICAGO, ILL.

pasauly yra

kitus jau

snio. ' Psichiniame 
savotiškas 
vieni jausmai sukelia 
amus; tarp jų yra 
sąsaja, kurios tiktai, proto 
niams stinga. Priežastingumo 
dėsnis yra pritaikdinas kaip iš
oriniams, taip ir išvidiniams 
musų veiksmams. Be to, yra 
visa eilė faktų, kurie įrodo, kaa 
žmogaus veiksmai ir pasielgi
mai butini, ir vyksta, jie pagal 
tam tikrus dėsnius kaip ir fizi
niam pasauly, pav., yra žino
ma, kad tam tikrose aplinkybė
se dujos susitraukia, vanduo 
užšąla. Valios veiksmai priklau
so tam pačiam dėsniui, nes tam 
tikra priežastis sukelia tam tik
rą veiksmą, šitą dalyką įrodo 
vadinama moralinė statistika, 
kuri nurodo vedimų, gimimų, 
nusikaltimų, nusižudymų skai
čių. Pirmą sykį šiuos faktus 
nurodė belgų mokslininkas Kel- 
lė. Iš jo tyrinėjimų paaiškėjo, 
kad žmonių visuomenė, gyven
dama normalėse aplinkybėse, 
kasmet turi pastovų skaičių ve-

Naujas Išradimas
Dabąr jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką
LINCO WASH.

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

f'_ Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago,. III.
:: TeF Ptįllman 6201 |

WEST T0WN 
. .. HOTEL

• ■ • . ‘ ' * 
J • .. y . 1 1 : * .

■ Furnišiuoti kain-
1 H bariai, pavieniai

ir su virtuve, 
nuo $3.00 savai- 

f ■ ir au^^au-
J ■ Garu apšildomi.

Gera transportą? 
cija visi pa- 

| H togumai.

2347 W. Madison St.
1 ? Kampas Wetsern Avė.'

i ; į j ii iii m..,..   i.,,-. J

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGĄ MOSTTS 

Gydo. Reumatam*, Ranku, <Koj«*d 
i Nugaro* •kaudejim*, Salti, Ranku, 

Kojų, tapimą. Dusuli, Galro* skau« 1 
dėjimą* |r teip visokius skaudėjimu* 

Į (jUtm rop*s)... ■ • v?”
L Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 

trilijonai. dar nežino, apie tai. 
' Rėksnio Galinga Mestis yra tiek J 
▼erta aukso, klek ji pati sveria 
lig naudos gydymo. 
Kaina 78 centai, $1.80 Ir $3.00. 
Ir 10 centu eatjra už persiuntimą.

5 Klauskite pas aptiekorius teip » , 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

P ; • OINTMENT.
C /DEfcEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Box 352 
r ' . Hartford* Conn.

■’ -' ii' ■ ■ . > ,•

/ ■ ‘■'j 

dimų, gimimų, nusižudimų ir 
Įvairių nusikaltimų. Įrodyta, 
kad badas padidina prasižengi
mų skaičių ir sumažina vedi
mų. Yra glaudi sąsaja tarp nu-
sikaltimų, pav., vagysčių ir pa
kilimo ar nupuolimo maisto 
produktų kainos. Tas parodo, 
kad žmogaus veiksmai priežas
tingi ir neišvengiami kaip ir 
fiziniame pasauly. Manome, 
kadi mes laisvai atliekame sa- 
:vo veiksmus, o iš tikrųjų pa
saulio reiškinių bangos muš 
veikia ir mes esame tik menki 
automatai.

Dabar pažiūrėsime kai ku
riuos argumentus ir tų laisvos 
valios šalininkų, kurtę, kaip ir 
deterministai, mano, R&d visi 
žmogaus fiziniai ir psichiniai 
veiksmai yra priežastingi ir ne
išvengiami. — Nesusipratimas 
pašalinti reikia priminti klai- 
dą< kuria darydavo kaip prie
šai, taip ir laisvos valios šąli-

NAMŲ SAVININKAI
.Mm BUteikinmn dykai nariams Ir juos Ifipildome — Ly’sus. Psnklų Dienų Pranellmus. 
TrlwWimt dienų PraneMmue. Dykai patarymai nariams, kurie ateina į mUsų ofisą, apie 
nesusipratimus su rondauninkais ir kaimynais. Narystė $1.00 su 6iuo apgarsinimu.

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

Telefonas BOULEVARD *7878 CHICAGO Atdara Vakarais.
iMMM*sai*SBa^M*Maa*4*a*BSB*HSBsaB****aassaaawma**isas*sA*aaHaa*s*aMM**aasaaM*aaiaBtaas**aBMaaM«Ma
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$100.00 už 25c
Laikyk pinigus saugioj vietoj

Naujienų Spulka yra saugi vieta dėl pasidėjimo ju- 
\ sų sutaupintų centų.

Milijonus dolerių yra žmonės pražudę, dedami į 
dėžutes arba laikydami namie. Bet ne vieno žmogaus 
nėra Chicagoje, kuris butų pražudęs nors $1.00 spulkoje.

Už įdėlius didesnėmis sumomis mokame 4%. Už 
taupinimo sąskaitas mokame 6% ir daugiaus. Mokant 
po 25c. savaitėj per. 325 savaites gausi $100.00.

. Dabar kada gyvenimas atpigo 35%, dirbantiems 
darbininkams geriausias laikas pradėti taupyti, dėl se
natvės ar kitos tokios bedarbės.

Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas ar
ba prie bile vieno iš šių direktorių:
T. RYPKEVIČIA — sekretorius, 1739 S. Halsted St.
A.' LECHĄVIČIA — prezidentas, 818 W. 18 St.

' A.! SH1EIM — vice-prezidentas, 3202 S. Halsted St.
K. AUGUST — kasierius, 1739 S. Haltsed St.

DIREKTORIAI*.
P. GRIGAITIS, 1739 S. Halsted St.
J. CHEPONIS, 4111 S. Richmond St. <
J. MARKUS, 2350 W. Lake St.

Ofisas atdaras nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakare.

y .

■ Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
I2th STREET ;

Tel. Kedzie 8902

'514-16 Rooseveh Rd 
,rti St. LottU Are. 1 ‘,
CHICAGO. ILL.

Daktaras i
■ ' b *, < 3 ; 1

. Kapitonas - > ’

Spėciajistas iš?
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spccialtlkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės,. užnuodijtnų krau- . 
jo,: odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus : nuga 

. \ roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
galėjo jus išgydysi, ateikite ėia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, 
PrąktlkvojS per daugelį meto ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS j Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valanda* ir nąo 5-8 valandai vakare. Nedėliomįs nuo 10 ryto iki 1 vai. 

' 4200. West 26 St.. , kampas Keeler Av«.. Tel Crawford 5577

1

,<■ v- >'■ V .'**’
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Trinkai, būtent: laisvę laikydavo 
tapatinga su priežastingumu ar 
atsitiktinumu; priežastingumas 
ar būtinumas prieštaraująs lai
svei. Iš tikrųjų laisve ar buti-ikrų jų laisvė ar buti- 

neprieštaraiija vienas 
^visai' sutampa.
iK kurie įrodinėja, 
a \aisva, manė, kad

minias 
kitas,, jis^

Filosof 
kad vai ii 
atsakingumas yra galimas tikj 
pripažinus savo veiksnius ne- 
priežastingus. žmogaus veiks
mai gali būti dėsningi, jie gū

desnių ir taip pat gali būti lai
svi. Taip suprato laisvės ir bū
tinumo santykiavimą ir šie fi
losofai: Kantas, Paulsen’as ir 
Wundt’as. (Bus daugiau)

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimų. Sustabdykite ji ūmai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iž pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorom s turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat. už
metimas yra daromas ir jums.

Listcrine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis *— tas sun
kus uždavinis pagalios tapo ii- 
riitaa,

Didelė tūba Listerine dantti 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lcrais, U. S» A.

DOUBLE 
ACTING
KPBAKING 
l\VP0WDER

« Pastebėkite puikią tel- MS lą . . . kaip pjragai s laikosi ivieži.

š SAM'Mta 1
- * FOROVER 7 •
f 4OYEAR5
' 25 o u neės for254
, MILLIONS OF POUNDS USED 

BV OUR GOVERNMENT

KRAFT
Velveeta

/

• ••••• Šį 
bKduų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas,. riebus 
sūrio skonis pritinka prie* 
kitų valgių 1 Mėsos, žu-1 
vieš, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai' ( 
virSkinasi, — tyras kaip' 
tyras pats pienas I

Pabandykit jį šiandie^ 
—dėl kepimo ir sendvi-;

■ . čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake-^ 
liuose.

ATSIKRATY 
KIT LIGŲ PE- 
P T T nosv/e, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite ilva- 
lyti susikimšusias 1 at
matas. išnaikinti pe
ras. neprileisti ligų 
Labai naikinantis pe
ras Raminantis plėvei

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai 8 Lon$ Dtaanca Removai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmct’3399 

Res. Tel. Yards 3408

BR1DGEPORT MO1*OR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

■*-—----------

at’s almost

NOU 6n r
BEFOfcE

-'—v O'CUOČK

-V ■

APTEK M&Ų
Z 'PUNęh THE Gbpck x 5
I CAN’rT <3&T ANN 

lA?OOT OP N00 TO SP&AK.^
OF? * ----- • ’

.. ;■? ■! :>
J/.’;..;13.

\NUEM X
HAD T’G&T Ui* AT FOUfe. 

OCLOCK AND CUT A C6RD OF 
NOOD BEFORE b^EARFAST 
AND THEN NORK. ALŲ DM, 
JUST F6R tAM BOA^D AND>

DOOM o-~^

GEE BOSSU MOU’RF 
HAVIM* Ą MUCH ČASlEfc. 
TIME NOUJ
V4ITH US , A\Ut CHA j

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias - 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Westem Avė.
Tel. Hemlock 1582

VAOob r’
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Editor P. GRIGAITIS

UMiMUkyriios 1
Chicagoje — paltu:

Metam* ......... ............
\Pui6i rtMrtu —

$8.00 
4.00 

mineriams ■------------ 2.00
* v____ .... 1.50

j______  .75

.00*pertoo’ peryūiFl* canadš’ 
.00 per year outside of Chieago 
kOO per year in> Chicago-

undertheact of
..-J..

s eina taikai išsMfiant 
Raiį.I

iwar. =±

■; Vienam m’
CMeagoj ’ per’ iinellbtojut: 

Viena kopija^ ■■■*■■■............. 84
Savaitei ■—........ 18c

SurienytOBe Vaišti^ ite*lCKichM 
i ĮnriRat'
Metama. ................. ......... 17.00
Pusei metfr.________________  8.50
Triflto-mMMdttUe —----------- 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
VienamTitteėitti ___ —______ .75

•_”_______ 18.00
. -------------- t

ties tik'ačiū diktatoriaus malonei, — už keleto mene- 
šių po bylos jau važinėja automobiliu ir profesoriauja!

Ar ne aišku, kad ta* byla buvo bumbugas?
■ -Į. .-1 .................... i . > . ■ , ..............

t

■I- 4, . ' -Mii Apžvalga
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AGITACIJA PRIEŠ
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KABPTlff NEBŪTŲ TŲ “SOCIALIŲ REFORMŲ”!

Orderio s

Amerikos pilėno trusto galvos, Charles M. Schwab 
ir James*-A. Fąrrėl, laikė kalbas geležies ir plieno pra- 
monininkii bankfetė NeW Yorke ir abudh pareiškė,kad 
“prosperity’r jau grįžtanti. JUodtf ragfho savo klausy
tojus nenusiminti ir žiūrėti į. ateitį , su-pasitikėjimu.

Tai yra paprasta^ Amerikos “pramonės kapitonų” 
giesmė, kurią jie traukia jau dveji metai. Bet gerovė, 
kaip^ negrįžta, taip negrįžta. Jie, žinoma, ir patys labai, 
getai riumano, kad - publika jau nebegali imti jų žo
džius už gryųą pinigą. Plieno fabrikantai visai neseniai 
nukapojo . savo darbininkų algas, taip kad šimtams 
tūkstančių žmonių ir jų šeimoms dabar pasidarė dar 
sunkiau’ gyventi; negu kad ‘buvo iki šiol.

Bet kodėl* tie kapitalistų- klasės šulai prisispyrę vis 
tvirtina; kad geri laikai greitai sugrįšiu?

Vienas aukšėiaus paminė,tųv fabrikantų, James A. 
Parrel, kuris pasakė svarbiausią'kalbą'1 b{eW. Yorko ban- 
kiete, visa^energija puolė “socialius reformatorius”,, ku
rie siūlo įvesti valstybinę apdraudą nud nedarbo ir tuo 
budu, anot .po, atidaryti duris. į — “komunizmą”. Pa
sak p. Farrel/.•r tie> “blogai painformuoti teorininkai” 
griauja pasitikėjimą indiištrįųe Amerikos ateitimi ir 
agituoja už tokius sumanymus; ;kurie,’ jei4 butų įvykinti, 
suvaržytų pramonės vedimo laisvę ir užmuštų inicia
tyvą. ’ '

Gana juokingai šitos deklamacijos apie privatinę 
ia ypač dabar, kuomet Amerikos ka
rį negabumą net sutvarkyti reikalin-

“iniciatyvą” ska 
pitalas parodė £ 
gą- biznio vedimui* kreditą ir prezidentas Hooveris bu
vo priverstas pate šaukti bankininkus ir juos organi
zuoti; kad1 Susidarytų centralinė kredito įstaiga pramo
nei ir prekybai remti. 1 '

Socialus apdraudos- pritarėjus p. Farrel apšaukia 
kuone didžiausiais besitęsiančios depresijos kaltinin
kai^ nes jie, mat, “griauja* pasitikėjimą”, be kurio biz
nis negalįs pasitaisyti. Bet' tie, kurie stoja už apdrau- 
dą nuo. nedarbo, rūpinasi apginti nuo bado ir skurdo 
milionus žmonių, netekusių uždarbio. O ką to vietoje 
siūlo plieno trusto galva ir jo bendradarbiai? Jie siū
lo “su pasitikėjimu” laukti; o tuo tarpu jie bando savo 
biznį pataisyti; atimdami dalį uždarbio tiems, kurie 
savo prakaitu* krauja* jiems lobius.

Tiesa, kad' šitokią “iniciatyvą” apdi’auda^ nuo ne
darbo suvaržytų. Apdrausti nuo nedarbo darbininkai 
taip lengvai nesiduotų išnaudoti Schlvabams ir Farre- 
liams, kaip dabar. Todėl tokių- socialių reformų jie 
daugiausia ir bijo.

..... ............................   I. ■ —........ .. M...I.I.I..H..

REVOEIUCINiO TRIBUNOLO PASMERKTASIS

Visi atsimena tas . triukšmingas Maskvos bylas 
prieš “sabdtažnfkus”’ ir “kenkėjus”, kuriose teisiamieji 
ne tik “prisipažindavo” baisiausiuose* nusidėjimuose 
jįrieš valdžią ir valstybę, bet ir apkaltindavo daUgybę 
kitų žmonių; gyvenančių Rusijoje arba užsieniuose.

Vienoje tų bylų vyriausias, asmuo kaltinamųjų suo
le buvo profesorius Rattjzin. Jo ilgą “išpažintį” sovietų 
valdžia net per radio pėrdave iš teismo salės į visą šalį, 
kad Rusijos- proletarai 1r kaimiečiai girdėtų, kokius pa
sibaisėtinus sąmokslus ’ darė sovietų neprieteliai; steng- 
daittiešii pakenktu “socialistinei statybai” ir “piatiliet- 
kai”. Prof. Ramzinas buvo pasmerktas sušaudymui, bet 
komunistų partijos centro komitetas, atsižvelgdamas i 
jo “nuoširdų prisipažinimą”, pakeitė bausmę kalėjimu 
ligi* gyvos galvos." . ..

Ką gi daHaf veikia tas nusikaltėlis?! ■’
Jisai profesoriau jį Maskvos tfcchnįldgi jos- institute* I 
Berlyno* spaudoje paskelbtą ' 'korėspondeneija - iš 

Maskvoa praneša,'kad^R am žinąs- yra laikomas ‘ specia
liame GPU< skyriltjė; turi’gerą butą ir gerą maištą, pa* 
simato kada .nori su savo* šeiįia ir autbinobiliutvažirife-

Per piiTią Ramzino lekciją auditorijoje kilo triukš
mas, neš viena^dalter kjausjįtįų pasitikį jį, kaip fiį 
^mėrictąt “sabdtežmkąl^ oš intu kaip judošių-išdą^ką* 
Haekuif klmiaįrtigki^ apsiprato:< . Ramzinas, be tu,, daly- 

apie svarbesniuosius pramonės 
tėelinikcs valdžios atstovais ir patikrinąs'
naujų dirbtuvių planus.

Tai ve kol&k Stalino- justicijai nuteistas sušaudy-

“Dirva” sakosi norinti tokiij 
žmonių SLA. Pildomoje Tary
boje,. kurie nėra profesionalai, 
nes, girdi, profesija užima visą 
laikų — “o jei reikės nors dalį 
to laiko pašvęsti SLA. reika
lams, tada Susivienijimas turės 
brangiai apmokėti, ir tokiu bu
du panešti didelius nuostolius/’

|Panašių išsireiškimų girdėt 
ir iš kitų pusių. Bet jie nėra 
apgalvoti. Visai be profesiona
lų Pildomoje Taryboje Susivie
nijimas' juk negali, kad ir no
rėtų, apsieiti. Jam reikia, pa* 
vyzdžiui, turėti Daktarą-Kvo- 
tėjų, kurio vietą negali niekas 
kitks užimti, kaip tik medfcil 
nos daktaras.

Antras dalykas, profesionalų 
laikas nėra brangesnis, negu 
biznierių, žmogui, kuris turi 
krautuvę;, gali įuti dar sunkiau 
išlikti išų savo biznio vietbs, ne
gu advokatui' arba gydytojui iš 
savo ofiso.

Trecias dalykas —• už sugaiš* 
tą laiką Susivienijimas moka 
visiems lygiai — po $8.00 dFc-: 
nai,1 nežiūrint ar kas yra biz
nierius, ar profesionalas,, ar pa
prastas darbininkas. Įrodei ths 
“D.” argumentas yra paremtas 
nežinojimu SLA* konstitucijos.

Bet ir iš viso ta agitacija 
prieš profesionalus nėra svei
kas reiškinys. Argi SLA. ken
čia nuo to, kad jame renkama 
perdaug profesionalų į viršinin
kų vietas? Kaip tik, rodos, at
bulai. žmonių su profesionaliu 
išsilavinimu Piki. Taryboje pa
prastai būna ne daugiau, kaip 
vienas arba du. Ir pęt.jiems pa
vedama pačios atsakomingiau- 
sios vietos (ypatingai preziden
to). O betgi šiandie girdėt tiek 
daug nusiskundimų dėl padary
tų praeityje klaidų ir nuosto
lių organizacijai, dėl iniciaty
vos trukumo centre ir dėl bend
ro nesugebėjimo organizaciją 
tvarkyti. \

Ir kas, iš tiesų, yra gero ta
me, kad, sakysime, prezidentas, 
būdamas neprofesionalu, turi 
samdytis būrį advokatų, kuo
met jam tenka susidurti su 
kokiu nors didesniu keblumu, 
arba turi net važiotis advoklt- 
tą į posėdžius ir komisijų susi
rinkimus, idant apgynus' savo 
pozicijų? šitokia praktika orga
nizacijai kaštuoja daug bran
giau, negu kad kaštuotų laiky
mas vyriausiame urėde tokio 
žmogaus, kuris nusimano ir 
apie paprastus organizacijos 
reikalas, ir apie teises. Daugy
bą incidentų iš praeitos VSLA. 
kovos su bolševikais tatai kuo- 
aiškiausiai parodo.

Viena, ką užmiršta tie profe
sionalų “nakint^jai”, kuomet 
jie kalba apie SLA. viršininkų 
rinkimus, yra tai, kad Susivie
nijimas nėra paprasta pašalpi- 
ne draugystelė, bet yra labai 
didelė* nacionalės reikšmės or
ganizacija; Pažiūrėkime ką po*- 
našios kitų tautų organizacijos 
atlieka; kokių prieglaudų ir. 
kultūros centrų jos yra įstok 
gusios; kokius namus savb ofi
sams^ yra pasistačiusios, kokį 
platų apšvietus iir meno darbą 
jos varo visuomenėje. O kų 
-Susivienijimas turi, kuo jisai 
-gali prieš kultūringas * tautas 
pasigirti?

Na, ir kadtvpas, mus dalykai 
šitaip stovi, tai varoma įigita- 
ęiįjąj |fNerinl^ite intelfcęhtų j 
WrŠinhrkU'’‘vietas, kad jie mufe 
ne pa vergįų’Jr 'neišnaudotų I Bet* 
rinkite tokius žmones, kurie 
net^rčdami-i kurr dėtt^savo* atlie 
kaitoj' luikųv žada jį už< dyk*ų 
“aukot” Susivienijimui!) į 
" KitF dar šak^f

tų

prastus “eilinius” narius, idant1 
musų viršihinkai* nebūtų už 
mus* gudresni * ir mus neapgau
tų! Jie mano, kad organizaciją 
“pati tvarkosi”, < o viršininkai 
yra tiktai tam; kad vietos toje 
įstaigoje, kurią numato konsti
tucija; nebūtų tuščios, i
- Darydami čia šitas pastabas, 
mes anaiptol nenorime pasaky
ti; kat) inteliigentai arba “pro
fesionalai”, kaip juos Ameriko
je žmones* vadina, yra tinka
miausia medžiaga organizacijų 
vadams gaminti. Anaiptol ne 
visada. Tarp inteligentų yra ir 
daug tokių, kurie organizacijo
se visai - nemoka veikti. Antra 
vertus, tarpe paprastų fiziško 
darbo žmonių atsiranda labai 
gabių organizatorių ir šiaip vi
suomenės1 darbuotojųz Taigi iš
eina, kad reikia pasirinkti; at
sižvelgiant ne į»titultis arba 
diplomus, bet į gabumus, žino
jimą ir patyrimą, kokius tUri 
tas arba kitas peršamas j vii^- 
Įšininkus kandidatas. Jeigd pr<į 
fesionalds ’ turi tas ypatybes, 
kurios yra , reikalingos tinka- 
nam ' pareigų ėjimui .SLA. Pil

domoje Taryboje, ir jisai nori 
organizacijai patarnauti, tai la
bai puiku! Tokį žmogų reikia 
ije tik ne “nakinti”, bet reikia 

, padrąsinti; kad jisai sutiktų 
kandidAtuot j atsakonifngą vie
tą.

Veiklių inteligentiškų 
mes turime ne perdaug, 
permažai

feirmadienls^ spalių. 26,1931

tu,, kuomet Bimba,- pasinaudo
damas Lietuvon žmonių- nelai
me, rinko baduoliams aukas, 
kurias' jis įulikiškai sunaudojo 
visai kitokiems tikslams. Ar 
bereikia bjauresnio ir šlykštes- 
nid dalyko. Ir tas šarlatanas 
bandoT žulikystę primesti ki
tiems.

v* • 1 •Pruseika,. žinoma, irgi geras. 
Kėi fondui prigavihgu budu bu
vo renkamos aukos, tai jis ty
lėjo,.
vystas. Faktinai jis dar agita
vo, kad žmonės aukotų į tą fon
dą* Tada, mat, jo santykiai su 
Bimba tebebuvo geri. Tik kuo
met Bimba pasidarė diktatorius 
ir nustūmė Pruseikų nuo ėdalo 
lovio, tik tuomet jis pradėjo 
bjaurėtis fondu*

nekeli aikštėn pi’iga-

jėgų
bet

PASTABOS
- \

“Laisve”. No. 216 savo ap
žvalgoj pliauškia1, kad tuoj 
po karo socialistų vadai Ame
rikoj zujo po lietuvių koloni
jas ir kure viena po kitai vi
sokias bendroves^

Parodykite, • bimbininkai, 
faktais, kokie socialistų vadai 
zujo po kolonija^ ir kokias 
kokias bendroves jie kure? 
Komunistai tai; tikrai kure 
įvairius fondus ir žėrė srtu pi
nigus į kišenius, niekam at
skaitų neišduodami. Jie el
gėsi lygiai taip, kaip > senoviš
kos “stailos” klėJfidnafi šit! pa
rūpi jonais.

S » • - I ’

Viena konHrirfstišlitt davaU 
ka bando pašiepti socialištiį 
internacionalo > ■ kongresų/ ku
ris įvyko AustHj&r sostinėj 
Vienoj. Ii’ ve 'kur gludi' so-

miau buvusiose socialistų kon
gresuose viduryj estrados sto
vėdavęs didžiulis Karolio 
Markso portretas, o dabar (va
dinasi, Vienos kongrese) jau 
Buvęs ir Mateptti biustas.

Iš to bimbiška davatka da
ro išvada, jog gal; tai buvęs 
'paskutinis tarptaiitinis kon
gresas*

Kaip sau . norite, betCdaryt 
tokias keistas išvadas sveikai 
protaujantis žmogus* negali. *

“Laisve” persispausdino iš 
Vokietijoj einančio šlanišlelio 
-'Balso” žinių, kad' Kaune ge
gužes mėnesyj prie Ivmaliza- 
Cijos darbų buvo užmušti dii 
darbihihto? Prie kapo kaF 
bėjęs darbininkas (aiškiu, ko
munistas). Jis esąs smerkęs 
socialdemokratus ir išdėstęs jų 
pairdavingus darbus.^

Kį5 gi bendro; luri/įįciulde- 
mokratai su tuo nelaimingu 
įvykių? , Jlik. jie Uj /dviejų 
darbininkų neužmuši ■ Tad 
kaip' gi j uos' galimi smerkti 
už tai, kud žuvo dii darbinin
kai? (

Bet, matyti; tam darbinįiu 
’kuTj’talbelojut gfąl^bj ’ gaidų* 
ki" Je'gu Jis l>l i(’ «u-

visus iš kapitalistinių šalių at
vykusius priima prie darbų”. 
Vadinasi,, pagal Buknį išeina, 
kad, ne visi iš kapitalistinių i 
kraštų atvykę darbininkai Ru-1 
sijoj tegali gauti darbą.

Ką tai reiškia? Tai reiškia* 
tik vieną dalykų: • bolševikų' 
šlamštai be pasigailėjimo mul-J 
kiną savo skaitytojus. Jie dieA 
na iš dienos rašo, kad Rusi-1 
joj trūksta darbininkų^ o pas
kui be niekur nieko sako, jogį 
ne visi iš - kitų šalių atvykę! 
darbininkai tegali gauti darbų.’, 

Bimbininkai ragina, lietuvius’ 
darbininkus važiuoti į Rusiją,) 
bet tuo pačiu laiku sako, jog) 
su darbais, — tai kaip Stali-? 
no malonė.

» » »
“Laisve” plusta, kiek drūta,' 

socialistus, o ypač Normaa 
Thomas; Girdi, socialistai esą, 
priešingi bedarbių šelpimui, — 
kam šerti dykai bedarbius. So
cialistai esą visai nesigaili be
darbių.

Tai, yra biaiįrus. bimbininkų; 
prasimanymas. Visi, kas* tik 
skaito laikraščius; gerai žino, 
jog socialistai su Norman Tho
mas priešakyj reikalauja be
darbiams pašalpos. Thomas 
rugpiučio 31 d. pasiuntė į Al- 
bany laišką, reikalaudamas, 
kad. legislaturon butų įneštas; 
bilius kai dėl nedarbo apdrau- 
dos ir kad butų išdirbtas pla
nas statymui darbininkams na-' 
mų.

Ir akivaizdoj tų faktų bim- 
biniai nesidrovi pliaukšti, kad 
socialistai yra priešingi bedar-- 
bių šelpimui. Begėdžiai!

John Ott, Edisono pagalbininkas per 52* metus. Sužinojęs apie 
Edisono mirtį, jis tiek susijaiidino; kad ir pats mirė. Buvo 

jiS‘ 75 metų amžiaus.
■ lį, „....I. .— I,-.--. ■ I • I I ... , .
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jasi Rusijos' liaudies- nelaime,
tiek vieni, - tiek? kiti* iš te

daro sau biznį; Amerikos bol
ševikai kuria’ įvairius,- fondus»ir 
kolektuoją pinigus, ; kurie* su
lenda-į komisarų; kišenes. Lies- 
tuyosA. kunigais kaip praneša 
kWikalų ?Žvaigždčv, .irgi da- 

savotiškų biznį, Pasinaudo
dami žmonių tamsumu, jie . ra
ginau užpirkti. įpišiasi Mišių 
tikslas,- kad dvasiu' šventa 
apšviestų komisarų (protų? it jie 
paliautų kovoti bažnyčių.' Pra
nešama.‘ir dar keistesnis (toly* 
kas? Girdi; per . išpažintį » 111- 
829 žmonės- pasižadėjo susilai
kyti > bėgiu - dviejų’ sav^ičią nuo 
lytiškos paguųdčŠJ, j * • 1 *

Visos tos* mišios, už kuriais 
kunigėliai nemanai r lįtų j, suko- 
lektuos, ir , susilaikymas nuo 
pagundos kokiu tai" magišku 
budu palengvinsią Rusijos' liau
dies padėtį...

Kuomet Pruseika dar tebe
buvo Amerikos lietuvių bolše
vikų komisaras, tai jis šlykš
čiausiu bud U kpliojo socialis
tus. Kartų1 jis net paraše to
kių. Šlykštybę: girdi, visi Ame
rikos' lietuviai socialistai' su
tilptų po vienos žalmarges uo
dega;.:
i “TovariŠč” Pruseika; para
šyk dabar, po keliortis žalmar
gių uodegoms sutilptų? prusei- 
kiniai? . — Marksistas:

Na. M" ‘ Kovas” gaktas 
šmntffer Kaitra Klhirn- 
kite' Naujienose.
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AtffiJfr No. 9.
Galtam gauti “Naujienose”. 
Krfiia 45' centai. . »
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Skelbimai Naujienose ' 
duoda naudą dėlto, 
kad: pačios Naujienos 
yrariaudingos:

diena iš dienos 
viso pasaulio so- 

kartu, žinoma,. ir 
— rengia karą prieš

Komisarų, gaztetoš gaspado- 
riW Bukbyb; kuris per naktį 
b$nlčgbd&maB'' susiprato būt* 
bimljistu, apie Sovietų Sąjungą 
sekamai rašo: “Abejojame, ar

“Laisvės” No. 190 Komunis
tas rašo, jog kuomet komunis-* 
tai užkariaus Ameriką, .tai tą
syk tokis miestas, kaip“ New 
Yorkas, busiąs' sugriautas;1- Pa- 
siliksiąs jis tik istoridos* brai
žiniuose. Jis esą pgmyksiąs, 
kaip ir dabartinė tvarka, 7

Kaip saif norite, bet5 tokios 
mintys tegali ghpti' tik mania
ko galvoj. Kuriems galams ta-, 
da Rusijoj vykdoma “piatiliet- 
ka”? Kodėl prof. Ramzinas buA 
vo teisiamas už tai, kad buk* 
dėl jo ir kitų inžinierių sabo
tažo Maskvoj), pradėjo truktų 
gyvent-mų namų? Jeigu mięs- 
tus reikia griauti, tai tiems 
neva sabotažninkams Stalinas 
turėjo duoti' Lenino;ordenus.

# w $
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Kuomet Leonas Pruseika bu
vo Amerikos lietuvių* komunis
tų į lyderis, tai jis prie kiek
vienos progos mėgdavo pasi
girti, kad Kapsukas ir jis"tik 
per ilgų metų studijavimų 
laipsniškai priėjo prie tikrojo 
leninizmo/ 1

Dabar butų įdomu iš Prusei- 
M Mšgįrsti, kmjš; : geresnis 
ltl,inis’us’..,.
Jeigu f remtis Kapšiuko ?auton- 
te.tu, tai IPruseika dabar yra 
niekas daugiau, kaip tik rei^ 
galas, kuriam* bol^ėyikiskos 
idėjos visiSkui^herupn ' 

$ $ 
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KtnrigtrPir* bolševikai^ -naudom •■'H'1*1*

Komunistai 
bubnija, kad 
ciaiistai, 
Amerikos 
Sovietų Sąjungų.

Kas tik skaito socialistų laik
raščius; tas. gerai žino, jog 
socialistai priešinasi visokiems 
karams. Jie niekuomėt neagi
tavo kariauti su Rusija*

New Yorke buvo suruošta 
socialistų demonstracija prieš 
karą, štai kaip■< komunistai jų 
pasitiko: rugpiučio 12 d.,\pa
sak “Laisvės”, daugiausiai da
lyvavę studentai (Bimbai bai
su, kad ir studentai yra karui 
priešingi). Policija bandžiusi 
neprileisti komu'nistų daryti 
obstrukciją „..socialiste demon
stracijai.' Bėt;< girdi, minioj bu- 
vęs* tokis: pasiryžimas, jog .po
licijai buVUsi priversta palikt)“ 
^komuniste' mitingą ramybėj. 
Kada* esą socialistai su savo 
mušeikomis' detektyvais ir stu
dentais- marštfvo gatve, tai ko
munistai ptfskleid^ tūkstan
čius1 ' lapblbį' tarp darbininkų. 
Tuose lapeliuose esą socialistai 
buvę rturfąskjuoti kaipo bjau
riausi bdrŽūazijds agentai.
• Kokia* iŠ; tb galima padaryti 
išvadląT' štai koklį: komunis
tai pri tarife imperialistams, nes* 
jie proVbkUoja prieškarinę so- 
cialistų -demonstraciją. Ir tuo 
savo elgesiu jie net didžiuoja
si. Jokios sąžinės nebėra |pas- 
tuos begėdžius.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar'dalies Lie- 
tu voje* kitam,.J 
*' 2 Pirkimui ar pardavimui 

ukes.
3. Išieškojimui paskolų ar 

kitokio turto.
£ Paskyrimui globėjo tur

tui ’
Norėdami padaryti įga 

liojim% kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš-

NAUJIENOS
173SSo.Ha,st«l Street

VATENTS
Laikau daus reIRkia \
prie patentu. NerUL \nHr? Y
kuoklt vilkindami «u y**r-'r y
apeaugp)imu ure \, \
tmtnanymui PrlalŲ** \
kitę braižini ar- mtc 
delL dėl - in»trukcliq.- 
arba rašykite dėl- DYKAI

tain a l’atent” ir "Kecord of la- 
vention” formos. Nieko neima m 
už infdrnuicljaa daryti.’. Buah 
ražlnėjlmal laikomi paslaptyje. 1 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE-A. O’BRIEN
# Reglatered Patent' Attorney 
43.A SMUrity gėvIatt'A Cbittneretel

Bank BuUdinc 

(Dlrectly aeroaa «|reet from Peleni Offlce) 

WABHINGTON. D. C.

“Laisve” susiriesdama keikia 
socialistus, karį jie atidarė raš
tinę ir renka streikuojantiems 
angliakasiams aukas. Pats 
straipsnis pavadintas “šalin žu- 
lįkus socialistus”.

Sakoma, kad žulikas papras
tai mano, jog; ir visi kiti yra 
žulikai. Taip yra ir šiame’ at- 
v-ėjyj. /s. Kai?- Pruseika, .susipyko 
su Bimba,. tai-Mis'“Vilnies” No. 
45 teikėsi apię pavo f rentą štai 
ką pasakyti: < Bimba, buvo įs
teigęs šelpimą fondą nukentė- 
'juįįems n^ov nederliaus Lietu
voj 192& m? Ęajp tas šelpimas 
užsibaigė, tai- net, koktu.
-*Net^ Pruseikaic>pasii‘odė kok-

angliakasiams

ka apsipyko

AMERIKOS 
PILIETIS

Batiąa ir Ubai pagel* 
binga.,knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios .. šalies tvarką, 
aęie- jos viršininkų rin
kimus ir vislų kas reika
linga- prie ėmimo egza- 

t meno, rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir augių, kalbo-

KAINA TIK 25 CENTAI
. n •• 1

* •> </

CHICAGO. ILL.
Siųskite- moncy orderi' arba ktatoa 

ženkleliui.
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ŽINIOS
kad j h esąs, patenkintas.. ,val- 

;džius ifreltos Capęnei byl°s r0* 
(zulintais. Be to, jis pareiškė, 
kad vp.Įus prieš gengsterįų^ 
Chicagoj ir toliau busiąs varo
mas

Specialė . legistlaturos 
.sesija

Gauta pranešimų iš Spring- 
fieldo, kad specialė Illinois le- 
gislaturos sesija taksų painia
vai. rišfi busianti sušauktą lap
kričio mėn. 10 d.

.• Fondas bedarbiams jau 
$3,640,763

šeštadienį Swifto kompanija 
pažadėjo paaukauti bedarbių 
fondui $50,000. Kartu su šia 
suma bedarbių fondas Chicagoj 
pasiek" sumų $3,640,763.

Varysią ir toliau vajų 
prieš gengsterius

Elmor L Irey, vienas vidaus 
pajamv biuro viršilų, pareiškė.

TADEUŠAS STANISLOVAITIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 23 dieną, 4 valandą po* 
pietų, 1931 m., sulaukęs pusam4 ; 
žiaus, gimęs Šiaulių apskr.. Ru-I į 
diškių parap.. . Stanclių kaime, j 
Amerikoj išgyveno 32 metus.
‘ Paliko dideliame nubudime md-< | 

terį Marijoną, po tėvais Stakiniu^ 
tę, dukterį Stanislavą. 2 aunu —j, 
Karolį ir 
2 brolius
2 pusbrolius Praniškus 
minės, o Lietuvoj 
švogerį.

Kūnas pašarvotas.
S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks 
spalio 27 dieną. 8 
namų į Užgimimo 
parapijos bažnyčią,

Joną ir motinėlę Jiev.j 
— Karolių ir Adolfą* 

ir gi-s

randasi 7236

antradienyj, 
vai. ryte iŠ 
Panelės Švi 

kurioje atsij ! 
bus gedulingos pamaldos už vėą • 
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas J 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Tadeušo Stanislovai-* 
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly-j 
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveij 
kinimą. * ,1|

;? Nuliūdę liekame. ( tU 1 |į 
Moteris, Duktė, Sunai Motinai 
Broliai, Pusbroliai irJ G įmint t-

Laidotuvėse patarnauja grabo! 
rius Eudeikis. Te). Yards 1741.

TvrTvTTT

t'

Pasipelnė rtuo $15,000 
iki $25,000 •
.* ra- ""

.BRiuLjai, pądarč, holdapą 120 
svečių, kurie linksminosi The 
Farfn rodhauzėj, Schiller Par
ke. Banditai atėmė iš svęčii^ 
gražnu ir pinigų sumą tąrp 
$15.000 ir $25,000. • 1 ,

i. e. • • *4^,. -*4 •'V' ' *• •'

Č»lięs..r,ę.WWse 'į 
Miįiwm«pwwn* ..neikime. .< 

•_ .Svet TntąųčiaL džįaugįasi, ,kĮad 
i';kom!ljią jėjo. ii;,Valias, iš ,jį 
tarpo, -nes. jis (yrą tampriai ąu- 
si$šę,s ,sų sv1ctjni'tląų<‘iąi8, o sv^ 
timtaučių spaudoje .Trįnerių 
vardas yra žinomas per 40 ipe* 
tų, sąryšy, su Triperio Kartau^ 
Vyno skelbimais, kuriuos pra’r 
dęjo,. jo, t^vas < l$90 m. , 0

Joseph Triner—ma- 
joro patarėjas

Tarp žymiausių ir įtakin
giausiu, Chicagos piliečių, k ir* 
riuos n.;,yoras Anton J. Ceripak 
pasiskyrė į narius Mayoro Pr- 
tariamam Komitetui, yvra ir .Jo-* 
seph Tv.’ner, prezidentas Joseph 
Triner Bitter Wine Co.

Jos Triner yra jauniausias 
ir vienns įtakingiausių narių to 
komiteto ir jis įneš platų pa
tyrimą, kurį jis įgijo dalyvąuda-

JONAITIS

šiuo pasauliu 
9 valandą ryte

ANTANAS

Persiskyrė su 
spalio 21 dieną, 
1931 m., sulaukęs pusės amžiau!,1 
gimęs Vilnelių kaime, Nemakščių 
parap, Raseinių apskr., Kauno r?4 
dybos.

Paliko dideliam; nubudime mq4 
terį Benediktą, 2 sūnų — Alber^ 
tą ir Ričardą, brolį Kazimierą it 
pusbrolį Jurgį Jonaitį.

Kūnas pašarvotas, randasi 1344 
So. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pirmadieny,’ 
spalio 26 dieną, 1:30 vai. po 
piet bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines. Į į

Visi a. a. Antano Jonaičio gh 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauk 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

' Moteris, Sunai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja .grabd- 
.;jrius Syrewičia & Son. .Td'fonad 

Cicero 294. ► lt

; Leonas Buiinan
(PO PATĖVIU BAŠKIS)

Persiskyrė sų šiuo pąsąuliu .spalio 24 _ dieną. 5;3O valandą ryte 1931 
m., sulaukęs 18metų.,amžiaus, gimęs Chicagoje.^ III., rugpiuČio 13 die
ną, 191} m.

Paliko dideliame nubudime motiną ir patėvį, Barborą ir Julijoną 
Baškius. du broliu — Tamošių ir Richardą Butmanus. 4 pusbrolius Sktr- 
mąntu| ir 4 pusseseres Adomaičiutes, penkias cioces —dvi. Rimdžiutes. 
O lesę Adomaitįenę. Bjonislavą Skirmantienę ir Adolfiną Bankauskienę it 
dėdę Joną Rimdžių jr gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi A. Masalskio koplyčioj, 3 307 Anburn 
Avcnue.

..Apie laidotuves bus pranešta vėliau.
.Visi a .a. Leono. Butmano giminės,, draugai ir pažjstami esat nuo

širdžiai kviečiami , dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. ‘C . ’ ’

Nuliūdę liekame, ' *
MOTINĖLĖ, PATĖVIS, BROLIAI IR GIMINĖS. t 

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. • Tel. Boulevard 4139.

;,Kazimięras „Cęąrąd
Persiskyrė su šiuo .pasauliu spalio 23;dieną, 

valandą naktį, 19.31 m., s.idaukęa?2Q;4netų; ąnižuiiui..ginie3 
gruodžio 12, 1910, Chivago, III. . ’ ’

Paliko dideliame iiuliudimeį■ ipoJLiną.: SląnĮslpvą, jdr 
tėvais Mituzaitę,, patėvį Simoną, brolį Joną, cfocę Mari
joną Bajoriunienę, dėdė lųudyiką ./AnfMęj.artį, Ju,,dė
džius Mituzus ir gimines. K ' / '

Kūnas .pašarvotas, randasi 4341 Archer Avc.< Tel. 
La(ayette,4961. 7 \ ?

Apie laidotuves įbus pranešta vėliau.
. Visi a. ą.J&ięį|pjcr6.^ .hTipa-

žįsįamj csąt^ipitysirUčįai, kviečiami dalyvauti ąąrjpėnysc i’
jaii^pa<utini .pątą^naylmą ii į 

atsRsypįkMiŲiių. ■ ! ' * 1 ’ ?'
NuliuJgJįęKiĮune,/ • j

/ Molina,- Pai&Dis,- Brolis, Ciocė{ JJędeti ir ^fįi^ųines.
Laidotuvėse puturnauju t gj’ąbprįuSj t ^i(jgįjcis,HTcTJ 

Yards 1711. •
• ! .

šiuo pasauliu 
* ' " ‘ i. i

JUOZAPAS ZAKARAS

Persiskyrė su i 
spalio 24. dieną,. 10 valandą^ va
kare 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr.. Ba<j 
takių parapijoj, Eidintų kaime; 
Paliko dideliame nubudime mote- 
4. Mortą po tėvais Jodeikaitę. 2 
dukteris — phillis ir Florence, 
sūnų Juozapą, pusseserę Oną Ur
bonienę in gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 27 dieną, 2 vai. po pietų j 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines. T-l,

Visi a. a. Juozapo Zakaro gimi-|. 
nes, draugai ir pažįstami esat nuo-| 

.Hrdžiai kviečjami dalyvauti , lai-Į. 
Is,aptuye^e ir suteikti jam j^askupnį 

patąrnąy.imą ir atsisveikinimą. jį

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
k Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, • Tel, Yards!

I 1138. . 1 ’ 1-

I

Šiuo pasauliu 
10:00 valandą

amžiaus, gimęs' Lietuvoje, Taura
gės ap., Kaltinėnų parap., Numi-j 
ninku kaime. Paliko. dideliam; '; 
nubudime moterį Ciciliją, dukterį 
Barborą, 2 sūnūs — Kazimierą ir 
.Albertą, 2 švogerkas ir švogeriur 

'./petų įr Aleksandrą Januškas. Jo
haną ir Aleksandrą Adomaičius i 
gimines Amerikoj. Lietuvoje pa* 
liko seserį Oną Burnickicnę. Ku* . 
nas pašarvotas, rąndžsi 837 ,Wesi

; 34. Place. ' Į
Vi Laidotuvės .įvyks trečiadieny! 
spalid 28 dieną, 8:00 vai. ryto iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos bažf 

vnyčįą, kurtoję atsibuą gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o^ iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimierą 

, kapines.
Visi a. a, Kazimiero Mockaus 

gimihes, draugai ir pažįstami erfiit 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam, pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą  ̂

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai, 
Svogerlai, Švogerkos ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
jius A... Masalskis, . Telefonai i 
.BouĮeyard 4139. '

KAZIMIERAS MOCKUS 
Persiskyrė su 

spalio 24 dieną, 
ryto, 1931 m.A sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Taura
gės ap., Kaltinėnų parap., Numl-j

imęs* Lietuvoje, Taura

IGN.J.
Pigiausias 

. Graborius
)646 W. 4<th St. 

i 
,,Bouleyard 5203 

S. Boulevard 8413

1327 So, 49th. Ct. 
k

t Telefonas

Cicero 3724

Phone Boulevard 4139
Ąį MASALSKIS J

,v),Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kpkiame rei- 
• r ’ T-’ J '• 1 ’

kale visuomet esti sąži-

,, dėl, (kad A neturime il- 
laidų užlaikymui aky- 
d*

T ' ’’’

, 3307. Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

ZOLP 
Lietuvis 

Chicasroj

Mrs. A, K
JARUSH

jfnuAnri W MIDWIPB

6109 ŠouSouth

Phone 
Hemlock S

r
9252 '

Akių Gydytojai
u jin

Ltetuyiaf Gydytojai 
PRANEŠIMAS

. DR. MAKLERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

Jigonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
, Sekipadieųlaįs nuo 10 iki 12
342l So. Halsted St.

Phone Boąleyard 8483

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

7—9 P. M.
- Telepbone Cicero 6756 - 

CICERO, ILL.

Phone Boulevard 7042*

Dr. P. M. ŽILVITIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

3243 So. HalsUd Street
* Ofiso Tel. Victory 7188 

Rez. TeL, Hemlock 2615

---------O

GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 
l?2201 >Wesl 22nd Street 

Valandos i 1—3 lt 7-—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Reaidenęija 6628 So. Richtnond Street 

Telefąnaa Republlc 7868

, Dantistas
4645 So. ■ Ashland ^Aye.

arti 47th Street

BRONISLAVAS BRADELIS
• ‘• t * .. ■ »' j ** t Ą ■

Persiskyrė su , šiuo pasauliu 
spalio 22 djcn?>, 10;00 yąląnda 
vakare 19jl*m., sulaukęs 14 me< 
tų 10 mėnesių amžiaus, gimęs 

„Chicagoj, gruodžio 17 d.,.. 1916...
Paliko dideliame nubudime tė- ' 

vėlius Nikodimą ię Karoliną Bra- 
delius. seserį "Estelle, dėdę Ado
mą Bartulį. krikšto tėvą Petrą 
Bradelį, dėdę Jurgį, Bradelį (nė* 
žinom kur randas — meldžiam 
atsiliept) ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4613 
South Whipple St. * , j

Laidotuvės įvyks antradieny 
spalio 27 diena, |:00 vai. po pie
tų iš rtimų-bdš' Nulydėtas į Tau
tiškas kapines. [

Visi a. a. ,,Bronislavo..Brądelid 
giminės, draugai ir pažįstami esaį 
nuoširdžiai^ kviečiami . dalyvauti 
laidotuvėse, ir suteikti jam pasku-J5 
tinį patarnavimą ir atrisVeikin^ 
mą. ' *

r| |4uliudę liekame,

\Tėvaij pesuo, Dėdės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- į 
.rius A._ Masalskis, Telefonas 
JBoujevard 4139. . *

•. į

/JiUelp vtyagu m
ž Ui , ’ 

-'yckesir 
0gf»retų A

tojl

2 ; ■' *
r ' " ' ‘

Garsinkites “N-nose”
r-.■. ' ■,rir7~------- ——■"' t—

’ k

:W

S.M.SKUDAS
. . Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
. Didelė ir. graži koplyčia dykai

- 718 18 St.
. Tel. Rooier.lt 7532

lachavichirSunus
ė 1 * . * 1 i’ * T j

LIETUVIS > GRABORIUSv -T ’ 1-;. . ■ 1 1 ' 7 •'*, 4 ’ t

Patam an j n , laidotuves; 4 k^9P’S’au«’i’- 
, Reikale meldžiu . ątpišąukd, o mano 

h jląrbo busit;j užgardinti.
Telj . Ręoseyelt; 2515 arba s 2516

23X4 ?W. 23rd\PL, Chicago
SKYRIUS:

,:,;43».ą. 49 Court, Cicaro, pi.
i;,iTel..qcen!.i|fD27

f. ' 5 •-'--"„•..■■■r r 1

I Telefonas ^4.1138

Stanley P. Mažeika
jGrąbo$ipątir 

j Bų|zamuotojas
7, Moderniška Kolęplyčįa Dovanai 

6X»rin “““

lOR APb«r«» AW“e
^CAGPfJLL.
įį i " Į T’.! L r ! V, ! 1

I C

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS- AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
> Palengvins akių įtempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaiku* Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATl'l Ą1SO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ. 
Daugely ateit ikimų aky e atitaieomoe< be 

akinių, Rairioe pigiau kaip, kitai. 

4712 South Ashland-Avė.
Pbone JBęulevard 7589 

» ’ - • •«4 "t. y. ’ - *

—- ■ o ——

Dr. P. P, ŽALIAS
.DENTISTAS f

30 E. lllth St.
. Rampas Waba»h Avenue 

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

Įvairus Gydy;^^^
'<. -r T?? r* g'.ffi y/ĮT* **
* XI ®

^do M^gia. ir dj 
rų. moterų ir vaikų 
metodu* X-Ray ir? ksrokiU*'* 
prietmaoa.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W IStb St., oetoU Uoegan St. 

Valandos: nuo 10-12 U 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel Canal 3110

«oo

Dr. Suzana A. Slakjs
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą 

4145 Archer Avė, 
Vai. 10 iki 12 rytoj }■ 4 iki 6 po pietį}. | 
(Vąkąrais: Utarn, Ir Ketv5 iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomia pagal susitarimą

Ofiso Tel. Lafayette 7337 / 
Rez Tel Hydr Park 3395 . /

, r»- * • - • • * f ’ ■ * <4 I • ** • i* j»< * v 1

Telefonas Bau Ieva rd 1939

DjR. A; BRENZA
Ofisp valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 ».

4608. South Ashland Avė.
*, Netoli , 4į6tb, St./ . Chicago, IR

20vwui

4729 South Athland Aoe., 2 Ūbos 
T CHICAGO. ŪL

• Moteriškų, Vyriškų |f Valltu .Um 
; OFISO, V ALANUOS •

val^ro' Nedėl piko 10 ttTlTųu dbu

■ .T’
> „ Telefonu j Yardr 0994

Br. .BIKKESMDI

--------------------- - --------------—
.4 Phone JLrmitage; 2822

---------- o-------- -
Tel. Yard»s1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
, 756 West 35th St.

4 kąmpas Halsted; s St.
. Valandos', uub 10—4, nuo 6 iki 8

? Nedėliomis; nuo 10 iki 12.

,t Duokite, sąvo akis išegzaminuoti 

R; BLŪMENTHA1 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m 
At>» 

St.’

Duokite savo akis išegzaminuoti 
„DYKAI ‘ 

Rcgistruotam.Optometristui 
/Akių Specialistas. Virš 15 metų 

, patyrimas v < , 
,, Ąkipiai, nuo $3

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

46,3.1 S:. Ashland. Avė. Tel. Yards 6780
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AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENA ir TJAKTl -I
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J. F. EUDEIKIS & CO.
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DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . FT Seredoe vakare uždaryta *
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4 u 6 tfci 8 vak Nedaliom ano 10
t ,b ik) i 12, dieną

Teleuhpnai( dieną ir oakti, Vilnia;0(H6

Rez: 6600 South Artceiari Aneneu
Phone Prospect 6659 1

Ofiso >Tel Canal Q257

DR. P. Z.-ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.'

. .. 1821. . So. Halsted . Street 
GHJCAGO. (LL 
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• Ofisų TeL,,yjktory 6893 
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DR. C. MICHEL, O. D.
. LIETUVIS. .AKIŲ „SPECIALISTAS;

A6 priskirnlu Iubu akims,'* 
nefiurint kaip nbutų" kom-

< Pilkuotas darbas.' Mano sis-
tema- yra pasekmė- 20 me-

’ Jr tyrimo. Tiktai
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugražina - regėjimą 
ir pafialina 'Įtempimą. “ ' i

Akinio ir Kgząmfnuoljos Kaina Nuo g5.
ZvąiioD akys atitaisomos. Žema * kaina, be 
oporaeljos, lengvi išmokėjimai, nėra sugpJ.

Stiklai dupiikuojaml ir rpmai sutaisomi

Pr;č"whel, O< D.

.!■' 'M

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARAJJUS
- Gydytoja? ir C|ųn;rga8. 
^„So^Ra^edSjtreet 

K Tel. Calumėt 3204 
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Padėka už auką
Subudavojantys, Ra

Bridgeportas Šiandie

The Brat

MĄDOS MADOS MADOS

Garfield Park

CLASSIFIE

For Rent

Marąuette Park

(Adresai)

bausme skai Turi

Nepriklausomi Biz
niai Organizuojami

Al Capone nubaustas 
11 metų kalėti ir 

$50,000 užmokėti

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

Konrad, 
savinin- 
subatos 

liko su*

i po 
Nedė

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

2 PLATŲ mūrinis 
kambarių, 2 karų 
$6,200- Turi būti i 
Kreipkitės 34 3 5 W. C

iki 8 vai. vak

35 8 Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
„Ploninantys 
minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. .63 St. Room 4, 
tel, Midway 4378.

Dalyvauja

SALLY O’NEII

So. Halsted St. 
Wentworth 2727

paskyrė 
bausmės Caponei 10 me|ų ka
lėti ^ederaliime kalė j imte ir 
vienu* metus pavieto džėloj. 
Prie *50,000 pabaudos reikia 
pridėti dar tarp 25,000 ir 30,- 
doleriy bylos lėšų. Be to, val
džia užareštavo Caponės. tur
tą, k'id iškole^tuoti $137,32K 
nemokėtų, taksų. . •

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ! 

i ir mokslo {staiga 
mokinama kiekvieną 

rašyti? kalbėti valdžios įstaigose, 
j, teis- 

nnrotlome kaip pas dirbtuvės 
iSaiškiname taisyk- 

skait- 
taip pat prirengiame prie pilie* 

daug kitų mokslo paslapčių

Prislpildykite savo Anglių Aruodą Dabar 
Pocahontai, Mine Run ........ . $6 75
Petroleum, Nut Coke   —..... 8.50 
Poėahohtas, Lump or Egg ------- 10-25
Heritage Coal Co., Tel. Englevood 2606CHICAGOS 

ŽINIOS

ligonės t ar ta m e yi- 
aukavusicms širdingai 

Aukų Rinkėjos.

Miscellaneous 
įvairus____

PARDAVIMUI ar mainymui 2 aug 
štų mūrinis namas ir bučemė.

5625 S. Damen Avė.

čeveryklj Taisymo Įstaiga
Geriausia ir pigiausia kaip kitur. Dar 

bas garantuotas. Padarom darbą ant pa 
reikalavimo.

922 W. 33rd Street

Įėjimą., Caponės pirštų žymės 
buvo nM^tds. { Jam duotą vo^ 
nia 1 
darom 
maroj kartu su tulu Dawsonu ir 
Vienu juodveidžiu.

Tas Dawson pateko kalėj i- 
man todėl, kad neturėjo 100 do
lerių užsimokėti baudą dėl be
tvarkės kėlimo. Capone davė 
Dawsonui $100.

Atrodo, kad Caponei Vis vien 
teks sėdėti kalėjime, nors jo 
byla ir butų perkratinėjama ąu 
kštesnėsf* teismo x instancijose, 
Taip bent įsitikinę laikraštinin
kai,' kurie tėmi j o. bylos eigą 'ir 
jos pabaigą.

suteikia 
barzdaskutyklos 
mhhh komfortą 
■■ skutimus 

I namie

tidgeporte turis mėnesinį ir fa*
, j įl
Chicagos Litbvtų
Draugijų ir kiibbį 

* >• 
nes ant šio susirinkimo

Metinis susirinkimas ir val
dybos rinkimas bus lapkričio 
4 d. 1931 m. 8 vai. vakaro San
daros svetainėj, 3236 S. Jiafs- 
tcd Street. Visi, kurie pri
klausote kliubui, bukite. Bus 
išrinkta valdyba ir visi nufo
tografuoti. Paveikslas bus pa
siustas Liaudies Namui. Rei
kale čarterio, mokesčių kny
gelių daug svarbių reikalų 
teks aptarti.

Jonas Kuris, centro sekr.

Taipgi

Komedija, Žinios, Pasakilios, 
Margumynai. Ahtano, giminės. Gy-

Kilę .iŠ 
Gyveno

as. Kilęs iš Žemaičių 
geno Westville, III. iki 
' Cbicagoje ar Chicagos

LUMBERIS 30-50'-% nuolaidos. Pias- 
terio Wa!lboards 3ci, garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321.

AUTOMOBILIŲ mekanikas Lietu- 
vys ekspertas gali taisyti automobilius 
jūsų garadžiuje arba savo namuose, pi
giai. Patarimai dykai. Tel. Lafayettc 
1329.

Teisėjas Wilkerson

Spalių 22 d.. Marąuette 
Realty Co. trobesy, 2453 West 
71 sjreet, įvyko Marąuette 
apieĮinkės nevedusių vyrų 
(bėčlerių) susirinkimas.

Nutarta sudaryti kliubą ir 
pavadinti jį Marąuette Park 
Bachefors Club (Marąuette 
Parko Nevedusiujų Kliubas).

Pirmasis susirinkimas buvo 
trumpas. Jame tik išrinkta 
valdyba ir įduota kliubui var
das ir nuž&rėta vieta. <

Prezidentu išrinktus Ado-

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos 
Amerikoje, čia i_ 
žmogų lengvai, greitai, gfražiai-taisyklin 
gai; rašyti, kalbėti ’ - .
krautuvėse, p^s daktarą, advokatą, teis 
muose: i------ J------— Jl‘‘
bosą prašyt darbo; 
les mašinėle rašyt, stenografuot, 
liucįti, 
tystės, ir _ _
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.

namas, 5 ir 6 
garažas. Kaina 
parduotas tuojaus. 
-hlcago

The Bridgeport Knltting Shop
Neria plonus ir etom r Vilnonius Svėdertus ir 
SnMaku. ' Tainom eanujl svoderlus. Mes 

rduodAtn ieniom kainom idant galėtumėt 
sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SfiLEMONAVftlA
Netoli NormRl°AvoMt T<’< VIOTORT 3,80, 

Atdara dienomis ir vakarais.

STANKŪNAS
Kas ndrit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
’ Tel. Yards 1546

PASIRENDUOJA dougbnut shop su 
visais fixturiais. Labai pigiai. Kreip
kitės 1342 So. Sangomon St., 2 floor.

šeštadienį,'- spalių 24, federa- 
lis teisėjas Wilkerson paskyrė 
bausmę Al Caponei už tai; kad 
jis nemokėjo taksų valdžiai. ,

Bendrai, bausmės paskirta 
Caponei 11 metų kalėti ir $50,- 
000 piniginės baudos sumokėti. 
Iš tų 11 metų Caponei paskir
ta kalėti fedei’aliniame Lea- 
venworth kalėjime 10 metų, o 
vieni metai kauntės džėloj.

Prie piniginės gi baudos $50,- 
000 dar teks priskaityti bylos 
lėšos, kurios, manoma, sieksią 
tarp $25,000 ir $30,000. Be to, 
iš Cauonės Valdžia nori Iško- 
lektuoti $137,324 R&mokėįų tafc- 
sų. š: pastaroji suma norima 
iškolek\ioti per pusę iš paties 
Caponės ir jo žmonos, reiškia, 
po 68 tuksančius dolerių su 
viršum iš kiekvieno jų.

Valdžios agentai uždėjo areš
tą ant Caponės šeimynos turto 
taip Chicagoj, kaip kitose vals- 
tijose, ypač Floridoj. Chicagoj 
uždėta areštas tint -Caponės 
saugiųjų depozitų * baksų, ku
riuos jh turi bankuose. Flori
doj gi areštuota jo rezidencija, 
jo jachta,, net namų rakandai ir 
kitokia kilnojama savastis. Tai 
padaryta, kad tikslų iškolektuo- 
tį taip teismo lėšas, kaip pri
klausančias valdžiai taksas.

Jeig’?' Capone užąilaikysiąs 
kalėjime gerai, tai bausmė jam 
galinti būti sutrumpinta iki 6 
metų 8 mėnesių ir 15 dienų.

Kada teisėjas Wįlkerson šią 
bausme Caponęi paskyrė, tai 
pastaroj o advokatai įprašė tei
sėją duoti laistę.,jų klijentui, 
jam reikalaujamą bondsą .užsL 
stačius kolei jo byla bus per- 
kratinėjnma aukštesniuose teis 
muose. Bet teisėjas atsisakė šią 
malone suteikti; Caponės. ad
vokatų tam tikram protestui 
betgi teisėjas davė - laiko iki 
pirmadienio, t, y. šiandie.

Maršalai tuojau paėmė Capo- 
nę i ir išgabeno ji į pavieto Ūą-

- į.' -------• . — *777" "’F

_ -j. į Jani duotą
ka’ėjime, kaip paprastai kad

Po to jis padėtas kai

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

Čia jdedu 15 centų it prašau at* 

siųsti man pavyzdi No 

Mieros

Mes išmokinsime kaip dezai- 
nlnti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes.

MASTER COIXEOE — ' 
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE KAN. 9718

M. & K. MOTORS SALES
Pasiūlo 60 gerų karu už bratuštinimo kainas, 
Visų modelių, visokių^ kalnų.

6811 So. Halsted St.

Dresių Dezaimnimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas MuoM kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 2ema kaina. Ale 
amatai yra patraukiantys ir 
ureral apmokami. Rašykite dėl 
■a knygutės apie kursų, kuriuo 
^^-Jųs įdomaujate.

Kjuqe į norite 
įetbvity pašalpos 
— malonėkite 

'Aušros” • Knygyną, 
: Klauskite J.’Mic- 

Ąrba kreipkitės telefonu — 
4754 — atsilankys į namus, 

nkite. Lau-

nuNikaltim'ą. UŽ Iiėfnok^ji- 
mą - taki ų p&įtješ .CaponČ8, porrt 
padėjėjų yra nubausi,'t(k lien- 
kięms metams kalėti kiekvie* 
nas. .Todėl klausiamas, laik
raštininkų, ką jis mano apie 
bausmę, Capone pareiškė, kad 
kirtis buvo jata kirktas trupu
tį žeirvau. juoMok.

Kada Caponę vedė iš teismo, 
tai reporteriai pradėjo traukti 
jo paveikslus. t Caponė .jiems 
patarė: girdi, prisitraukite' pa
veikslų juo daugiau* nes turbut 
ilgą laiką netifrėsitė progoj jų 
įtraukt’’. • . \ ; • ’ ’><>< -į.

Kai kas iš Valstybes gynėjų 
išreiškė , mintį, kad nubaudimu 
Caponės gengsteriams užduotas 
sunkiaiisias smūgis. Bėl ar ta 
mintis turi pamato, tai parodys 
tik ateitis. '

. Beje, valdžios agentai vis dar 
tebeieško daugiau Caponės tur-

TURIU paaukoti savo kampinį biz
nio namą. Storas ir flatas. Kreipkitės 
2059 W. 22 PI., kampas.

Amerikos Darbo Federaci
ja pardėjo organizuoti nepri
klausomų krautuvių savinin
kus kovai prieš .‘‘Chain’* krau
tuves, kurios vis labiau naiki
na privačių žmonių biznius.

Penktadieny, spalių 23 d., 
Halsted Street Business Mens* 
Associacijos susirinkime atsi
lankė Amerikos Darbo Fede
racijos atstovai ir paaiškino 
tokios organizacijos svarbą ir 
naudą. Organizacija tik pra
dedama organizuoti, išrodo, 
jog mažųjų, privačių biznhj 
atstovai simpatizuoja tokiai 
įdėjai ir jeigu ji tik ras plačią 
paramą, tai tokia organizadja 
be abejo daug galės sutrukdyti 
didelių trustų vedamas ir 
kontroliuojamas chain krau
tuves. / >
> šis klausimas turi ir kitus 
pliusus apie kuriuos tęks vė
liau pakalbėti. Mariutė,

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namui, 
lotus, farmas. biznius visokios rųšies 
NŠra skirtumo apieĮinkės ir t kur yra at 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgags 
ir parapinam i ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas

PARDAVIMUI. Našlė <turi pasu 
koti mūrinį Stotą ir 3 flatus.

5714 S. Damen Avė.

ši žinia rašoma -tikslu pra
nešti aukavusiems, kurie su-, 
teilce labai * reikalingos pagel- 
bos sergančiai E. Undzenaitei.

Undzėnaitė atvyko iš Lietu
vos apie tris metus atgal. Kaip 
pastarųjų keleto metų sun
kiais laikais, tai dirbo kur pa
sitaikė darbas gauti.

Vėliau ji susirgo. Buvo nu
vežta pas dakdarą, buvo pada
lyta operacija jai. • Bėt opera
cija, ažuot pagelbėjusi, pada
rė iš ligonės dąr didesnę li
gonę. .

Po to, sirgdama, mergina tu
rėjo gyventi kur kas priėmė, 
o ir visai pas svetimus žmo
nes . Tarpe kitų, pp. Gručiai 
išlaikė ją 11 savaičių. .

Yra žinoma, kad Ųndžėnaį- 
tė, kol sveika . buvo, turėjo ;i,r 
pinigų susitaupiusi. Bet jau 
tuo laiku, kai persikėlė - pds 
Bručius, ji beturėjo 1 vos apjė 
$40. O tokia suma šiandie A; 
merikoj, dar ligonei, yra įvisai 
menka parama. ’ '

šitaip dalykams esant buvo 
sumanyta •* parinkti jai aukų. 
Aukas rinko Lapęnienė, Ru
činskienė ir Dagienė. Aukavo 
šie asmens: Geo. M. Lapėnas, 
John Slavinskas, J. Dagis, > J. 
J. Pranskas —- po^ $5; G. įt
inant, Martin \Vendel, J. Ma
sas, Prielankus Draugas — pd 
$3;, Gėo>- Medelinskas, V. Rieb
ia, Jim Petrauskas, -Josefina 
šeštokas, D. Podens, V. Samu- 
lionis, Apolionė Shukik, John 
Užubalis ,A. Ųrbon, Ą. Davi- 
donis, J. Stashučius, Braunas, 
Pa. Winenece
Bažeikienė $1.50; A. J. Daunis, 
Emma Berner, Mrs. J. Klebąs, 
Jonas ^urdauskas, Mr. Punis, 
Ė. Ručinskienė, B. Lauksas, R. 
Rairis, A. Valintis, Anna Re- 
liotis, M. Alisauskas, Atjaučiąs 
Draugas —r po $1; A. Mazi
liauskas, C. Kaunkienė, A. 
Zixienė po 50 centų.

Viso .sudarė $73. Išmokėta 
daktarams $17. Drūčiams ųž 
pragyvenimą per ii savaičių ’ torilasunkesnė/ nei

8PECIADI8 SPALIO BUTAUPIMA8 ' 
Namų Statymas, remodellavlmas. yaražai 

porčlal, visas taisymo darbas: pidai.

finansų sekre- 
Susirinkimai 

sekma- 
adresu

Kupiškėnų Bendro Kliubo 
Amerikoj centro valdyba var
de visų 800 organizacijos na
rių reiškia nuoširdžią padėką 
advokatui F. J. Bagočiui, iš 
Bostono. Mass., už prisiųstą 
auką liaudies namui $10.

Kas bus sakantis su dešim
ke. su daugiau ar mažiau? 
Nes nuo 1932 mtcų liaudies 
namo projektas manoma pra
dėti vykinti.

; Taippat ačiū p. Aglinskui 
už paaukautus 20 baksų kny
gų iš jo galutinai likviduoto 
Darbo Žmonių Knygyno. K. ;B. 
K. A. bus nuskirta ■ knygonis 
peržiūrėti ir sutvarkyti tam 
tikra komisija.

Siųskite pinigus ar knygas 
vardu Kupiškėnų Bendro Kliu
bo Amerikoj, 3259 South Hal
sted Street, Chicago, III.

Pranešimas K. R. K. A,' 
nariams

Berneliai lietuviai sumušė ir 
apiplėšė. Aleksandrą šemaitį, 
sūnų F.* Šeniaičio.. Apipiešė <jį 
bumeliai prie Auburn avenue 
ir 33 place. Aemė $1.35.

Ant rytojaus du Lomeliai 
buvo areštuoti. Dabar dar ei
na tyrinėjimas apie bonielių 
draugus, kurie dalyvavo plėši- 
m e.

Bridgeportas darosi vis pa
vojingesnė vieta ramiems pi
liečiams gyventi, nes piktada
riai ne tik kad jau apiplėšia, 
bet dar ir sumuša. Žvalgas.

,Tcį|c$ sejohelis būtinas, nes be jo sunku bus bilc 
“rodys gerai, nes ne bus lygi, ir figūra, bus 
jekvienai moterei lygesnias linijas. - Galima 
tos mitros 16 ir 18, taipgi 36. u 3 8, 40, ir

Katzimieras Conrad, 4341 
Archer avė., apie 20 metų am
žiaus, suims Simano 
čevervicu krautuvės 
ko Brfghton Parke, 
vakare apie 10 vai. 
žeistas, , automobiliams susidū
rus prid 34 gatvės ir Califdr- 
n ia avė. Buvo nuveštas į li
goninę ir už valandos mirė.

Panedėlįl spalių 26 d., bus 
tyrinėjimas Cook County 
Morgue. Runas randasi na
muose 4311 Archer avė.

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

cydrmc chroniškų <i aauja Ii 
rų. Jei kiti neealBjo juinii išgydyti, atdlan 
kykit pab mano. Mano pilna* ilegzaminavi 
<um atidengs Jūsų tikrų liga ir įei ai apd* 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sutryl. Ei
kit pas tikrų specialistė, kuris neklaus iusv 
eur ir kas jums skauda, bęt pats pasakyt 
po galutino ISegzamlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W, Jackton Rlvd., netoli State >St

< Kambarys 1010 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro, 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo oietu

Dar VienĄi Žodis 
uiarnt. Nupigintas 
Lietuti^ Dmugijpn 
pos, pratfstaš iki Lapkričių 
nai. ,Visi , lietuviai j J',, __ ____r t
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau 
gijon. Yra 3, skyriai ligos' 
$5, $10, ^16 savaityi 
įstoti į iięą didžiausią L 
organizaciją Cbicagoje 
skubiai kreiptis į 
3653'So. Halsted St, 
kevičių 
Yards
Laikas trumpas 
kiam. Chicago^ Lietuvių

PRANEŠIMAI
' • V > , II .N<il|ll , M (į

Naujienų Sputkoa 36 serija prasideda 
Spalio 1 dieną.’ Galima užsirtfyti k|elę- 
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjięnų Spulka yra , Inkorpokbou Illi
nois valstijoj ant SLOOOtOOO.OOi *.

Yra sau^iatidė vieta pinigams .pasi
dėti, ‘nes mes skolina įriti; pihigus tiktai 
ant Imo mokamo mortgagiajis. ’ : : -

Kreipkitės prie sekretoriaus i

Chicegor kii,^- 
tojimąs Chicagos 
vitalinės t PaXal- 

»-Noy.M 8 die- 
Vyrai , ir moterys

TROKAI VISŲ I8DIHBYS0IŲ 
atrinkimą* už kalnas nuo $60 Ir

W. MOTOR SALES 
‘ Tel. Yards 6080

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TCRKIfiKOS. SVLFrRIN’ES VĄNOS IR 
ELEKTRIKIMH GYDYMAM

TrcrUmcntai viaokių kraujo linų, reumn- 
tismo, nervų, lumbago, Aalfio, paraly- 
žiaua, Rcintica ir viaaa pnnaliaa liga* gy
dome su elektros therapy. violetiniai* 
apindullala, aohunoidal elektroa prletAi- 
aala. Snlfurln6s vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime eksportus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatpicntal. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Ronlevard 4562

Šie ąsmenys gyveną Amerikoj yra 
ieškomi:

Dikerievičiutė Ona (Rožės duktė). 
Gyvenusi kadaise Pecrojaus miestelyje, 
Varėnos vals.. Alytaus apskr.

Gintautaitės - Dargurienės Elzbietos, 
giminės. Gyvena Cbicagoje.

Gudzinavičiai Juozas ir <Įonas. Kilę 
iš Ūdrijos vals., ^lytaus apskr. Gyveno 
Parnassus, Pa., ir Detroit, Mich.

Jonaitis arba Wonaitis Benediktas. 
Gyvenąs Chica;

Kelio-Dargu) 
veną Chicagdjcv

Mažeikiai Mataiir Pranas
Ūdrijos vals.. Alytaus apskr. 
Detroit, Micb.

Pilibaitis Ja
Kalvarijos. <4 
1909 m., vėlia; 
apylinkėje. ..

ŠARKIS Rapolas (Prano sūnūs). Bu<? 
Vęs aklųjų prieglaudoj Chicagoje. Apie 
50 Jnetų amžiaus. Kilfs iš Vyžuonių 
miegelio, Utenos apskr.

*Sienkewicz (Sinkevičiai) Stanislovas 
ir Rožė. Iki 1913 m. gyveno Chi
cagoje.

Soltanas Antanas {Antano sūnūs). 
Buvęs Amlriko> kareivis. Gyveno ka
daise Chicagoje. * j

^Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašomas suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta. '

LIETUVOS KONSULATAS.
Rm. 1904—201 North Wells Str., 

Chicago, I’.!

$55 . Vienas doleris liko, o ir pr 
jos $10 tebėra rinkėjų ranko- šų 
sc. Tie pinigai bus suvartoti 
ligones reikalams.

Ligonė šiuo laiku yra ligo
ninėje. Vienas daktaras buvo 
davęs vaistų 30 dienų. Be to, 
kai ligonė buvo nuvežta į li
goninę, tai čia patarta atiduoti 
ją pilnam ištyrimui'. Taip ir 
buvo pridaryta. Kauntės ligo
ninėje tyrinėjo savaitę ir su
rado neišgydytą ^.operaciją. 
Tuomet ligonė buvo atiduota 
lydyti Elgin, III.

Varde 
sičius 
ačių.'

AiitOmobUes
MOTOR C 

Dideli* pasii_  _  ____
augs. Lengvųe iSmokSjimal 

B. & W.
827 W. 36Jh St.

Pirm poros mėnesių buvo 
padarytas xholdapas p. Jcla- 
nik, kuris turi aptiekę prie 21 
plAcc ir Leavitt Street. Hol- 
daperiai tuomet pasipelnė 
$400.

Nuo to laiko Jelanik buvo 
jau atsargesnis. Didesnių pi
nigų sumų nesi nešiojo su sa
vim ir nelaikė aptiekoj.

Bet ve savaitė laiko atgal, 
pirmadienį, apie 8 vai. vakaro 
jam padaryta aptiekoj vėl hol- 
dapą. šį kartą lėčiau bandi
tai nieko nepelnė.

Porą dienų vėliau, būtent 
trečiadienį; ir padarytas liol- 
dapas. Ir vėl banditai nie
ko nepešė. Bet tur būt buvu
sia aptiekoj vaikinas nepaklau
sė lioldapcrių komandos, ar 
dėl kokios kitos priežasties, 
bet banditai peršovė jo ranką.

' , Vietinis.

1CLASSIAED ADS. 
mn i—■■■h... b]J

Business Service

PRlSIPtLDYKlTE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR 1

Jut galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA- 
40. Met pristatome visur mieste it 
priemiesčiuose.
\Taipgi kraustymas arti ir tpli. 

MRS. M'KĖNZIE LAKEV1EVV 5029

**■■■■■! Į,' ?'■■■■ t-|,A.
>> v. ■ ' ’ , , • ■

2668 _ Apatinis ^ėjdnSis;
•vieno/!štrioto suknele dtyeti. ,r . 
keistoka. Toks sijonėlis priduoda kj 
siūdinti > iš batisto arba tiko, ' Sukirpi 
>42- colių < per* krutirię,-'' ? - '■'XV '

\Motfint gauti vieną af dau
giau virš į nurodytu pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą hlan- 
kutę arba atiduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę . adresą. Riėkyieno pa
vyzdžio 
ma prisiųsti pinigus arba paš
tų ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, 5 Pattera Dept., 1789 
So. HateUd Mą W

• x;; V. ■.' f .
.5 . .. .... / \

. : .j ,............■ t? •. i. j's
SueiuieAtjlnfat LietuViihų Draugijų i 

Kliubų Bridgepdrte turis mėnesinį ir fa 
bai svarbų šysirinkiilhą tižt&rhibke 2. 
d, šipąlio, 8 v,, V„ Chicagos Litbvh 
Abd»drij0s salėje. ' 
visos administracijos ir _atsroVai fnilb 
nėkite pribūti 
Svarstysime dalykus apie buvusį apvaikŠ- 
čiojimą ir Vieną iš svarbiausių dalykų 
apie Auditoriją. Af, Kadziauskas sekr.

Personai » * 
Asfnemj Ieško___

PAIEŠKOJIMAS Nr. 42

mas biiečius, s^kretoHu Al 
bertas Milleris, iždininku Ge 
prge Millcr ii 
tori u m. Julius 
bus laikomi kiekvieną 
dienį 2 vai. po piet 
2453 West 71 Street.

A. M Ule r,

Lošt and Found 
___ kasta Pamesta_____

KAS . patėmijote šunis, — vienas 
German Police; antras didelis šviesiai 
rudas, malonėkite pranešti, bus atly
ginta. Dikšas, 939 W. 33 St. TeL 
Yards 2807.

Help Wanted—Malė 
_________Darbininkų Reikia^

REIKALINGAS bučeris, pUtob* 
sos, parytys, geras žmogus,.-* ,

• 4557 S. Wentworth ;Ave.

Ėxchange—Mainai
REIKALINGA bučernė ar delicates- 

šen, bungalow ar cottage mainymui | 
dviejų ^flatų namą Marųuette Manot 
apielinkėj. 6415 S. Rtcbmond St.

Furniture & Fixtures

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

6348 S. Campbell Avė.

Educational 
______________ Mokyklos ____ 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 

672 West Madison Street

PROBAK

(PROBAK BLADE)

1 II 1

■ B ’

■

M 1




