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Lietuvos žurnalistai reika 
jauja panaikinti cenzūrą

%

Profesorius ragina 
balsuot už socialistus
Visi, kas tik nori geros valdžios, 

turi balsuoti už socialistų ti- 
kietą, sako Dr. Cummins

Reikalavimas įteiktas karo ministeriui 
Giedraičiui. Valdžia esą ruošianti 

naujus spaudos įstatymus
Kaunas, sp. 20. — Lietuvos 

žurnalistų Sąjungos delegacija 
užvakar apsilankė pas kaYomi- 
nisterį Giedraitį ir įteikė jam 
peticiją, (reikalaujančią panai
kinti spaudai karo cenzūrą, ku
rią įvedė Augustinas Voldema
ras su prezidentu Antanu Sme
tona, kai jie nuvertė demokra
tinę valdžią ir įvedė savo dik
tatūrą 1926 m.

Pulk. Giedraitis pareiškė de
legacijai, kad valdžia formu
luojanti naujus šalies apsaugos 
ir spaudos laisvės įstatymus, 
kurie panaikinsią dar ikišiol te
besantį karo stovį, taipgi ir cen
zūrą.

Tečlaus ir pereitais metais 
valdžia skelbė, kad ji ruošianti 
naujus įstatymus karo stoviui ir 
cenzūrai panaikinti, bet nežiū
rint pakartotinų žurnalistų pro
testų, tie įstatymai vis dar “te-

ir nieko daugiau 
panaikinti.
cenzūrą
Press aso-

beruošiami 
nedaroma cenzūrai

Smerkia užsienio
Chicago. —United

ciacijos vice-prezidentas James 
H. Furay vakar kalbėdamas In- 
fa’nd Daily Press asociacijos su
sirinkime, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 200 laikraštinin
kų, pareiškė, kad cenzūra už
sienio žiniomis kitose šalyse da
bar dar labiau yra įsigalėjusi, 
negu kada buvo nuo karo lai
kų.

“Demokleso kardas”, sakė jis, 
“kabo ant galvų tų Amerikos 
korespondentų, 
pavesta 
nio.

“Šios 
sioginis
spaudos laisvės ir ypač yra ne
pakenčiamas šios šalies spau
dai”.

nuomone, 
demokratų

kuriems yra
teikti žinias iš užsie-

rųšies cenzūra yra tie- 
paneigimas pasaulines

Henderson pasilieka Daug sniego North
Darbo partijos 

sekretorium.
Pasitraukė 'Ūktai*'iš 'partijos 

vadovybės

Dakota valstijoj

Londonas, sp. 20. — Arthur 
Henderson pasitraukė iš Darbo 

• partijos vadovybės atstovų bu
te. Nors jis pats ir neliko at
stovu, bet partija vistiek jį iš
rinko savo vadovu, pasitikint, 
kad , jis bus išrinktas perrin
kimuose. Tečiaus tokios pro
gos nepasitaikė, be to jis yra 
užimtas Gienevoje, kaipo nusi
ginklavimo konferencijos pirmi
ninkas, tai jis nebegalėjo toliau 
eiti- pareigų kad ir nominalio 
vado atstovų bute ir iš vado
vybes rezignavo. Betgi jis ir 
toliau pasilieka Darbo partijos 
sekretorium ir iždininku.
Reikalauja apdraudos visiems 

bedarbiams
George Lansbury dabar liko 

pilnu vadovu darbiečių frakci
jos atstovų bute. Jis, kartu su 
kitais datbiečiais, svarstant ki
lusias Londone bedarbių riau
šes, pareikalavo išmokėjimo- ne
darbo apdraudos/visiems bedar
biams, panaikinant naująją 
tvarką, sulig kurios reikalau
jantis apdraudos bedarbis tu
ri įrodyti, kad jis neturi jo
kių kitokių pragyvenimo šalti
nių.

Bismark, N. D., sp. 20. — 
Telegrafinis susisiekimas su 
North bakota siitrulcdytas, kę^ 
liai užpustyti ir daug gyvulhj 
žuvo nuo lijundros ir sniego, 
kurs vietomis pasiekė virš 14 
colių.

Audra siautė visoj valstijoj, 
bet labiausia vakarinėj daly. 
Dabar bandoma hUdaryti ke
lius. Traukinių vaikščiojimas 
sutrukdytas. Dar nežinoma 
kas atsitiko su gyvuliais, kurių 
buvo siunčiama 80 vagonų.

Scenectedy, N. Y., sp. 20. — 
Profesorius Dr. Earl E. Cum
mins kalbėdamas Union Col- 
lege studentams pareiškė, kad 
kaip republikonų, taip ir demo
kratų; jei jie nori geros val
džios, pareiga yra balsuoti už 
socialistų tikietą.

Dr. Cummins sakė, kad tik
rasis klausimas prieš Amerikos 
piliečius yra turto kontrolė ar 
visuomenes kontrolė.

“Jei kova turi eiti ta kryp
timi, tai turi būti partija, kuri 
stovi už visuomenes kontrolę ir 
partija, kuri geriausia atsto
vauja ta idėją Amerikoje, yrą 
Socialistų partija”, sakė prof. 
Cummins. ( A

' “Nors tai gali išrodyti ir 
keista, bet mano 
Amerikos piliečių,
ar republikonų, kurie tik nori 
geros valdžios, pareiga yra lap
kričio 8 d. paduoti savo balsą 
už Socialistų partiją.

“Jeigu norima geros valdžios, 
turi būti mažiausia dvi didelės 
partijos, kurių pagrindiniai 
principai butų visai ^kirtingi. 
Tik tokiu budu politinės kam
panijos bus vedamos dėl prin
cipų, o ne už asmenis. Jos pa
sidarys kuo nors daugiau, negu 
peštynės už džiabus.

“Demokratų ir r^publikonųj 
partijos yra visiškai vienodos ii- 
todėl heišvėngiamai kova t^tp’

“Vienatinė partija, kuri su
daro .rimčiausią pagrindinę opo
ziciją republikonų principams 
yra socialistų partija. Tečiaus 
ši partija’ negali patapti didžią
ja opozicijos partija, be para- 
rpos šiuose rinkimuose visų tų 
piliečių, kurie trokšita geros 
valdžios — republikonų, demo
kratų, kaip ir pačių socialistų”.

MILICIJOS NUŠAUTASIS 
ANGLIAKASYS

T

streikuojantis}

Męyers,

Nesibijokite: saulė 
dar negreit užges

Dar švies musų žemelei kokius 
15,000 bilionų metu

Chicagos univer-

(Acme-P.

Andrius

r j nušovė, m 
las Rušsell 
stovėjo savo

Tovey, III., 
ys, ku- 

korpora- 
kai Ganis 

kieme.

Užmuštojo angliaka
sio žmoną reikalau

ja atlyginimo
Traukia užmušėją, milicijos vir

šininkus ir šerifą teisman, 
■ Reikalaudama $10,000 atlygi- 

niino. ' '*

Lietuvos Naujienos

Rooseveltas irgi prie 
šingas ex-kareivių 

bonams \

Holandija ir Lenkija 
mainysią prekėmis

Taylorville, 111.;. sp. 20.—Mrs. 
Julįą Gyenęsz ^Ganiš), .per są- 
vo'advokatu^'&eSeii&^JonHsori, 
užvedė Circuit teisme bylą prieš 
jos vyro užmušėją korporalą 
Russell Myers, milicijos virši 
ninkus—-kapti Carl Meacham ir 
Įeit. pulk. Robert DaVis ir prieš 
miliciją pasikvietusį Ghristian 
pavieto šerifą Charles Wiene- 
ke, reikalaudama iš jų $16,000 
atlyginimo dėl jos vyro, And
riaus Gyenes (Ganis) nušdvi- 
mo. Gyenės (Ganis) buvo mi
licininko Myers nušautas kai 
pastarasis stovėjo savo kaimy
no kieme.

-Holandijos

Pirmiau esą reikalinga 
lansuoti biudžetą

suba-

Pittsburgh, Pa., sp. 20.—Va- 
ka*r čia kalbėdamas demokratų 
kandidatas į prezidentus gub. 
Roosevelt pakartojo savo prie
šinimąsi išmokėjimui bonų ex- 
kareiviams iki nebus subalan
suotas valstybės biudžetas ir 
susidarys nemažas perviršis. Jis 
sakė, kad administracija' slepia 
faktą, kad šiais fiskaiipiais me
tais deficitas gali siekti $1,600,- 
000,000. Kaipo priemonę paša
linti tą deficitą jis stoj£ už už
dėjimą taksų ant alaus;

Haaga, sp. 20.
bankierių sindikatas ir Lenki
jos audimo pramonė sutarė ap
simainyti Holandijos Rytų In
dijos produktais ant* Lenkijos 
audimo ir drabužių gaminių, 
viso vertės apie $7,000,000.

Holandijos industrialistai la
bai priešinasi šiam mainui, pri
sibijodami, kad delei jo gali dar 
labiau padidėti bedarbė Holan- 
dijoj. šiuo laiku gi Holandi j a 
turi 500,000 bedarbių.
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Du Suomijos ministe 
riai rezignavo

Du ka

Coburg, Vokietijoj, sp. 20.— 
Princas Gustav Adolf Oscar, 
sūnūs Švedijos sosto įpėdinio 
ir todėl pats įpėdinis tam sos 
tui, vakar apsivedė su voki? 
čių princesa Sybiile iš Safe-Cc 
burg ir Gotha.

Vynas pigesnis už van
denį

Chicayai ir apniūkei tedera 
lis oro biurai šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra ir tiek pat šalta; ma
žėjąs vakarų vėjas.

> leidžiasi 5:-Saulė teka 6:08, 
01. ■ 7- 

. fe*

Tokay, Vengrijoj, sp. 20. — 
šios apielinkės kaimai dabar 
švenčia vyno šventę. Auginto
jai garsaus Tokay vyno, kuris, 
pasak posakio, “nebylius prL 
verčia kalyti, net ir diplomatus 
sakyti tiesą”, delei vyno atpi
gimo, pergyveno labai sunkius 
metus. Bet nugirdus, kad gal
būt greitai Amerika leisianti 
importuoti vyną, vyno šventė 
švenčiama džiaugsmingai.
Nekurtose vietose vynas yra 
taip pigus, kad jį vartojama 
gaisrams gesinti, vieton van-» 
dens, kuris vietomis Vengrijoje 
yra gana brangus/ - • *

Dr. Maniu sudarė Ru
munijos kabinetą

»

Budapeštas, sp. 20. — Rumu
nijos valstiečių partijos vadas 
Dr. Juliu Maniu, kuris dau
giausia prisidėjo prie gryžimo 
karaliaus Karolio, bet vėliau 
pats pasitraukė iŠ valdžios, sa
koma, nesutikdamas su kara
liaus meiluže. Magda Lupescu. 
vėl sudarė naują kabinetą ir ta
po prisaikdintas premieru.

Užsienio reikalų ministeriu 
pasiliko Titulescu, delei kurio 
anti-rusiškos politikos rezigna 
vo Va’jda-Voevod kabinetas.

Politinės riaušės 
boję tebesitęsia

„ .............

Havana, sp. 20. — Vakar po
litinėse riaušėse Kuboje 8 žmo
nės liko užmušti, keli desėtkai 
sužeisti ir daug žmonių areš
tuota.

Helsinki, sp. 20. - 
bineto ministeriai, Paavolainen 
ir Manner, rezignavo iš prie
žasties valdžios nutarimo pa- 
liuęsuoti visus Lapua fašistų 
vadus, kurie sėdi kalėjime są
ryšy su jų ruoštu sukilimu per
eito kovo mėn. Kalėjime jie pa
skelbė bado streiką ir kabine
tas nutarė juos paliuosuoti, iš
skyrus gen. Martti Wellenius, 
vyriausį j į sukilimo vadą.

' Y ■ I

Rusijoj pasireiškęs ka
nibalizmas, sako lenkai

.........................................  —4 . a:

Varšava, sp. 20: — Lenkų 
spaudos gautomis žiniomis, so
vietų Ukrainoje pasireiškęs ka
nibalizmas. Keliose vietose ba
daujantys Ukrainos gyventojai 
suvalgę savo vaikus.

Sovietų^ legacija1 padavė už
sienio, reikalų ministerijai no
tą, protestuojančią prieš tokių 
žinių skleidimą. 5 .

■idieiivsugryžo 
„amo

. ' j..-..-- ■- . ; '

Ottawa, sp. 20. — Per pas

■ :
•k;

Chicago. 
siteto astronomijos profesorius 
Dr. W. D. MacMillan vakar kal
bėdamas Northwestern univer
sitete pareiškė, kad prie dabar
tinio savo radiacijos stiprumo, 
musų saulė galės šviesti ma
žiausia 15,000 bilionų (15,000,- 
000,000,000,000) metų .

Profesorius sakė, kad saulė, 
kaip ir kitos žvaigždės savo 
energiją semia iš savo masės, 
taip kad saulė pamaži eikvoja- 
si, bet taip pamaži, kad prie 
dabartinio saules masės ištek
liaus, ji gali šviesti mažiausia 
15,000 bilionų metų. O kadan
gi žvaigždės—saulė gi ir yra 
tiktai paprasta žvaigždė — ke
liaudamos per erdves susiren
ka ten esančią nebulų medžią-1 
gą, <tad jos nuolatos papildo sa
vo masę. Todėl nėra rybų žvai
gždžių amžiui.

Dr. MacMillan sąkė, kad vi
sata niekad nebuvo “sutverta”, 
nes iš nieko negali urnai kas 
nors atsirasti. Kaip viskas ki
tas, saulė irgi turi savo praei
tį, kurią dabar mokslininkai ir 
stengiasi atspėti.

Kuliamos mašinos da
ro daug nelaimių

Rimšai, Papilės vai.— Rug
sėjo 14 d. vidudienį bekuliaht 
pas Juozą Gricių iš lokomoty
vo kilo gaisras. Sudegė visi( ja
vai, keletas kiaulių ir gyvena
mas namas. Gričiaus sūnūs 29 
metų puolė gelbėti bekonų, bet 
ugnies užtroškintas paliko vie
toje ir iš ugnies ištrauktas ne
gyvas. Pribuvę iš Papilės gais
rininkai parodė didelį savo ga
bumą gaisro gesinime ir nu
stebino kaimiečius.

Rugpiučio mėn. Pamių km. 
irgi iš garinės mašinos yra su
degusios Daunių daržinė su ja
vais, gyv. namas ir keletas gy
vulių. Tuo pat metu ir Kruo
pių valsčiuje yra sudegintos 
daržinės su javais.

Meilės tragedija Plun
gėje

Įsimylėjęs peršovė merginą ir 
pats tvarte nusišovė

Plungėje vienas pilietis my
lėjo merginą, bet ji į jo meilę 
nereagavo. Pilietis išėjo iš 
lygsvaros ir revolverio šuviu 
merginą sunkiai sužeidė.

Nusivylęs meile, pilietis nu
ėjo į tvartus atokiau nuo mies
telio ir čia nusišovė. Tvarte ki
lo gaisras, matyt, pats nusižu
dėlis bus tvartus nedegęs. Nu
sižudėlio lavonas iš liepsnų bu
vo ištrauktas, o tvartai visiškai 
sudegė.

Kadangi plungiečiai gaisrų 
yra labai nugąsdinti, tai užsi
degus tvartams, iššaukė gais
rininkus iš Telšių. Mergina nu
vežta* Klaipėdos ligoninėn.

Ruošia Vokietijai mo- 
narchistišką konsti

tucijų
Berlynas, sp. 20. —Kanclerio 

von Papen kabinetas, kiek ži
nomą^ ruošia' Vokietijai naują 
konstituciją, kuri busianti gry
nai monarchistiška. Ji bus pa
siūlyta naujani reichstagui, ku
ris bus išrinktas lapkričio 6 d.

VĖL RIAUŠĖS KANADOS 
KALĖJIIME

sp. 20.Kingston, Oii't
Portsmouth kalėjime, kur šį 
pirmadienį 906 kaliniai buvo su
kėlę riaušes ir nuo to laiko vis 
nerimavo, šiandie j vakarą vėl 
iškilo riaušės ir į kalėjimą sku
biai pasiųsti kareiviai, kurie 
buk jau šovę į kalinius. Kas 
dedasi kalėjime žinių neduoda
ma.

Francija atmokės Amerikai 
$72,000,000

Kaip tikParyžius, sp. 20.
pasibaigs Hooverio moratoriu
mas, Franci ja gruodžio 16 d. 
atmokės $72,000,000 dalį savo 
skolos Jungt.. Valstijoms.

Rado naują būdą gydyti maža- 
- knaujystę

Madison, Wis., sp. 20. —Wis- 
consino universiteto prof. Hart 
surado, kad varis pridėtas prie, 
geležies padaro junginį, kuris 
apsaugo ir net pagelbsti gydyti 
niekurias formas anemijos (ma
žakraujystės). Procesas tapo 
užpatentuotas ir patentas pa
vestas AVis. Alumni Researchvestas Wis.
Foundation.

Rezignavo VVashingtono polici
jos viršininkas

•■'■e............... .......  ■"

Washington, D, C., sp. 20.-— 
Brig, gen. Peiliam D. Glassford, 
Washingtonoo policijos viršinin
kas, šiandie įteikė savo, rezig
naciją.

Jis buvo aštriai susikįrtęs su, vuvo-vva, -T- 4, v* ---
taruosibs $ sugry^o at- Hooverio valdžia delei pašalini- 
gai j Kančią 300,000 kanadie- mo iš Washingtono bonų armi- 
iią, kurtė buvo išvykę į Jungti jos. 
Valstijas iešfeti Česniu timų 
nimn aniv<rin prie rezignacijos.

■" y. ' z} '1’- :

į:

uvo ir daugiau suaikir- 
i valdžia, kas ir privedš

nimo sąlygų. .
■ : ■ ' ■

-y' ■- t

Skeirys nubaustas 3 
metus sunk, dar- * 

bu kalėjiman
Merkys priimtas prisie

kusių advokatų
Kauno apygardos teismas 

sprendė buv. Kauno apygardos 
ligonių kasos sekretoriaus Skei- 
rio bylą. Skeirys buvo kalti
namas pasisavinęs 11,990 litų. 
Skeirys nubaustas 3 metus 
sunk, darbų kalėjimo.

Buvęs Klapi. kr. gubernato
rius p. Merkys ir p. Linkevi
čius iš Šiaulių priimti prisieku
siais advokatais.

Po kelių metų vėl išvy
do saulę

Apsukrus bernai
. Židikai, Mažeikių ap. — Ne
senai Židikų vienas pilietis su
manė, /dviračiu nuvažiuoti pas 
kaimo mergužėlės ’ paflirtubtfz 
^tiVažiavo į Asteikių k. 4 ktn 
nuo miesto, šnekėjo kol užmi
go. Kaimo bernai pačiupo kel
nes, ir dviratį ir paslėpė ar su
daužė. Pabudęs pil. pamatė, 
kad nėra kelnių ir dviračio 
Nėra jų iki šiai dienai. Dabar 
vargstama, ieškoma, bet kol kas 
nerandama.

Šiauliai.— Rugsėjo 19 d. iŠ 
Šiaulių sunk, darbų kalėjimo iš 
leido atlikusį bausmę kaunietį 
Ęrouių Kazlauską, kuris 1928 
m. rugsėjo mėn. kariuomenės 
teiamčr R^UUfiįblfvo'a^merkta^ 
kalėti Už priklausymą plečkai- 
tininkų organizacijai. Buvo nu
teistas 8 metams, bet, pritaikius 
amnestiją, bausmė Kazlauskui 
buvo sumažinta per pusę.

Varžytinės vyksta

480,000 karčiamų Francijoj

Paryžius.—Francijoj, kuri tu
ri apie 40,000,000 gyventojų, 
dabar yra 480,000 karčiamų, 
kuomet prieš karą jų buvo tik 
395,000. Nežiūrint karčiamų 
padaugėjimo, girtavimas nėra 
padidėjęs. Francuzai daugiau
sia geria lengvius vynus ir min
kštus gėrimus; stiprus ir svai
galai mažai vartojami, nes jie 
franeuzams perdaug brangus.

Kankakee, III., sp. 20.—Trys 
plėšikai šiandie užpuolė Brad- 
ley banką ir pastvėrę $4,000 
pabėgo.

Šiomis dienomis Gižų vals
čiuje, Vilkav. aps. išvaržyta 
apie dešimt ūkių, kurių tarpe 
Bartuškienės 80 ha ūkis, Ma
tulevičiaus 60 ha, česnos 35 
ha, Lugo 70 ha ir Paparčio 100 
ha* ūkis.

Vakaruškos su aukomis
šeštadienio vakarą Maironiš- 

kių kaime Lapių vai. pas pil. 
Čeitliką buvo vakaruškos. Į tas 
vakaruškas nuvyko iš Slabados 
Jurgis Leskauskas, kurį grįž
tant na*mo vakaruškininkai 
Mikšiai ir PŠegelevičiai basliais 
ir lazdomis užmušė. Kaltininkai
areštuoti

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO
SYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

NEI ADRESO RA

Pinigą siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.

/ ■
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[korespondencijos
Detroit, Mich.

Jau ir bažnyčioj sorkes 
prasidėjo.

Spalių 16 d. Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj buvo tikros 
sorkes, — geresnio “show” 
bažnyčioj nebuvo galima nei 
tikėtis. Gal tai ir ant sveika
tos. Vyriausias tos pramogos 
“artistas” buvo pats kun. J. 
Čižauskas. Matomai, ant savo 
parapijonų jis buvo labai įtū
žęs. Ir jis, žinoma, turėjo pa
grindo: žmogus tiesiog neturi 
ramumo nei dienų nei naktį, 
o čia tie nevidonai parapijo- 
nai leidžia visokias kalbas. 
Kaip jie drįsta tai daryti! Juk 
kunigų prisakymuose aiškiai 
pasakyta: nežiūrėk, ką kuni
gas daro, bet klausyk, ką jis 
sako... Taip juk turi būti. Pa- 
rapijono pareiga yra daryti 
tai, ką kunigužis liepia, o ne 
kritikuoti savo dvasios vado 
darbus, ir darbelius.

Bet eikime prie reikalo. Pa
staruoju laiku kun. čižauskas 
turėjo visokių trobelių su tuo 
nelabuoju policmonu Podols- 
kiu ir savo buvusia geriausia 
drauge Veronika Bukantaite. 
Kam kokis “biznis”, tariant 
ameriko-lietuviškai, i kokius 
santykius l^inigužis palaiko

PAGELBA
nuo skaudėjimo

Daugelis dalykų gali iššaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, be< yra 
vienas dalykas, kuris visuomet ' suteiks 
jums pagelbąl >Tiktaipaimkit»^ieną 
ar dvi tabletes Bayer Aipirtn. Jrtsų 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali paveikti širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudėjimas 
“pats išnyks“. Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. i Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus; vyrams, ku
rie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.
• Ištirkit jo greitą pagelbą nuo šal
čių; nuo neuritis, reumatizmo, lumba
go. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin — su Bayer ant dėžutės 
ir tabletėiių. Visi aptiekininkai turi 
Bayer Aspirin tabletes.

su savo labai gera ir prieg- 
tam gana gražią parąpijonka? 
Iš tiesų, kam čia parapijo- 
nams reikia savo nosį kišti į 
privatiškus žmogaus reikalus!

Vos tik kilo tas nemalonus 
kunigužiui skandalas, kaip 
parapijonų tarpe prasidėjo 
bruzdėjimas. Ne gana to, kad 
jie liežuviams davė pilniau
sią valią, bet dar ėmė sekti 
kiekvieną, taip sakant, savo 
dvasiško vado žingsnį. Smal
sumas tų avelių tiek padidėjo, 
jog jie net užsimanė teisme 
pasiklausyti, kaip bus byla 
nagrinėjama.

Reiškia, parapijonai visai 
“nepavožoja" savo dvasišką 
vadą. Tai jau perdaug. Išsisė
mė ir musų kunigužiui kant
rybė, ir jis labai užsirūstino. 
Užsirūstino ir pasakė labai 
graudingą, nors toli-gražu ne
išmintingą pamokslą. Tas pa
mokslas skambėjo maždaug 
taip pat, kaip ir jo paaiškini
mas, kuris tilpo viename laik
raštyje. štai tas paaiškini
mas: “Turiu už priedermę 
paaiškinti visuomenei įvykį 
policisto E. Podolskio, kuris, 
porą mėnesių atgal, išplėšė 
nuo manęs grąsinant mirtim, 
2,500 dol. Pareikalavęs antrą 
sykį 7,500 dol., tapo suimtas. 
Su pagelba kitų bandė šmeiž- 
žimais išsisukti, bet, sužinojęs, 
kad jam užtikrintas kalėjimas 
keliolikai metų, supratęs savo 
žiaurų pasielgimą puolė prie 
manęs maldauti pasigailėjimo 
ir atleidimo.”

Toliau kunigužis papasako
jo, jog jo širdis suminkštėjusi 
ir jis tą žiaurų Podolskį nu
taręs po teismus nebetampyti. 
O apie tai, ką bedieviški laik
raščiai apie jį rašą, — jis ne
paisąs. Daugiau to: jis nieko 
nebijosi, o tik vienos Esybės- 
Dievo.

Paskui kunigužis atkreipė 
sįvo ataką prieš parapijomis. 
Girdi, jus paleidot^ visokius 
liežuvius ant kunigo; leidžiate 
kalbas, kad bažnyčios stogas 
nugriautas ir pilna bažnyčia 
detektyvų. Jus lakstote ir bė
gate visur su tomis kalbomis 
ir šmeižtais. Jus skaitote tas 
bedieviškas gazietas, kur apie 
mane prirašyta visokių šmeiž
tų. Aš nebijau visų tų priešų;

aš bijau tik vieno Dievo.
Paskui kunigužis papasąko- 

jo, kaip jis nuvažiavo “ant 
korto”. Girdi, 4cn susirinkę 
išimtinai parapijonai, o be
dievių visiškai nesimatė. Ir 
visi, esą, parapijonai kąvojo- 
si: vienas buvęs paraudęs, 
kaip vėžys; kitas pajuodęs, 
kaip anglis; trečias išbalęs, 
kaip kralikas, Ir tt.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo 
su parapijonais, bet reikia pa
sakyti, jog ir pats kunigužis 
iš to “strioko” buvo pagelto* 
n avęs, kaip gerai prinokęs ar* 
buzas. Galimas daiktas, jog 
dėl tos priežasties jam ir pa
sirodė “korte” vieni tik para* 
pijonai. Mat, baime paprastai 
turi dideles akis. Tuo tarpu 
faktas yra tas, jog spalių 11 d, 
į teismą kaip tik kuo mažiau* 
šiai parapijonų prisirinko, 
Pirmiau jų prisirinkdavo kur 
kas daugiau. Bet kadangi by
la buvo net tris kartus atidė* 
ta, tai jiems nusibodo ir va
žinėtis. Spalių 11 dieną į teis
mą buvo daugiausiai suvažia
vę taip vadinami bedieviai ir 
šiaip pažangus žmonės.

Todėl kunigužiui labai ne
gražu taip savo parapijomis 
niekinti ir dar per akis me
luoti. Tegul dūšių ganytojas 
atsimena, jog kariais ir avys 
pasidaro neramios ir pradeda 
bliauti. Ypač kuomet jas gano 
tokie ypatingi piemenys. Na, o 
kada avys ima labai smarkiai 
bliauti, tai iš to išeina nei šis 
nei tas.

Pirm kunigužis labai aukš
tai nešėsi, — jam niekas nie
ko negalėdavo pasakyti. O 
jeigu kas drįsdavo padaryti 
kokią pastabą, tai jis tuoj tą 
visokiais budais išniekinda
vo. Kitus melagiais vadinda
mas, jis visgi priverstas buvo 
prisipažinti, jog skolino tūks
tančius dolerių ne bažnyčios 
reikalams, o savo, — kad iš
sisukti nuo visokių trobelių.

— Mulkintojo Mulkis.

Pittsburgh, Pa.
Liūdnos VJ-kos Mfety^sdkak* 
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PASVEIKINK SAVUOSIUS KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS — ASMENIŠKAI!

Kas neatsimena Kalėdų ir Linksmų Nau
jų Metų Lietuvoje? — Tik tas 

kuris ten nebuvo.

Musų Kainos ant Maliavos 
Materijonų Yra 

ŽEMIAUSIOS PER 20 METŲ 
S. A. Bergman, Ine. 

1524 W. 63rd Street
Truputį į Rytus nuo Ashland Av. 

kampas Justine St.
M A L I A VA, POPIERIAVI- 
MUI POPIERA, STIKLAI, 

UŽDANGAS
4 valandų varnišas durims ir tri- 
mingams $2.25 $4 OJJ
galionas ............................   ■ «CiW
Graži sienų popiera dėl front kamb. 
ir valgomojo kambario ir miegruimių 
rolis 12% centų. Mes trimuojame 
popierą DYKĄ!.

PRANEŠIMAS
Roselando ir West Pullmano 

Lietuviams
šiuomi pranešu gerbiamiems savo 
kostumeriams. kad Tumonis Coal 
Company 343 W. 107 Place per
kėlė visą savo biznį į naują vietą, 
adresu i

12132 So. Union Avenue
Biznio perkėlimas j naują vietą ne
padarys jokio sunkumo nei man 
nei mano kostumeriams. Mano pa
tarnavimas kaip kad iki šiol taip ir; 
toliaus užganėdins visus mano kos- 
tumerius.

Visokiais reikalais, kaip tai užsi
sakymas anglių, malkų, koksų ar bi
lų užsimokėjimas, kreipkitės į musų 
ofisą šiuo adresu:

Tumonis Coal Co.
Antanas Tumonis

10742 WABASH AVĖ.
Telefonas PULLMAN 8092.

Kalėdos ir Naujieji Metai yra reikš
mingiausios metinės šventės, reiškiančios 
žmonijai džiaugsmą! Tad, ir Tamsta, 
jei myli džiaugtis, džiaugkis savaisiais 
sykiu, ne tik švente, bet ir gražia Lie
tuvos gamta. Tai yra meilės ir “geros 
valios diena tarpe visų žmonių že
mėj“, taikos ir džiaugsmo diena, kuo
met kiekvienas, kuris tik išsigali, drau
gams ir giminėms teikia dovanas, kaip 
draugingumo ir meilės ženklą. Ar gali 
būti malonėsnė ir geresnė dovana savo 
giminėms ir daugams. kaip jūsų atsi
lankymas pas juos ir praleidimas Kalėdų 
švenčių su savais, savo prigimtam kraš
te, LIETUVOJ 1

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjun
ga Amerikoje, gruo
džio 2 dieną, š. m. 
rengia Kalėdų Eks
kursiją į Lietuvą 
(per Klaipėdą). Bal
tuoju švedų Ameri
kos Linijos populia
riu laivu S. S. 
“Drottningholm”, per 
Gothenburgą. Švedi
ją. Laivas iš New 
Yorko išplauks 3 v. 
po pietų, iš Halifax, 
išplauks gruodžio 4 
dieną. Tad, ir mu
sų broliams Kanadie
čiams bus gera pro-

, ga dalyvauti skaitlin- 
VI. P. Mucinskas goj lietuvių Kalėdų 

Ekskursijoj.
Pažymėtiną, kąd ekskursijoj paly

dovas bus Švedų Amerikos Linijos 
Centralinės raštinės Amerikoje, lietuvių 
skyriaus vedėjas p. Vladas P. Mučins- 
kas, kuris ekskursininkus palydės iki 
Klaipėdos ir Kauno. Jis stengsis kelio
nę padaryti malonią ir pilna įdomybių, 
apie kurią visiems bus malonu prisi
minti.

Lietuviai laivakorčių agentai, visuo*. 
met jums pasirengę, tinkamai patarnau
ti jūsų kelionėj. Platesnių informacijų 
ir laįvąkorčių kreipkis į minėtos Sąjun
gai narį, arba bet kurį autorizuotą švę- 
dų Amerikos Linijos agentą. Taip pat 
galima gauti informacijų asmeniškai ąt 
laiški) iš bet kurios švedų Amerikos Li
nijos raštinės, Centralinė raštinė Ame
rikoje, 21 State St„ New York, N. Y. 
Gaukite brošiūrėlę “Kalėdų Ekskursija į 
Lietuvą“ ir “Bendros Informacijos Ke
lionėje į Klaipėdą“. Tėmykite skelbi
mą šiame laikrašty. •

S. Bakanas iš radio stoties 
KQV. spalių 9 d. pasakė maž
daug tokią kalbą, kuri buvo 
skiriama Vilniaus užgrobimo 
paminėjimu:

Šiandien mes Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai, kartu su 
viso pasaulio lietuviais, mini
me liūdnas 12-tos metų sukak
tuves Lietuvos sostinės Vil
niaus užgrobimę. Ir mes kar
tu su visais lietuviais reiškia
me protestą dėl neteisėto ir 
apgaulingo Vilniaus užgrobi
mo ,ir esame pasiryžę kovoti 
dėt jo atvadavimo. Lietuviai 
nenurims tol, kol Vilnius ne
bus sugrąžintas. į-

Šiandien sukanka 12 metų 
nuo to laiko, kai klastingu bil
du lenkų legijonai, generolo 
Želigovskio vedami, užgriebė 
Lietuvos sostinę Vilnių ir treč
dalį Lietuvos teritorijos. Jie 
apgaulingu budu sulaužė Su
valkų sutartį, kurią buvo prieš 
dvi dienas pasirašę. Sulig ta 
sutartimi, jie Vilnių pripažino 
kaipo Lietuvos sostinę.

Kad pateisinus savo smur
tiškus žygius prieš visą pasau
lį ir Tautų Sąjungą, lenkų vy
riausybė ėmė teisintis, kad 
generolas Želigovskis ir jo 
kariuomenė pakėlusi maištą 
ir visai prieš valdžios norą 
Vilnių ukgriebusi. Tačiau tas 
neva lenkų “maištininkas”, 

°n. Želigovskis ,ne tik nebu* 
vo nubaustas, bet dar gavo 
paaukštinimą. Tada visam 
pasauliui pasidarė aišku, jog 
lenkai veidmainiavo ir suži- 
niai sulaužė Suvalkų sutartį.

Vilnius yra Lietuvos sosti
nė; Vilnius yra Lietuvos širdis, 
— lietuvių statytas ir aplais
tytas prakaitu, ašaromis bei 
krauju. Vilnius per 600 metų 
augo ir jąiųe koncentravosi 
lietuvių kultūra bei jos '.turtai. 
Kadangi Vilnius buvo Lietu
vos uostinė, tai jis augo ir plė
tojosi. '

. Vilnius yra' neatskiriama 
Lietuvos dalis. Vilniaus eko
nominė padėtis reikalauja su
sijungimo su Lietuva, Lietu
vos, kaipo nepriklausomos 
Valstybės ateitis, taip pat nė
ra užtikrinta be Vilniaus.

Susijungęs su Lietuva, Vil
nius taps jos sostine. Tada 
jam bus užtikrintas augimas, 
o Vilniaus krašto gyventojams 
gerbūvis. Pasilikdamas prie 
Lenkijos, Vilnius visuomet bus 
provincijos miestas ir, kaipo 
tokis, neturės ateities ir bus 
pasmerktas amžinam men|ė* 
jimui.

Ankščiau ar vėliau Vilnius 
ir visas Vilniaus kraštas turės 
grįžti prie Lietuvos. Nežiū
rint į tai, kad Lenkija yra 
bent keliolika kartų galinges
nė už Lietuvą ir turi didelę 
’ rmija, be J kada nors lietu
viai atgaus Vilnių, Tik mes 
lietuviai privalome laikytis 
vienybės ir be paliovos kovo
kime už Vilniaus atvadavimų* 
Musų pusėj yra teisybė, o tei
sybė galų gale turės paimti 
viršų.

Vilniaus užgrobimo 12 me
lų liųdnų sukaktuvių paminė
jimui ir paakstinimui lietuvių 
kovoti už savO sostinės atva
davimą Pittsburgho Lietuvių 
Radio Kliubas ne tik šios die
nos programą pašvenčia, bet 
ir vakare Piliečių Svetainėj 
rengia gražų koncertą bei va
karienę.

Tai tokią kalbą S. Bakanas 
pasakė per radio. Vakare 
minėtoj svetainėj įvyko kon
certas ir vakarienė. Parengi
mas gana gerai pavyko.

Pittsburghietis.
■' .-A 
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, Detroit, Mich.
Visokios žinios [

Musų miesto republikonai 
gavo tikrą kinkų drebėjimą. 
Štai vietos anglų laikraščiai 
praneša, jog Fordo dirbtuvėse 
tapo iškabinti ‘ pranešimai, 
kad darbininkai, balsuotų už 
Hooverį, nes tik vienas Hoo- 
veria tegalį ^Amerikai grą
žinti gerus laikus. v‘.

Toks ’ Fordo pasielgimas 
tarp demokratų sukėlė did
žia usį triukšmą. Demokratų 
lyderiai sako, jog tai yra šlyk- 
ščiausios rųšies ’ pasikėsini
mas ant žmonių laisvės. Dar
bininkams netiesioginiu budu 
pasakoma: “Balsuokite už
Hooverį . arba priešingame at
vejyje atsidursite gatvėj.”

Bendrai imant, Detroite re- 
publikoniŠki popieriai labai 
nusmuko. Štai {kodėl stveria- 
masi tokių priemonių, kaip 
Fordas. Sustiprinimui repub-

likoniškos dvasios neužilgo 
atvyksiąs kalbėti pats Hoo- 
veris. Tačiau nesinori labai 
tikėti, kad jam tai labai pasi
sektų.

—o—
Musų mieste benamių yra 

tūkstančiai. Net labdarybės 
skyriaus vedėjas pripažįsta, 
kad jų priskaitoma ligi 1,600. 
Gi vietos laikraštis patalpino 
paveikslą, kurio viršuj padė
tas toks parašas: “Stray Dogs 
and Stray Mem” Paveiksle pa
rodoma, kaip koks desėtkas 
benamių vyrų miega jėloj ap
sikloję ir pasikloję laikraš- 
Čiaįs.

Po paveikslu rašoma, jog 
tokių benamių, kurie panašiai 
praleidžia naktis, Detroite 
priskaitoma ligi 2,000. Jie gy
vena lyginai taip, kaip bena
miai šunes. Esą taip ilgiau ne
gali tęstis — kas nors privalo 
būti daroma. Ir štai kodėl: tie 
benamiai sudaro pavojų gy
ventojų sveikatai. Jeigu, esą, 
pradėtų kokia liga siausti, tai 
visiems butų pavojus. Todėl 
reikia būtinai surasti <* tiems 
benamiams vietą nakvoti.

Toliau sakoma, jog bena
miams vietos busią galima su
rasti, bet tik tokiems, kurie 
Detroite yra išgyvenę ne ma
žiau ,kaip metus laiko, šiaip 
kitiems benamiams, kurie at
vyksta iš kitur, čia vietos ne
bus, nes Detroitas nėra Meka 
visokiems perėjūnams.

Tokie tai dalykai dedasi 
Hooverio “gerovės laikais.”

— Frank Lavinskas.

JUOKAI
Jis: — Ar tu manai, kad aš 

leisiu iš savęs padaryti bež
džionę?

Ji: — Nusiramink, gamta 
tave jau seniai tuo aprūpino.

Kaltininkas: — Sučiaupk 
valgomąją!... Nes kitaip tai 
dar sykį gausi į... snukį!

Mažasis Jonukas nėjo į mo
kyklą ir skambina telefonu 
mokytojui, pamėgdžiodamas 
storą tėvo balsą:

—Ponas mokytojau, mano 
sūnūs Jonukas nesveikas ir'i 
mokyklą negali ateiti.

Mokytojui balsas pasirodė 
įtartinas ir jis klausia:

—Kas kalba?
—Mano tėtė, — atsakė Jo

nukas.

Atsilankykite 
BOSTON’S 

11-tas Metines Sukaktuves 
Čeverykų Išpardavimą

Prasidės
ŠEŠTADIENY, SPALIO 22 DIENĄ 

Kainos numažintos ant visų Čeverykij 
MOTERIMS 

Nauji rudeninio 
styliaus

VYRAMS 
Rudeniniai Oxfordai

ir auks *2,95
ir auk*.

DYKAI Labai puikų Satino su pagražinimais ČEVERYKAMS 
MAIŠĄ. Yra vietos dėl 4 porų čeverykų. Su 

kiekvienu pirkiniu už $2.9*5 ar daugtaus.

Naujausio styliaus rudeninių modelių 
Suedes, Kid, rusvi, juodi, burgund, 

mėlyni arba žali

BOSTON’S SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED ST.

SAVE IŠDAVĖ

Teisėjas: —.Tamsta, užtik
rini, kad n^si uždavęs į veidą 
tam žmogui?1'”

Kaltininka's t ‘' — ’ Visai j o ne 
nepaliečiau.

Skundėjas: — Meluoja, po
nas teisėjau!

•r-—.-........... ■................    .'"i! i*--...........  ... , ,

Stipresnis negu buvo dvidešimties meto

PirK. Kailinius Dabar!
Kainos Jau Eina* Augštyn. h . :.

Niekad dauginus neturėsite progos nusipirkti kaili* 
• nius šia žema kaina.

Per 23 metus mes esame kailinių išdirbėjai. Pirkite 
nuo musų ir sutaupykite perkupčiąus pelną. Ateikite 
tuojaus ir pamatykite musų pastebėtinas vertybes

NORTHERN BONDED SEAL (nudažytas_ cony)
Karakul, Muskvebps Vertės i
iki $125.00 už .......................... . «. ______$57.00
HUDSON SEAL (nudažytas Muskvebris) paprastas I 
arba trimuotas. Racoon, Sųuirrel. I
Vertės iki $250.00 .............  Vj
3 metų raštiška garantija — 2 metus už dyką storage.

CALIFORNIA FUR CO.
162 N.‘State Street [•$*

priimame tax WARRANTS
ATSUK SAVO RADIO STOTIS WCFL kasdien 8:30 
v.- ryto ir Sekmadieniais Stoties WQES 8:00 vai. ryto. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.—Sekmadieniais nuo 10 iki

4 vai. po pietų. '

kuriosKeturios pešijmt psnkjų
metų ir vis dar" stiprus!

Ar jus norite žinoti paslaptį tokio 
gyvumo? Tat jię 0e|t<> kąį jus-val
gote ar kokį iųiątę. Tai dęki 
to ką kiekvienas gali padaryti -— tu 
ką jus gąlite prądžti ihndie ir pama
tyti pasekmes į savaite ląikp! Vilką? 
ką padarote, tai suteikiate savo vidu
riams tikrą stimuliantą. »

Garsus daktaras surado būdą stimu
liuoti neveiklią sįąteiną į naują ener
giją. 1 Jis suteikia: naują gyvumą kiek- 
vienain organui, tai yra gy
dytojo receptas, jų yra nekenksmįnpąs. 
Pasakykit savo aptiekininkai, kad jus. 
norite bonką pr. 
sin. Gaukite naudos-, iš jo šviežių 
liuosuojančių žolių. Riklios senna ' ir, 
to tyro pepsino. ,. •Prįvęy.skife dirbti 
tingias kepenis k veikti apsistojusius vin^ami ir jų nėra brangus. 
................     ...i ...į.,.,. aniiĄ .iitfni, .ii-i..... '' "! 

'F1

vidurius. Pašalinkite atmatas, 
yra Įėji nuodai kol leidžiama jorąs pa
silikti. sistemoje.

Ta nauja energija, kurią vyrai ir 
tųttirys pajunta pinų negu išvartoje 
nįąng bęnkg Į)r, ęaldwęll‘s syrup pep- 
stn, yra įrodymas kaip sistema yra rei
kalinga tukins pagalbos.

Gaukite bonką šio skanaus syrupo 
ir užbaigkite nuolatinį rūpinimąsi apie 
vidurių stovį. Išgelbekite vaikus nuo 
jų aitrių dienų, kurios juos taip var
gina. > Išgelūkite savo namus nuo 
vartoj^ kujię priveda
prie chroniškos konstlpacijos. Ir apsi
saugokite nuo auto-intoksikacijos kai 
jus seną^te.,
> Dr. Cą|dweirą syrup pepsin yra taip 

gerai žinomas preparatas, kad jus gali- 
R W ?ra Pard*'
vinejami ir jjs nėra brangus.

..................... . .............................. .......—...........
:'W

SENAI LAUKIAMA
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo

KNYGA JAU GATAVA
Joje Jelpa Apie 400 Receptų Del Gaminimo {vairių Valgių

Puslapių 173. Su paveikslais

Kaina su Prisiuntimu $1.00
Sveikatos atžvilgiu ta knygą turėtą rastis kiekvienoj Lietuvių šeimoj 

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon Street — Worcester, Masą,

vrucAuoNrosnittAM

oui?in« i* ar- 
rccnv* ATSUKAnON 
AHO CĄN M 
,o« ęniuMp.M. 
WtU*irORAOULTS.

o •«

Sūrint <ę.
Chic A<>O. Iuuinoi*

KURTUMĄ
Užimą Gąlvoje ir Slogus

T T?IMAS ir kvllplmas. bėgimas ir skmniuiM ^vėluos ir opios 
U ausies ir slogos. Jus nusistebėsite Kaip greit Ourine rali 
Jums nugelbėt|. Gal jus turite kronlSką j|ty; gal jus jsu 
mėginote visokius vaistus, bet nenustokite vilties pinu negu 
susipažinsiu su Ourine ir pamstysite kątp Jums rali parel- 
MŪt. Dr. Edward Kolar. M. D. sako: “OuMue pagelbėjo Ilgo* 
mms. kuriuos ai maniau be vilties esant. Tai yra tikrai 
pastebėtinas moksliškus tlradimas.”

John Morodith ik Canados sako: “Ak kei 
ligos virk 50 metų, fortais ai būdavau Tisai 
vartojau tjk puse butelio Garine ir randų, 
tint vaistai, kurip man labai pagelbėjo. Ui 
stojo, ir ai aiikiai glrdUlu kaip žmonės 
kjausjaus kaip vargonai hąįhiyflioje grojo, o

V

t fcųrttM. A* BU- 
kad tat pastebi

buvau Jau 
KVAMirAlilA. ••a metai kaip peaįrd&jęs. Ą& talpai girdėjau kaip kunigas skaitė evangeliJa?-

S u s tok mokėjęs ausėtas kalnas nė ausies telefonus, sustok pirkęs vaistus, pasinau
dok paienivjnimu, koki dauviaus kaip pusė milijono įmonių javų nuo Ourine. Ke
letą Ir&u j aus| ir palengvinimą gausi tuojaus. p. R. P. Marwell, gerai Žinomas še
rifas sako: “Tik ką pradėjau vartoti antrą buteli ir man malonu pasakyti, kad ak 
girdžiu kaip mano laikrodėlis tiksi, Si and i «n, pirma tfk ėją ’ vasarų ii*irdau bainy- 
člos varpus. Nežiūrint kaip atkakli jūsų liga nebūtų, jus turjlp pamėginti Ourine. 
Jokios risikos, arba abėjęjimo. Ourine turi atlikti savo arba lutus nieko nekainuos. 
Parsiduod^ ir rekomenduojama Walgreeu, Liggets ir kitų liymių valstinygų.

............... 1 ....... .
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3 25c

BANANOS
Tuz. 19C

PASTABA —- Dauguma "Midtvest Stores" turi ir misos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

s v. 9 c

“BLUE R1BB0N” EXTRACT Setas 49c

VIRIMUI OBUOLIAI Puikus U. S. No. 1 .......... 5 sv. 17c
JONATHAN OBUOLIAI Puikus U. S. No. 1 ...... 5 sv. 21c

TAUKAI “

KAVA “Maxwell House” 
Ik 11. ’ V A Vacuum Pakuota

1/2 svaro 4 
Pakelis | U V

Svaro
... Kenas

Armour’s "Veribest
* X C/LaO Riekutes ar Pusės

CORNED BEEF “VERIBEST” No. 1 Kenas 19c

ORANŽIAI SĮft»,Z.

COCOA Pusryčiams “Bakers” .............. 1/5 did. kenas 5c
PINEAPPLE Riekutės “Kapa” .... Didelis No. 2% ken. 15c

PUIKIOS 
PRINOKUSIOS

a “ENCORE”TOMAI ES RINKTINĖS

lašiniai "s:,“"’"':

NAPHTHASOAP

Geras obuolių derliusLietuvos Naujieno

ROKIŠKIS
Prigėrė šuliny

KOMBINACIJOS

Marijampolė

na u

Pilnas Apšildymui Systemos įrengimas

žino

UKMERGE

Darbštus viršaitis

SUDEGS MALŪNAS

AKINIAI! SCHOOLCHICAGO

GARSINKITES “NAUJIENOSE

MMM

Vilniaus senlietuviai

■ y

■5AV-BY GOUUV TObAs i«=>

Kauno žydas—Jėzuitų 
vienuolis Kretingoje

NB5 
m

IN OUR
NEW

HOME

NBS

labai
dur-

nors 
labai

OUTSTANDING

FACULTY

Pavasarį spau- 
kaip Kauno 

dėl vieno

4606-08 
Lawnctale 2454

Žmonėms 
vienus kryžiaus kelius

TELŠIAI 
visuose

Ar velnias kliudo baig 
ti tilto remontų?

Rugsėjo 22 d. 
nr. kieme an- 

prisigirdžiusi 
amžiaus Berta 

Volfbergienė 
Nurokų

ruošia dar

C^iCEU TUkT OtUfite. Fote.
‘

derlius
laiškai atrodo

JblfČllis G/onsis

KAUNAS 
doj buvo rašyta, 
žydai triukšmavo 
jų tautiečių persikrikštijusio 
kataliku. Tas perkrikštas bu
vo gaudomas ir persekioja-

vNIOUE Single Text System. One subject at a 
time—covered rapidly and thoroughly.

Convenient location. Spacious quarters. Gym« 
nasium for students.

* Estų universiteto lituanistas 
Arumaa, grįždamas iš mokslo 
komandiruotės Pragon, buvo 
apsistojęs Vilniuje ir visą mė
nesį dirbo L. Mokslo dr-je. 
Rašydamas mokslo darbą apie

Estas profesoriUs “iškasė” lie 
tuvius, kur jų nežinota.

Prieš karą 
įpylinkėj buvo

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali jpadaryti. 
Praktikuoja 
dykai. C 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare 
4200 West 26 St.

Sensacingas Kainų Numušimas
Ant Geriausių Pasauly Plumbingo Fixturių

Tęsiame Savo Pastebėtiną Kokybės Davimo Nuotikį.

ja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių;
OFISO VALANDOS: Kasdie

Nedėliomis nuo^ 10 ryto iki 1 vaL 
kampas Keeler Avė.

nooi«ų
JįBESIDj
CEMENT

Įveda kaimuose namų 
numeracija

14 EAST MONROE STREET 
Phone State 6143

VANDŽIOGALA. — Vals
čiaus viršaitis p. Čižinauskas, 
rūpestingai sutvarkė valsčiaus 
kelius ir tiltus, kad gali būti 
pavyzdžiu ir kitięms. Be to, 
šiam sulepkėjusj’ąnp l^rašte 
stengiasi kiek galėdamas ap
rūpinti tinkamomis patalpo
mis mokyklas. Jo pastangų 
daug padėta statant didelę 
modernišką pradžios mokyk
lą Vandžiogalos miestely. Taip 
pat numatoma ir Nepriklauso
mybės paminklą pastatyti ir 
šiam tikslui įgyvendinti p. vir
šaitis deda daug pastangų.

ROKIŠKIS, 
miestely ir jo 
pastatyta 14 koplytėlių (Kal
varijoms). Karo metu tos kop
lytėlės 'apgriuvo. Dabar jos 
remontuojamos ir su laiku vėl 
grįš 'senovės laikas ir žmonės 
eis Kryžiaus keliais.

šiemet beveik 
soduose labai gerai 
obuoliai. Dabar jau 

daug jų prinoko ir dėl to 
obuolių kaina turguje žema. 
Gerų obuolių centneris kaš
tuoja 5—7 litai.

Ūkininkai sako, kad šiemet 
menkas bulvių 
bulvių 
dideli.

Rugsėjo mėn. 12 d. Dotnu
vos kolonijoje Dotnuvos vals. 
sudegė čyžausko ir Fridlerio 
motorinis malūnas. Nuostolių 
daug. Malūnas apdraustas ne
buvo.

apie metus laiko pagyvavusi 
chemiška valymo bei dažymo 
dirbtuvė “Dancigas.”

Atpigo durpės.
Dėliai sausos vasaros šie

met apie Marijampolę 
daug kaimiečiai prikasė 
pių ir dėklo jos.labai atpigo

Kokie akiniai tinka jūsų 
veidui? Čia jau nėra spė
liojimų. Su pagalba nau
jų mokslinių metodų 
atsargiai išanalizavus jū
sų veidų — išmieravus —• 
mes galime tikrai nurody
ti jums akinius, kurie pui
kiausiai tiks jūsų veidui.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St - 
kamp. Halsted St. Tel. YARDS 1829

Įima pamatyti, kad grįžta se
noji halamj gadynė. Tas vis
kas yra dėl paskutiniuoju lai
ku siaučiančios ekonominės 
depresijos. - * - t •
4 Baigtas bako piMoAg-mas.

šiomis dienomis jau visai 
baigė vandens bako pristaty
mą. Kanalizacijos darbai tai
pogi smarkiu tempu varomi 
pirmyn, prie kareivinių kana
lizacijos tinklas jau pravestas. 
Dabar yra vedama link Kęs
tučio aikštės, po to bus veda
ma naujai pastatytai mokyk
lai. Tais darbais šiai vasarai 
darbai bus baigti.

ROKIŠKIS. — šiomis dieno
mis apskr. viršininkas išsiun
tinėjo valsčių viršaičiams 
Lcndrpštį, kuriuo liepia vir- 
š .ičiams surašyti kiek yra kai
liuose gyvenamųjų namu. No
rima padaryti miestų ir mies
telių pavyzdžiu namų nume
raciją ir kaimuose.

gauti 
jie į- 

nes 
savinin-

BALL 
COCK

Pakeltas B a 11 
Coek, tvirto mi- 
slngo. Tiks vi
nį e m s žemiems 
toileto tankams. 
Pastebėtinas pir
kinys

ŠIAULIAI. — Yra tokia pa
saka, kad kažkada kažkur 
kažkoks žmogus norėjęs pasi
statyti sau namus, bet vel
nias kliudęs — per naktį iš
griaudavęs, kas dieną būdavo 
padaryta ir vargšas žmogelis 
niekaip negalėjęs sau namų 
pasistatyti. Pasaka lieka pa
saka, bet kai prisižiūri musų 
gyvenimui, tai kartais ima at
rodyti, kad velniai iš tikrųjų 
po musų nelaimingą ašarų 
pakalnę švaistosi ir žmonėms 
šposus krečia, štai, pavyzdžiui 
įietoli Šiaulių, apie 5 km., pa
keliui į Rubius, plente taiso
mas tiltas. Taisymo tiltui ne
daug ir pats tiltas nedidelis — 
vos apie 2 metr. ilgumo, bet, 
štai, jo remontas pradėtas dar 
pavasarį, dirba prie jo keli 
darbininkai, o iki šiol negali 
remonto užbaigti. Kai kas a- 
bejoja, ar šiemet iš viso galės 
būti baigtas tiltas taisyti. Sa
kykite, ar negalima imtis ti
kėti, kad tilto remohtą kliudo 
velnias?

2118-2132 SO. STATE STREET
Tel. VICTORY 2454

$T 22nd ST. 3945-47 LINCOLN AVĖ 
—Cicero 130 Lakeview 8200
5912-26 WEST GRAND AVĖ.

Tel. National 0066

nias. Dabar perkrikšto ievas 
sužinojo, kad jo sūnūs yra 
jėzuitų vienuolyne Kretingoj. 
Nuvažiavo į Kretingą su krik
ščionimi sūnumi pasimatyti, 
bet jėzuitai tėvo neprileido. 
Tėvas sugrįžęs pasakoja, kad 
matęs tik iš tolo, kaip jo sū
nūs sunkiai nešąs plytas prie 
statomo namo.

MOLU Fote ftc GOOt> , X*LU
TfcY ONS OF THB MlFET

ši A-No. 1 Rųšies

S I N K A $11
Verti, $20.00
Sinka tik 42 col. ■ " 
Saizo ..........................

ŠIAULIAI. — 
Pagyžių g. 135 
ksti rytą rasta 
šuliny 30 metų 
Volfbergienė. 
buvo pasidėjusi br 
banke apie 4,000 litų sutaupų 
bet neatgaudama jų ir pasun
kėjus gyvenimui labai nusimi
nusi. Paskutiniu laiku Volf
bergienė ėmė atrodyti ne vi
sai normalia. Įvykio išvaka
rėse Volfbergienės tėvas Vefe- 
lis vakare, dukters vyrui išė
jus į darbą, bijodamas, kad 
su ja, kas nors neatsitiktų, pa
siuntė pas ją savo tarnaitę. 
Tarnaitė, atėjusi pas Volfber- 
gienę, jos namie nerado. Vė
lai naktį grįžo iš darbo Volf- 
bergas, bet žmona dar nebuvo 
grįžusi. Susirūpinęs, ėmė ieš
koti, bet be pasėkų. Tik ryte 
jam buvo pranešta, kad šuli
ny rasta prisigirdžiusi mote
ris, kurioj apipažinta jo 
na.

Pražydo obelys.
Marijampolės m. ties 

jai statoma dvasines žydų b- 
nės tarybos pirtimi kaikurios 
obelys pražydėjo šiemet ant
rą kartą.
Lietuvos emigrantai marijam

poliečiai rašo, 
kad ir emigrantai gali 
Vokietijoje darbo, jeigu 
sirašo į hitlerininkus, 
fabrikų ir dirbtuvių 
kai yra hitlerininkai ir jie or 
ganizuoja savo fabrikuose ii 
dirbtuvėse iš darbininkų hit 
lerininkų bandas.

Likvidavosi.

Atdara Antradieniais. Ketvirtadieniais ir SeAladleniais vakaro, 
i Sekmadieniais iki 2 vai. no pietį).

Nuodėmingi suolai ir šiukšli
na vieta.

Prie nepriklausomybes pa
minklo yra gražus parkas, 
kuriame yra gėlių ir suolelių. 
Vakare tie suoleliai daug nuo- 

i. Parkas virsta 
šiukšlynu. Miesto valdyba da
bar padare dėžes atmatoms 
mesti ir šiukšlinti draudžia
ma.

Nežiūrint krizes, miestas gy
vumo nenustoja. Baigiama 
statyti ir remontuoti keliolika 
namų, švarinamas grindimas.

Namų savininkai aimanuo
ja, kad nuomotojai nesumo
ka nuomos. Teismo keliu iš jų 
irgi nieko negauna.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS >««« 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Baltas litf Hniegaa
Sprnyed 
Coliu lokio

Toileto
Sėdynės.
Su tvirtais kabliais. Sla 
žema kaina. Oa j ag Jp 
rantuotas. I
Specialiai .......... "

Nepriimamo Telefono 
Užsakymu. _____ '

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISS!G
Specialistas iŠ 

Rusijos

lietuvių kalbos archaizmus, 
estų mokslininkas lankėsi Ne- 
menčyno ir Kamajų parapijo
se, kur dar esama senesnių 
žmonių lietuviškai kalbančių. 
Yra, tiesa, ir jaunesnių lietu
viškai išmokusių, kai vokiečių 
okupacijos metais eidavę duo- 
neliauti į Kauno kraštą; bet 
tokių naujalietuvių kalba mo
kslo reikalui netinka. Iš ma
žumes kalbančių lietuviškai 
Nemenčyno ar Kamajų tarme 
bėra vos koks 100 Kamajuose 
ir 15 “paskutiniųjų” lietuvių 
Neinenčynoje. Kamajų 3 sod
žiuose Arumaa užrašė 7 liet, 
dainų žodžius. Nors Vilniaus 
krašte yra nemažas būrys liet, 
inteligentų, bet negirdėti, kad dėmių perneša

42 col. Porcelianuota 1-šmoto 
“APRON”

SINKA 12.95
i iš dešinės arba iš kairės Vande- 

niui nubėgti vieta, Ųik Sinka)

x SINKOS
KRANAS

Tvirto mišinio, 
<• nlkoliuotan, lino- 

«n( Hiikani, porcelano mui
lui Indu, indas gali būti 
pamainomus E 9 Al O 
Tiktai .............

■BUY’AT THE

MIDVVEST
300 INDĖPKNDBNr

AW
■■■■ (ACCREDITED)

Grįžta balanų gadynė
Artėjant ilgiems žiemos va

Materijolas pilnai Vandenio apfilldymul systcmal dėl penkti) kamba- d* 
rių namo, puikiausius boileris, naujausi radiatoriai, ventiiatorial, V Į 
visos pulpos ir kas. rekallnga dėl pilnlauslb įrengimo TIKTAI - - -

LEISKITE MUSŲ INŽINIERIAMS ATLANKYTI JUS ir PADUOTI Pilną Apskaltllavlmą

FORLESJr

STORES
NBIOHHUItHOOO STUttU

«■ lin ..............  Ii
: ■ '..P,A’-'

OiL.fecp F. GALU UteTUB F LQ RAST s

AtAB-teKAN ■feEMmiES OUT TO 
“j KN HOUSS

kas butų aplankęs tuos ‘‘pas 
kutiniuosius mohikanus...”

■

Patarimas 
nuo 10 valandos ryto iki 1

Tel. Crawford 5573

HAL ANCE 
M0NTHLY.

kitas Q||EtĮ$ '«•
'MIDWEST STORES” SANKROVOSE

Kokybes Maistas! Žemiausios Kainos!
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Spalių 21 ir 22

KIAUŠINIAI 28^
M11 k 9 Q “tio<><1 Luck” 

Iii (Į O Evaporuotas

1 sv. 
PAK.

2 No. 1 Augs t i 
Kenai I wG

BONKŲ KEPURĖS Dubeltavai Lakeruotos.... Grosas 15c 
“KARO” SYRUPAS Blue Label .....................  2 kenai 19c
“CAMAY” TUALETO MUILAS .............  4 šmotai 19c■.....................................         ~ .....»■.■■■■■■■ a.............................  i i. į

“CLEAN QUICK*’ Soap Flakes ...........  5 sv, pak, 25c
“REX” Mineral Muilo Taupytojas ..........  2 maži pak, 17c

io r 4ic
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Pnblished Daily Except Sunday by 
The Lithuanran News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8600

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
$8.00 per year !n Canada
$7.00 per year outslde of GKicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy _______

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
Mareh 8id 1879.

. $8.00
— 4.00 

e.oo 
1.50

— .75

18c 
75c

drcvi, 178® 8. HaLrted SŪ Chicago, 
UL Talafonaa Jtooaevelt 8500.

Uisisakymo kainai
Chicagojt — paitut

Metama . .............. ........  ■■
Pusei metų —------ --------
Trims mtaesiama 
Dviem mėnesiam .............
Vienam minėsiu! r--,.., ,

Chicagoj per iineiiotojusi 
Viena kopija ..... .

Savaitei ................. ........ .....
MtaeMui ...... .......

Suvienytose Valstijose, ns Chicagoj, 
paltu:

Metama
Pusei metų —------
Trims u.
Dviem mėnesiams
Vienam minėsiu! M

Lietuvon ir kitur ufcrienluoss 
(Atpiginta)

Metams .n.... ... .....................   $8.00
Pusei metų ...............   4.00
Trims minesiams . 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

$7.00
, 8.50

.76 
f

_________________ ' ItAttttfeKOS, CKicagg, 111. ______ ______ ____
Trade Union Unity League, komunistišką literatūros 11930 m. 10,732 vyrų 3,819 mot. 
draugijų, susivienijimų ir t. t. ' Yra spėjama, kad ant kiek-

Nėra abejonės, kad teismas tuo savo sprendimu v.lenų ketiy^ .xvyrų; aPslkr.etu- 
pataikė j silpniausią komunistų teorijos punktų. Savų Uga^CM-
agitacija už smurtą, savo garbinimu ginkluotos jėgos, cagos pro’poriija, išėmus 1936 
kaipo priemonės darbininkams “pasiliuosuoti”, komu- metus, kalba už 3.1. Taigi vm- 
nistai padarė daug žalos darbininkų ‘judėjimui. Tie $ -sergančių vyrų gonorėja 
žmonės, kuriuos pasiekė komunistų uropaganda, tapo y,ru. kent sykius didesnis

». jiems yr. ikalt.1 g.1™, tad »- J .hS'.pK
ziška jėga ir ginklas tai — vienintelė išganymo viltis sytkių daugiau, negu vyrų, 
ir kad protinės ir moralinės pajėgos beveik neturi Kame priežastis?
reikšmės visuomenės gyvenime. Proto, anot komunis- čia jau reikalingas anato- 
tų, reikia tiktai tiek, kad galėtum suprasti; ką tau įsa- nllj°s žinojimas, kad išaiški- 
ko “vadai”, ir mokėtum išpildyti jų valią. O vienintelis ™,si 
moralinis reikalavimas “geram komunistui” tai 
jisai butų savo 
vadui) ištikimas.

Penktadienis, sp. 21, 1932

FORDAS APIE PINIGUS

Automobilių karaliaus Fordo mintyse dažnai pasi
reiškia keistas pažangių, kartais net radikališkų, min
čių mišinys su atžagareiviškomis. Jo prieš keletą dienų 
išleistas raginimas savo darbininkams, kad jie balsuo
tų už Hooverį, buvo tikras autokrato žinksnis. Tuo 
savo atsišaukimu JJordas pastatė save greta su tais 
darbdaviais, kurie reikalauja, kad jų samdomi darbi
ninkai atiduotų jieiiis ne tik savo darbo jėgas, bet ir 
savo sąžinę. Visai teisingai prieš tokį automobilių fab
rikanto elgesį socialistų partijos vadai iškėlė protestą.

Bet užvakar, kalbėdamas apie pinigus, Fordas iš
reiškė visai sveikų ir progresyviškų minčių. Jisai pa
sakė, kad Jungtinių Valstijų pinigai turėtų būti ne pri- 
vatiškų pelnagaudų, bet kongreso kontrolėje. To, esą, 
reikalauja ir krašto konstitucija:

“Vien tik kongresui konstitucija duoda teisę 
kontroliuoti visą musų pinigų sistemą. Joks priva
tinis finansinis interesas neturėtų į tai kištis...

“Bet kongresas paleido pinigu kontrolę, kurią 
suteikė jam konstitucija, iš savo rankų. Jisai ati
davė kontroliuoti krašto pinigų sistemą į privati: 
nes rankas. Jisai niekuomet nė nesapnuotų, kad 
reikia atiduoti į tas rakas apsaugą jurose, mokes
nių rinkimą arba pašto patarnavimą.

“Kongresas turėtų pasiimti atgal pilną pinigų 
kontrolę ir įsteigti Jungtinėse Valstijose viešo pa
tarnavimo pinigų sistemą, vietoje dabartinės pri
vatinio pelno pinigų sistemos.

“Pinigų sistemą, tvarkant taip, kaip yra tvar
komi musų uostai ir upęs, idant kiltų žmonių biz
nis; valdomą taip, kaip yra valdomas paštas, ku
ris tarnauja žmonių bizniui; vedamą taip, kaip yra 
vedamas oro biuras, kuris saugoja žmonių biznį — 
ve ko mums reikia ir ve ką mes galėtume turėti, 
jeigu kongresas paimtų į savo rankas kontrolę, 
kurią pradžioje jam buvo pavedusi konstitucija.

“Aš esu įsitikinęs, kad mūsiškė pinigų sistema 
yra pasenus.”

Čia kalba radikalas, kokiu Fordas pasirodė Pasau
lio karo metu, kada jisai siuntė į Europą “taikos laivą” 
ir žadėjo išimti kareivius iš apkasų “prieš Kalėdas”.

Kad galia kontroliuoti pinigus turėtų priklausyti 
žmonių atstovybei, o ne privatiškiems interesams, ku
rie vadovaujasi tik pelno sumetimais, apie tai nėra ma
žiausios abejonės. Tą seniai skelbia socialistai ir toks 
reikalavimas yra įdėtas į jų platformą (programą), 
žmonių atstovai turėtų kontroliuoti ne' tik pinigų da
rymą, bet ir kredito įstaigas — bankus.

Tačiau Fordas, gal būt, neįsivaizduoja to, kad pi
nigams ir bankams atsidūrus pilnoje valstybės kontro
lėje, patektų po valstybės kontrole ir visas ekonominis 
krašto gyvenimas — pramonė, susisiekimas ir žemės 
ūkis, nes pinigas ir kreditas šiandie viską valdo. Atė
mus pinigų ir kredito kontrolę iš privatinių rankų, bu
tų pakirstos šaknys visai privatinio kapitalizmo siste
mai.

, - kad, jei moteris ligos nenusi- 
krato per tūlą laiką, gonorėjos 

“partijai” (tikrumoje tai — partijos bakterijos pasiekia pas ją Fa- 
lopijaus dūdeles, kur praside- 

Jeigu esi ištikimas Stalinui Maskvoje ir jo paskir- 'tJa puliavimas. Prasideda 
tam “vietininkui” toje šalyje, kurioje gyveni (Fosteriui 
Amerikoje, Thaelmannui Vokietijoje ir t. t.); jeigu mo- 
ki visas nustatytas duokles ir atlieki kitas priedermes, Z 
tai “busi išganytas”, nežiūrint koks butum ir kaip elg* I 
tumės visais kitais atžvilgiais. Gali būti paskutinis j 
tamsunas, nenaudėlis ir skandalistes; gali meluot,U 
šmeižt ir apgaudinėt; gali ardyt darbininkų organiza
cijas, gali sukt, tarnaut kapitalistiškiems politikieriams, | 
skebaut ar daryt kokias tik nori “svinstvas” 
bus gerai, kol pasiliksi ištikimas “ 
dyk turėt savo skirtingą nuo “partijos vadovybės” nuo-Į vyras, gal būt, 35 ar daugiau 
monę, pasipriešink jos kad ir dar taip žalingiems įsa- metų amžiaus., 
kymams, viešai pareikšk abejojimą apie Stalino “ne- _Pažin^s gi^ja. 
klaidingumą” - ir busi paniekintas prakeiktas ir vSU XZ>jX' Jjigėj^u Ade“ 
purvais sumaišytas. Busi apšauktas “renegatu”, “fąsis- na geria, vėlai naktį ją išsive- 
tu”, “parsidavėliu”, “kontr-revoliucionierium” ir “niek- ga. Kabaretai. Kokteiliai. Aibo- 
išu”. Visos žmogaus teisės bus tau atimtos, ir “partija” liai. Caponės alus. Viešbučiai, 
galės tau daryti, ką tik ji norės, idant tu butum sunai- šokiai. Sofa. Bendra lova. O 
kintas: purvais drapstys tavo asmenį, tavo šeimyną Ir kfi JttU švinla> tai Adelinos 
tavo draugus; kenks tau materiališkai ir, jeigu drįsimunšamu dvokianti na- 
išeiti publikon ir ginti savo įsitikinimą, tai “parti ja^jr Geimas! Kaip amerikonai 
pasiųs savo sufanatizuotus “kovotojus” suardyti tavo; didžiuojasi, “geri laikai”, 
prakalbas arba da ir pasamdys gangsterius, kad tau ' 
praskeltų galvą. Nes prieš “išdaviką” ir “renegatą” yra I riais vyriškiais išeidavo, išva- 
viskas leista daryti! žiuodavo, bet neatsiduodavo

Mes neperdedame. Čia nėta nė vieno žadžio, kurio in toto’ šitam
nebūtų galima paremti faktais. Visi žino, kaip komu- Jis čerauninkas>,
nistai nuo pat savo atsiradimo dienos kovojo prieš ki- pasis’tat5 jos §jr(iyje sau ru’ 
tas sroves, ir visi mato, kaip šiandie bimbininkai kovo- mus ir dabar kuo linksmiausiai 
ja prieš savo buvusius vienminčius pruseikimus arba ten ulioja. O jinai tik džiau- 
fosteriečiai prieš lovestoniečius. k • giasi, kad jis tuose rūmuose

Tos komunistų taktikos pagrindas yra tikėjimas į gyvena taip, kaip jam geriau- 
smurtą. Viskas kita ‘iš to tikėjimo loginiai išplaukia. T1. p?tin1^ tersla», biau" 
Tuo savo “mokslu”, kad darbininkai tik.^u pagelba fi- tik patenkinti jj tetrokšta, 
ziškos jėgos iškovos sau geresnę ateitį,“ komunistai, Būdama jam labai klusni, tiki- 
kaip minėjome, padarė daug žalos darbininkų judėji- si tų magiškų iš jo lupų žo- • • • • \Z » *•') I <1 V • 1 • « •
Bet klausimas, ar šitą žalą gali atitaisyti represijos? ĮIr J*1™ pagrindo^ laukti. 
Labai abejotina. Teismui, kuris nusprendė deportuoti 
ateivius už priklausymą komunistų partijai arba “pa- 
gelbinėms” komunistų organizacijoms, žinoma, nerūpė
jo sustiprinti darbininkų judėjimą. Tas sprendimas yra 
taikomas į ateivius, nes jeigu jo tikslas butų kitoks, tai 
kaip galėtų gyvuoti legalė komunistų partija šioje ša
lyje? Dabar pasidaro keistas prieštaravimas; partija 
stato kandidatą į Jungtinių Valstijų prezidentus, o už 
priklausymą tai partijai valdžia žmogų baudžia. Bau
džia už tai, kad jisai yra ateivis; bet ar ne visi balti 
(ir juodi) žmonės šioje šalyje yra ateiviai arba iš atei
vių kilę?..

skaudėjimai slėpsnose arba 
pilvo dugne ir kitokie nema
lonumai. Moteris tampa ne 
tik liguista, o ir nevaisinga. 
Pūlių pritvinkusios dūdelės, 
gali plyšti ir palieti juos ant 
žarnų ir jų plėvių, nuo ko 
mirtis beveik neišvengiama. 
Norint šito pavojaus išvengti 
ir sveikatą pataisyti, daroma 
stambi operacija.

Moterims yra kebliau paste
bėti apsikrėtimą, todėl nere
tai jos užvilkina ligą. Pas jas 
ir prašalinti ligą yra kiek 
kębliau, negu pas vyrus. 
Joms reikėtų ir gydytis su di
desniu 'ųMspirimu, negu vy
rams^ Jies liga joms pavojin
gesnė.

PAVOJUS ATEIVIAMS KOMUNISTAMS

jos, visad būna visų akliausia.
Ach, tiesa, Adelina jau bu

vo puolusi, kai romansas .tarp 
jos ir stranžerio užsimezgė. 
Morališkai puolusi! Bet ar savo 
ląisya yalia? Ar pridera ją už 
tai nukaitinti? Juk švelnes
niems, — bent jai taip atrodo, 
— • gyvenimo verpetams jos 
takaosna pasipynus, ji susi
griebi ištikima tik vienam 
vyriškiui, trokšta būti jo žmo
na ir jo vaikų motina. Tiesa, 
vis dar daug geria. Bet kas 
negeria naęiouslei prohibieijai 
veikiant? Nebent tik tie, kurie 
hipokritine religijos arba patri- 
jotizmo kauke apsimaskavę. 
Vadinasi, geria tik tada, kada 
niekas jų nebemato.

O vis dėlto gyvenimas griež
tai nusistatė Adeliną sunai
kinti, nukryžiavoti, tarsi ereti
ku ant laužo sudeginti, žino
ma, ne tyrasai gyvenimas. Ne. 
Bet tas, kuris drovisi savo akis 
atidaryti ir tikrąją teisybę pa
matyti. Bėda, kad iš tikrųjų 
tiktai tokio gyvenimo šiandien 

I ir beesama!
štai —
Stranžeris labai daug fundi- 

ja poniai Berkulienei ir prašo 
savo leįgti Adeliną atostogų su juo 

stranžeriui, nors iš praleisti kitoje valstybėje, kur
tolo, labai gudriai, vis dėlto da-Jyra puikių ežerų žuvauti. Po
vė jai suprasti, kad ji nebega-į^a džiaugsmu sutinka.
Ii palikti — motina ! O jis gy-,Į jį Adetinos atsi

kratyti. Kam tokia dora pali
ko: su kKjentais laisvai nebe- 
san tykiau ja! Bizniui kenkia. 
Bjaurybė!

Rodos, kad Adelina dabar 
niekam nebetinka i vieniem ne
dora, o kitiem perdora.

Išvažiavo juodu į Wisconsin 
valstybę ir laikinai apsigyveno 
Fond du Lac mieste, prie Win- 
nebago ežero.

Stranžerio 
viską baigti su Adelina. Baig
ti pagal saugiausios formulės-, 

[“numirėliai nieko nereikalauja 
ir nieko nekalba”.

Taigi —
Planas: rytoj toli į ežerą 

žuvauti, o paskui ---------- —.
Jįs atletas — išplauks. „

Taip! .. . j, j9 . ,r:!!* i
Bet stranžeris ne visados te

pajėgia savo kūną suvaldytu 
Juo labiau dabar, kada endok- 
riniy liaukų sekretai — hormo
nai, Išvažiavus jam iš dulkėse, 
purve ir smarvėje paskendu
sios Chicagos, žymiai paapštė- 

j jo...
Adelina pradėjo negaluotu 

Vėliau ir aštrus skausmai ėmė 
vidurius rėžyti. Kaip peiliais. 
Ypač dešiniame šone. Stranže
ris šalto? vouion ją įkišo. Jo 
gašliu išmanymu, tai nuo per 
didelio jos lyties jausmo įsi-, 
Įiepsnųjimo ji dabar kankina-/ 
si. Atvės ir pereis.

Bet Adelina blogyn ėjo. Pra
dėjo vemti, dejuoti ir alpti.

SUanžerig iŠ pradžių džiau
gėsi. Adelina mirs — ir viskas 
su ja baigta. Nei skaidyti ne
bereikės, kaip ja? buvo jis su- 
planavus. Lengviausias bus at- 

Įsikrątymas beprotiškai pamy- 
I Įėjusios j j mergaitės. Bet to- 
Įliau jis apsigalvojo. Dingtelėjo

T

Algirdas Margeris

PROHIBICIJA
(Tąsa)

Gyvenimas, matomai, jį taip 
pagyvenęs

viskas ,~
partijai”.. Bet banr išmokino. Jis jau

Net bedug-

Adelina ir pirmiau su įvai-

sai išsileido munšaine. Ji da
bar yra gyvas produktas pro- 
hibicijos: špikyzės laikytoja ir) 
munšaino šinkuotoja!

Adelina pasisiūlytų 
stranžeriui, bet

mui, įnešdami į jį biauriausios rųšies demoralizaciją, džių, kurių jau seniai laukia. 
. Jis, 

mat, be galo gudrus. Dažnai 
šneka jai apie smagumą, gyve
nimo pilnumą, kokį tegali duoti 
tik mylima žmona, vaikučiai ir, 
bendrai, šeiminis gyvenimas. 
O ji ir tiki. Viskas, kas šitame

Sveikatos Dalykai
• 1 *     1 1 UJi X

Mirtingumas nuo 
venerinių ligų

z Rašo Dr. A. Montvidas
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veikia, Adeliną šildo, džiugina 
ir į svajų laimės karaliją ne
ša...

Ji įsimylėjo. Beprotiškai! ši
tą stranžerį. Nė kiek nepaži
nus jo vidujinio žmogaus, ku
ris gali būti žiauriausias baisū
nas!

Akla meilė atplėšė ją nuo 
proto pasaulio ir dabar.ji tik 
širdies pasaulyj tegyna.

žavios jo akys, garbiniuoti 
plaukai, aistringoj lupos, ne-l 
gražus, bet įdomus veidas, at
letiški pečiai, visai vyriškas 

91-baisas, tarytum, pripildė viso-/ 
kiomis gėrybėmis bei laimėmis

39
33
19

13
gonorėja Į jos širdies pa^aulaiką ir )dabar 

tenka sirgti sykį ar daugiau|ji patenkinta. Pilnai. Tik juo! 
apie 80 nuošimčiui visų Ameri-

Apygardos apeliacijos teismas Chicagoje vakar pa
darė sprendimą, kad ateivis gali būt iš Jungtinių Val
stijų deportuotas už priklausymą komunistų partijai 
arba bet kuriai organizacijai, surištai su komunistų 
partija, šituo sprendimu tapo patvirtintas federalinio 
teisėjo Woodwardo sprendimas vieno komunisto dano 
Kjaro byloje. Jeigu vyriausias teismas to sprendimo 
nepanaikins, tai komunistes Kjar, kuris prieš dešimtį 
metų atvyko į šią šalį, bus lapkričio mėnesį išgabentas 
į Daniją, f

Savo nuomonę taip teisėjas Woodward, taip ape
liacijos teismas remia tuo, kad “komunistų partija tiki! 
j smurtą ir stoja už jo vartojimą, kur tįk ji turi pajė
gų tuo keliu įvykinti :«avo tikslą”. Pa^rmėtina tačiau 
yra tai, kad teismas pripažino, jogei vadinamos ^pa- 
geU>inės” komunistų organizacijos ,yrą taip pat drįus- 
tinęs, kaip ir partija. Taigi gaili 'būt deportuoti ne tik1 
komunistų partijos nariai, bet ir nariai įvairių komu-

Kaip syki jau rašiau, vien 
tik Sveikatos departamentui 
Chicagoj tapo raportuota ve
nerinėmis arba lytiškomis ligo
mis sergančių • . ?

1926 metais 26,505
1927 a 28,-066 '
1928 ii 25,931
1929 . a 23,885
1930 a 23,208
Šitos skaitlinės sudaro tik

menką dalį, nes kurie nesįgy-
do, tų niekas neraportyioja; ir
tie, kurie gydosi pas privatiš- 
kus daktarus, paprastai nera- 
portuojami.

Kad venerinės ligos ardo 
sveikatą ir tūluose atvėjuose 
protą, apie tai jau yra buvę 
apščiai rašyta ir^nėrą reikalo 
pakartoti. Bet kad jos tiesio
giniai užmuša tik meųką ligo
nių skaitlių, tai ri)do statisti
kos. čhieagoj nuo sifllįo mirė 
1026 m. 195 v., 91 m., "viso 286 
1087 ” 105 ” 42

apie 80 nuošimčiui visų Ameri- b* ji jam ištikima. Tiesiog 
kos gyventojų, sifiliu tik 10 ar fanatiškai Beoicubenė,
15 nuošimčiui. Tačiau nuo sifi- jos darbdavė, dažnai išmetinė- 
lio miršta kelis sykius didesnis ja jai ir grasina iš darbo at- 
skaitlius, negu nuo gonorėjos. Įleisti, jeigu ji “nepasitaisysian- 
Iš proto išeina nemažas ligo
nių skaitlius tik dėl sifilio; dau
gelis tampa paralyžiuoti ar ki
taip padaryti invalidais. Gydy
mąsi _nuo sifilio irgi ilgas ir. 
reikalauja didesnių išlaidų.

Gonorėja nors nepavojinga ir 
sparčiai prašalinama liga, vie
nok moterims žymiai pavojin-Į Jas galima išnaudoti, o paskui; 
gesnė, negu' vyrams. Mirtis j— kad ir patvėrin paspirti! 
pas vyrus mie jos yrh nepa'-' Dėl to juk niekas neprotestuos.“ 
pranta rete^y^ė. Iš į Sveikatos Kas gi tokiai špikyzės savinin-

.ską^in^' rąįh- kei, kaip popia Be^Unė^jau-, 
dapiė, kąd gonorėjos raportuo- mų mergaičių dora, sveikata, 

' ? ateitis bei likimas? T4ks <maž-
1936 m. 13,317 vyrų 3,688 mot. nįožis, kurio jos sąžinė nebe*
1827 m. 13,495 vyrų 4,298 mot. jaustų, jeigu ji dr turėtų ją.
1928 ip. 12,681 vyrų 3,9Q0 mot.Ifiet ji jau seniai sąžinės nfebe-

” 147 1929 4U.^11,241 dr vi-

jti” — turtingesniems klien
tams nepasiduodanti, kaip pir
miau... Biznis, girdi, puoląs. Ji, 
mat, praktiškai žino, kad pro- 
hibicijos ir ’ depresijos metais 
yra daug jaunų, gražių ir gy
venimo suktybių dar nepatyru
sių mergaičių, kaip Adelina^

v€ jai suprasti, kad jy nebega-j net džiaugsmu sutinka, 

vai nuduoda norįs tiktai pilno Į 
šeiminio gyvenimo — su pulku 
vaikų. Gi Ądelina, iš tikrųjų, 
po tai jaunuolių munšaino bei 
džinės puotai, kada ji apsikrė
tė Veneros • liga, pilnai nepa
sveiko. Pavįršyj, tiesa, ji iš
gijo, bet giliau liga pasiliko 
latentinėj stadijoj ir taip tebe
tūno.

O sąmęningumas, kad ji ne
begali palikti motina, lėtai, 
kankinančiai, kaip atšipęs ir 
rūdimis apaugęs kalavijas, var
sto jos širdį. Ji skaudžiai ver
kia ir keikia savo likimą. Ge
riau velija jinai, kad ir pavai
nikio kūdikio motina būti ir 
per visą savo gyvenimą “do
rosios" visuomenės paniekos 
kryžių nešti, negu būti savo 
stranžerio atstumta...

Eina jinai ir pas gydytoją ir 
džiūgaudama pasakojasi savo 
stranžeriui, jog pilnai pasveik
sianti ir tarp juodviejų atsira- 
siąs kas tai labai įdomus — 
juodais garbiniuotais plaukais, 
tamsiomis akimis... Kas tai la
bai įdomus... Kaip tėvas!

Tokiais momentais jos siela 
kvėpuoja pavasario aromatu, o 
teisingoje ir atviroje veido iš
raiškoje, kaip veSdrodyj, atsi
muša tyra jos šindis.

Bet jos stranžeris? Ach! Jis 
prikanda viršutinę lupą, išva
ro po du ravus savo veiduose, 
palenkia atsikišusius ir tirštai 
juodais plaukais apaugusius aa- 
•vo antakius, primerkia akis ir 
kažkur leidžią iš jų pasiutimo 
kupinus žvilgsnius.

Tikrenybėje juk jis baisiai 
nenori, kad Adelina pilnai pa
sveiktų ir galėtų tapti motina. 
Ką jis tada jai sakytų? Kaip 
pasiteisintų ? Kaip užtrintų 
daug kartų sakytus jai savo 
žodžius, kad tik jos liga ir ne
galėjimas tapti motina juodu 
teskiria ir suturi nuo susivedi- 
mo? Be to, juk Adelina galė
tų kad /ir teismo keliu privers
ti jį vesti ją arba nors duoti 
užlaikymą ir jai ir kūdikiui.

Jis praktiškas silpnesnėsės 
lyties tironas. Ir Adelina jamlterių - 
jau nebe pirmutinė. Jis visų [Dolerio Karalijos valstybėse, 
pirmiausia pavergia mergaitės Čia reikės atsakyti už savo 
škdj, paskui, kaip vampiras, darbus. O, bė abejo, juk įtars, 
iščiulpia iš jos kūno jaunystės jeigu staigiai mins jo kamba- 
sultis, ir iš naujo imasi savo ryje mergaite. Nusigando. Net 
įprastos stratigikos naują au-|ir gydytiną telefonu pašaukė.

Ir lyg tyčia sąžiningą gydy-

tikslas aiškus:

išplauks.
. t

-esąs Wisconsin valstybėje, kur 
visuomeninė santvarka dar nė
ra patekusi į teitlegerių, gengs- 
terių bei raketeįių rankas, čia, 
mat, turi stiprios (įtakos so-. 
ciahstai. čia ir valdžia yra vie
šųjų žmonių rankose, ne pažę- 
Įminių gengsterių bei rake- 

kaip kitose Viešpaties

i

f

kad ir patvoriu paspirti !

Kas gi tokiai špikyzės savinin

ką pasiglemžti.
Jis dabar bando Adelinos at-|toją pataikė, ne dolerinį, kokių 

sikratyti. šaltesniu dedasi. Bo- 
dos, visai svetimiškai su ja Į Karalijoj yra. 
elgiasi. Ir todėl dabar dažniau Ant vidurių liepė dė

ta: ,

daugiausia Viešpaties Dolerio 
Davė vaistų.

iii šaltus 
viršun išeina vidujiniu jo žmo- Į tafioiNteB&U Griežtai jšakė ne
gus. Tai k^įp raistas, biaury- siskubinti su operacij 
įėmis pertvinkęs, išsiveržial.’ ’ “ *
pro žalią ir įkartais net gėlėmis Įves uždegimas ir, veikiausiai, 
^apaugusią vęlėną.

Bet Adeljna to nepastebi. To- Į ‘Gydytojas išėjo, 
kia stipri ir uoli meilė, kaip*

i a, nes ta-
4a pasėkos busią vidurių plė-

mirtis

<B»s baugiau)



penktadienis, sp. 21^ Į93g ClHimillĮ 1>"-» r-y..,..T,'.    ..... r,   I.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nusižudė dar vienas 
turtuolis

Willetts iššoko iš U-to aukšto 
lango

iii,
, , ... ....................................... ± .į.....   »rr.. įl.,i i iii I...

i Tarp Chicagos
Lietuvių

N o r m a n Thomas 
straipsnyje kreipiasi 
į Chi, Ųniv, studentus

........ .......... 'g*11 M....

Smerkia universitetus už ne- 
ganėtiną studentų išlavinimą 
politiniuose moksluose.

George M. Willetts, buvęs 
Armour vice-prezidentas, užsi
mušė iššokęs iš U-to aukšto 
lango apaitameptų, prie 442 
Wellington St. Buvo 62 metų 
amžiaus. Tš vice-prezidento vie
tos rezignavo trys mėnesiai 
atgal. Coroneris kalba, kad jis 
užsimušęs dėl blogos sveikatos.

* V".' --- i' ' y "1;?-''-','

Universal State Ban
ko depozitorių 

reikalu
šiandien šaukiamas depozitorių 

susirinkimas; depozitoriai ra
ginami pasirašyti po 
jomis

petici-

Chicago Universiteto kasdie
niniame laikraštyje tilpo Nor- 
man Thomas, socialistų kandi
dato i prezidentus straipsnis. 
Jamę Thomas smerkia univer
sitetus ir kitas aukštas mo
kyklas neganėtiną išlavini
mą studentų politiniuose moks
luose. Įkišiol jię plėtė tarp stu
dentų tik politinę apatiją. To
liau Thomas kalba apie kapi
talizmo smukimą ir nurodo 
studentams, kad lengviausiai 
pereiti iš kapitalizmo į naują 
tvarką tegalima su socializmu.

"i ...............

Svetimšalis priklau
sąs komunistams ga
li būti deportuotas

šeštadienį Chicago 
Stadiume statoma 

opera “Carmen”
Naujai suorganizuota opera 

Chicago Stadium Grand Ope
ra, kuri pereitą savaitę su di
deliu pasisekimu pastatė “Ai
da”, šį šeštadienį statys operą 
“Carmen”.

Vadovaujamas roles Carmen 
dainuos dainininke Ina Bours- 
kaya, o Don Jose — Dimitri 
Onofrci, Orchestrai vadovaus 
žymus dirigentas Jacųues 
mossaud. Ši opera naudoja 
yusios Chicngo Civic Opera 
lėtą, chorą ir orchestrą.

Pereitą šeštadienį, sezono ati
daryme, atsilankė 12,000 žmo
nių, todėl rengėjai tiki, kad ir 
šiuo kartu atsilankys nema
žiau publikos. Kainos nuo $2.20 
iki 55 c.

Su
bu
ba-

J. V. Circuit teismo sprendimas 
komunisto Kjar byloje

ko- 
nu- 
pri- 
ga- 
gy-

Penktadienį, spalių 
7:80 vai. vakare, yra 
mas Universal State 
pozitorių Komiteto 
mas. Susirinkimas 
pozitorių Komiteto
3236 So. Halsted St., Chicago,

21 d., 
šaukia- 

Banko De- 
susirinki- 

įvyks De- 
raštinėje.

J. V. apskričio teismas, svar
stydamas Danijos piliečio, 
munisto N, C. Kjaro bylą 
sprendė, kad svetimtautis, 
klausąs komunistu partijai, 
Ii būti deportuotas. K j ar
vena J. V. dešimtus metus ir 
per tą laiką aktyviai dalyvavo 
komunistų veikime. Vienu kar
tu buvo nuteistas į kalėjimą 
penkiems metams už neramu
mų rengimą. K j aro argumen
tas prieš deportavimą buvo 
tas, kad kiekvienas žmogus tu
ri prigimtą teisę priešintis. 
Bet teismas rado, kad Kjaras, 
kaipo Danijos pilietis, neturi 
teises priešintis ar organizuoti 
revoliucinį veikimą prieš J. V. 
valdžią.

Miesto valdyba smerkia 
mokesčiu mokėtojų 

asociacija
ir kitiMajoras Cermakas 

miesto valdininkai viešai smer
kia Assocli tion of Real Estate 
Tax iPayers ir kaltina organi
zaciją, kad ji daugiausiai pri
sidėjo prie mokesčių mokėtojų 
streiko. Dėl to streiko negali
ma iškolektuoti $200,000,000 
mokesčių. Cermakas daro žy
gius, kad uždrausti asociacijos 
viršihinkams kalbėti per radio.

Ragina balsuoti už 
$20,000,000 bonų 

laidą

Pieniniu savininkai 
tariasi su darbi

ninkais

Bonų komitetas ragina balsuo
ti teigiamai lapk. 8 d., kad 
išvengus mokesčių pakėlimo

Chięagos ir Illinois valstijos 
visuomenės ir finansų lyderiai 
sudarė Illinois & Cook County 
Emergency Re|ief Bond Issue 
Committee, kurio tikslas yra 
raginti balsuotojus pasisakyti 
teigiamai UŽ $20,000,000 pa
galbos bonų (relief bonds) iš
leidimą. Anot to komiteto, jei
gu balsuotojai lapkričio 8 d. 
pasisakys prieš tų bonų išlei
dimą, mokesčiai nuo real estato 
jr asmeninio turto Illinois vaU 
stijoje padidės $25,000,000. 
Išskaičiuota, t kad dabartinis 
valstijos *‘general property 
tax” tame atvejyje pakiltų 
nuo 39 centų nuo šimto iki 
74—76 c. Bonų sukelti pini
gai bus skiriami padengti išlaL 
das, kurias valstija turėjo pa
nešti šelpdama bedarbius.

Komitetą remia įvairios ban- 
kierių, profesionalų, visuome
ninių ir biznio organizacijos. .

Tie bonai busią atpirkti da
limis pinigais gautais iš gazo
lino mokesčių, kurių dalį val
stija paskyrė apskričiams.

Vakar bn Šalie viešbutyje, 
už uždarytų durų, įvyko pieni
nių savininkų ir darbininkų at> 
stovų konferencija. Konferen
cijoje dalyvavę užginčijo, kad 
buvo kalbėta apie pieno nupi- 
ginimą. *

Šiandien “State Street 
Day”

Chicagos departamentinių 
krautuvių distriktas State 
Street rengia ‘fState Street 
Day” iškilmes. Visos krautuvės 
yra pasipuošusios didžiulėms 
minioms žmonių.

STANISLOVO TOTORAIČIO 
KŪNO PERKĖLIMAS 

IŠ DUOBES J 
LOTĄ

Rengtasi naudoti gazo 
lino mokesčių fondą 

bedarbių šelpimui
Cook ir kiti Illinois apskri

čiai vakar prisiruošt perinėti 
iš gailino mokesčių fondo 
pinigus bedarbių šelpimui, įs
tatymas, kuris autorizuoja ap- 
skričius tai daryti, buvo Em? 
jnersono pasirašytas antradie-

STANISLOVAS TOTORAITIS
■J, -

mirė birželio 11 diėrją, 1913 me
tuose, sulaukęs 29 metų am
žiaus.

Spalio 22 dieną atsibus šven
tos Mišios Dievo. Apveizdos para
pijos bažnyčioje už Stanislovo 
Totoraičio ir Kazimiero Yutelio 
sielą.

K. Yuteiiui sukanka du mene
siai nuo ją mirties.;

Šiuomi užprašau gimines ir 
draugus ant šventų Mišių ir į 
Švento Kazimiero kapines daly
vauti perkėlime Stanislovo -Toto
raičio kūno iš duobes į lotą ir 
iŠ kapinių ant pietų į namusiš kapinių 
antrašu

731
Pasilieka

W. l$th Place 

nubudę,

Moteris ir Vaikai.

Visi Universal ‘ State Banko 
dep. Komiteto nariai esate kvie
čiami būtinai pribūti j šaukimą 
susirinkimą, nes yra didelios 
svarbos dalykų apkalbėti, ku
rie liečia visų depozitorių rei
kalus,

Toliau, visi depozitoriai, ku
rie dar nepasirašėte po petici
ja’ dėl pareikalavimo, kad States 
Attorney pradėtų tyrinėjimą į 
Universal State Banko valdy
bos ir direktorių darbus, galite 
tai padaryti atvykę j Depozi
torių Komiteto raštinę. Tuom 
pačiu sykiu galėsite pasirašyti 
po'peticija ir dėl pašalinimo 
resyverio.

Universal State Banko Depo
zitorių stotys, kuriose galima 
pasirašyti resyverio prašalinimo 
peticiją, yra sekančios:

“Naujienos”, 1739 S. Halsted 
St., N. C. Krukonis, 3251 So. 
Halsted St., Sandara Publ. Co., 
3227 S. Halsted St., V, M. Stul
pinas, 3400 S. Emerald Avė., 
Draugas Pub. Co., 2334 S. Oak- 
ley Avė., Justin Mackiewich, 
2342 So. Leavitt St,, Paul M. 
Smith & Co., 4425 S. Fairfield 
Avė., J. Yuskiewitz, 3647 Ar
cher Avė., K. J. Mauke, 6812 
So. >Western A ve. J Bem Wgit- 
ches, 4600 So. Wood St., J. P. 
Waitches, 52 East 107 Street. 
Jos. F., Budrik, Inę., 3417 S. 
Halsted St., J. P. Ewakl & Co., 
840 W. 33rd St.

Tie, kurie norite pasirašyti 
po peticija pavesti States AL- 
torney tyrinėti banko -valdybos 
ir direktorių . darbus, turite 
kreiptis į Depozitorių raktinę, 
3236 So. Halsted St., Chicago, 
III. Raštinė yra atidarytą kas
dien, nuo 1 vai. po pietų iki 8 
vai. vakaro. Nedėliopi nuo 10 
vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 
Dėlto visi, depozitoriai sybriis- 
kijne atlikti savo pareigas, at
vykti ir pasirašyti po minėto
mis peticijomis. Juo greičiau 

/
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tai padarysime, tuo greičiau bus 
pradėtas tyrinėjimas ir surasti 
prasikaltėliai bus patraukti at
sakomybėn. Taip pat ir visi 
banko skolininkai bus priversti 
greičiau atmokėti savo skolas, i 
Tokiu bųdu, visi depozitoriai j 
gausite daugiau pinigų atgal.

Kitas taip pat7 svarbus daly
kas visiems deppzit’oriams, yra 
tas, kad visi depozitoriai, ar 
daug ar mažai turi pinigų už
darytam banke, turi nuvykti į 
Universal State Banką ir fe
nais išpildyti taip vadinamus 
reikalavimus “claims’, Tie 
claims arba' reikalavimai yra 
pareiškimas uždaryto banko re 
syveriui, kad depozitorius rei
kalauja savo pinigų. Jeigu 
tokių aplikacijų neišpildysite 
pirm lapkričio 10 dienos, šių 
metų, tai vėliau negausite nei 
vieno cento. Todėl, kurie no
rite nors kiek pinigų gauti at
gal, tai žiurekitė, kad išpildytu 
mėtė tuos ‘claims’ pirm minėtos 
dienos.

Universal State Banko 
Depozitorių Komitetas,

8. Strazdas, pirm., 2202 W. 
22nd St.,

V. M. Stulpinas, rast., 3400 
S. Emerald Avė.

torių susirinkimas išrinko C, F. 
Kuehnle ba’nko prezidentu. P. 
Jernberg, buvęs prezidentas ir 
dabartinis Liberty Trust & 
Savings banko prezidentas, pa
lieka direktorių ir toliau akty
viai dalyvaus banko biznyje.

Apylinkės gyventojai, kurie 
turėjo reikalą su banku jautė, 
kad jis turi turėti 'aktyvius vir
šininkus ir biznio' padidėjimas 
per paskutinius kelius mėne
sius pateisina banko štabo pa
didinimą.

C. F. Kuehnle yra žinomas 
Chicagos bankierius, savo laiku 
buvęs National Banko of the 
Republic prezidentas ir dabarti
niu laiku susijungęs su fede- 
rale rekonstrukcijos korporaci
ja.

Per paskutinius tris metus 
bankas pasirodė su labai geru 
rekordu ir dąr nei karto nuo 
susiorganizavimo nereikėjo 
skelbti 60 dienų laukimo iki de
pozitai bus išmokėti, Pasku
tiniu laiku bankas turėjo dau
giau pinigų ir turto, negu de
pozitų ir pinigai visuomet buvo 
išmokami pareikalavus.—Z. A.

Lietuviai Gydytojai

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

2420 VV. Marguette Rd. arti Wsetern Av 
Pbone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomią 
1821 So. Halsted Street

Lietuvid
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Naujas Halsted Ex- 
change National 

banko prezidentas
Išrinktas C. F. Kuehnle, fede- 

ralės rekonstrukcijos korpo
racijos narys

Spalių 7 d., įvykęs Halsted 
Exchange National banko direk-

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainą prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl,' kad ^neturime iš
laidų užlaikymui sky

rių. '
3307 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL.,

J. F. RADZRJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORĮUS CHICAGOJ 
'MtallK Laidotuvėse patarnau

ta ju geriau ir pigiau
s'/T* negu kitą todėl, kad

priklausau prie grai
bų išdirbystės 

- OFISAS:
668 W. 18th Street 

Te|, Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Td. Vicfory 4088

U* "9

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

Graboriai

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. „

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P..M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitariau.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsw|ck 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Pilone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1— ir 7—8

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausios me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.,. 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v* dien«. 

Pbone Midway 2880

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORĮUS 

Patarnaują |aiodtuvėsę kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. x 
Tel. Rbosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S< Court, Cicero, UI, 
Tel. Cicero 5927

.............. I R'T”"1 ....

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORĮUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

"■.f j1.1 y'i't! . . .......................... v*.....i........1....... . ........

I. J.ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 4(5th St.

Ofi?o ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted Sts) 
• Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: T«L Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DJio j^io jAl. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street 

Valu 10—U v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

Telefonai

• Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tfa Ct.

Telefonas
- Cicero 3734

Akių Gydytojai

Dr. Suzana A. SĮakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai, kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakaru, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Vįrginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

Seredoj įr Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIĮĮ ĮSTAIRA
BUDEHOS ir vM nustebta, pubUU n Ktatatato- 
Mla kainomis ui aukite, rųžiea valaidoMn*. Mm 
norokuojam, už atvežta* mirusio fatogMM k«M | 
(staigų to blle kokios miesto daMes.

Baikalu! esant, musų automobilhto |

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtęmpiipą» kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimą, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių Karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminąvimap daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutaętį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi. 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
.. ............................. .. ....... .in... .R.. ■ .1. ■■

Duokite savo akis 

Dr. A. R. BLU 
1 —

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 tm

S vai. vak. NędėUomls patai sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Teh: Prospect. 1930

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valanda* iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Ląfpyette 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

o nereikta noktai, neįtartaitarnavimą jums visai nieko nereikta mokta!, neįtartai 
j4 tai, ar jus ką pirkaite, ar ne,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmbortas, kurto 
teikia ambulance patarnavimą su eksperto Uętaviu pa
tarnautoju. Dyką! Keturios Modemiškos Koplyčios DU 
Šermenų. Pajaukite EUDEIRĮ pirm negu kreipėte* kw 
kitur. • r-" - «

I I l^1 M IbFB nSRa> LUUIZlmb 
■■ PF- gju^pįiųu^ ' |

l 0«M

. b .... u .. > V . ‘. . <' ■ ., . -

-V
.0! . r-ą . '■.
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Ą. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue 

Tel, Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

[zaminuoti
JNTHAL

OPTOMETRIST" 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland..Avė 
Tel. Bou|eyard 6487

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Ma.qu.tt. M. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 111 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredpms po pietų it 

. nedėlioms pagal susitarimų.

Te|. Yard? 1829 ♦

DR. G. SERNER
I LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
, 756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

i

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto i|ci 2 po pietų 

Į ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- 
padieniais nuo 10 iįci 12.

iO'iS pąpne Boulevard .8483.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį.

iĄth^Street

X-Ray . bone Cicero 1260
... ■■■■■','"."j     r- '■■■r   !■!»■1

Hemlock 8151

DĘą v; S, NA&ES 
(Nąryąuękąs) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

Valaųdos: 9—12. 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą-

.................................■ ................ ................. i'ihii.... ......u uita

Cibo Tek Lafayette 7031
_ • Rez. Vįrginia 1839

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St, 

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. RockweU St 

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Bopleyard 2800 

Rez. 6515 $o. Rockufetl St. 
Tel. Republic 9723

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

5? E. 107th St.—prie Michigan Avė. 
Tęl. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketverge vak. 
TeL L4*y«tt« 6393

160 N, LaSalle St. — pagal sutarti

CHARLES P. KAI 
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N. Dearbom St., Suite 706 
Pbone State 4690, valandos iki pietų 

756 West 35th Street 
Pbone Poulevard 5913 

Valandos: nuo 3 po pietų, sukatomis 
nuo 2 po pietų.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tabphoue Hemlock 1323 

Valandos t 9 ryto iki 9 vakaro 
' * Nedeliomis pagal sutartj. .j

--ir
r

, r .yi. ’ ■ ‘j.. . .
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šie du Antanai netu 
rėjo užtektinai drą

sos vogti

sėkmingas. Nors buvo menkai 
garsintas, žmonių atsilankė gar 
na daug ir dar liko keliolika 
dolerių pelno,

—Kliubo narys.

Iš Universal State 
Banko depozitorių 
komit. darbuotės

Patyrė, kad pamačius policis- 
tų automobilį neapsimoka iš
sigąsti. ,

Staigiai susirgo Dr 
S. Monkevičius

TeisSjas J. Burke uždraudė re- 
syveriui Herrodui parduoti 
banko vertybes be dep. ko
miteto žinios.

Komitetas darbuojasi visais 
galimais budais, kad kaip ga
lima daugiausiai išgauti depo- 
zitoriams pinigų iš užsidariu
sio Universal State banko. Ko
miteto advokatai jau išgavo iš 
teismo banko skolininkų sura
šą, kuris yra atdaras Circuit 
courte kiekvienam, kas tik no
ri sužinoti teisybę apie skoli
ninkus.

Toliau, jau gauta iš Circuit 
teisėjo J. Burke įsakymas, kad 
resyveris negali jokių verty
bių parduoti be depozitorių ko
miteto žinios.

Be to, jau kreiptasi į States 
attorney John A. Swanson rei
kalaujant jury tyrinėjimo į ban
ko reikalus, 
yra keblumų
idant greitai butų 
jury tyrinėjimui, 
pagamino peticiją, 
renka depozitorių parašus. Jų
jau surinkta arti 500 ir kaip 
greitai bus surinkta ganėtinai 
parašų, bus daroma spaudi
mas, kad kuogreičiausiai butų 
paskirta grand jury. Jeigu ši
tas dalykas užsivilks, 
dėl pačių depozitorių 
mo ir nesirūpinimo 
liais. Nesvarbu kokia 
nigų uždaryta, didelė
kiekvienas parašas turi vieno
kią vertę. Todėl kurie dar ne
pasirašė, pasiskubinkit atvykti 
į komiteto raštinę ir pasirašyti.

Jeigu Antanas Mironis, 2500 
W. 46th St., ir Antanas Lik- 
šis, 4522 W. 45th St., nebūtų 
nusigandę policijos automobi
lio, jie butų gerokai pasipelnę 
ir tebesidžiaugiu laisve. Bet 
dabar abu sėdi už krotų.

|vyko štai kaip. Abu kaimy
nai susitarė eiti pasiplėšti. Kai
po pelningiausią ir patogiausią 
vietą, nužiūrėjo valgyklą prie 
101 ir Western gatvių. Nieko 
nelaukdami automobiliu nuva
žiavo. Buvo besirengią į val- 
valgyklą įsiveržti, bet nelaimei, 
netoliese pasirodė policistų au
tomobilis. Lipšis nutirpo. pa
likęs draugą ir įšokęs į savo 
karą nudumė, o paliktas Miro
nis pasileido 
neša.

Policistams 
jų Antanų 
įtartinas. Be
ėmė uždususį Mironį. 
kus į jų nagus pateko ir ant
rasis Lipšis. Dabar abu sėdi 
kalėjime už rengimąsi vogti.

Antradienį vakarą išgabentas į 
ligoninę

Antradienį vakarą tarp 5 ir 
6-ių staigiai susirgo Dr. S. Mon
kevičius, 4740 S. Ashland Avė. 
Daktaras buvo ligotas jau per 
kurį laiką ir antradienį padėtis 
pasidarė labai rimta, todėl bu
vo reikalas išvežti jį i ligoninę.

—žv.

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo 

darbuotė
Baso Antras Sopranas

bėgti kiek kojos

toks keistas dvie- 
elgęsis pasirodė 
didelio vargo su- 

Netru-

yra

Pasirodžius, kad 
su finansais ir 

paskirta 
komitetas 
po kuria

Duona išgelbėjo
Niekuomet netikėjau į lai

mikį arba visokius burtus. Tie
sa, Lietuvoj seni žmonės pasa
kodavo, kad Agotos ar kokia 
ten kitoniška duona (apaštališ
ka) nuo ugnies ir nuo perkūno 
apsaugoja. Bet seni žmonės, 
o ypač Lietuvoj, visokiais bur
tais tiki, tad sunku juos ir su
paisyti.

Tačiau burtai burtais, ale 
kartais pasitaiko labai keistų 
dalykų, štai praeitą savaitę aš 
su savo žmona išvažiavau į 
Wisconsin valstiją grybauti. 
Pasitaikė, kad tai buvo vienų 

' j J metų ženybinio gyvenimo su- 
Komiteto išleistos blankos dėl kartuvės. Važiavome 21 keliu, 

pakeitimo resyyerio taipgi ne- Netoli Libertyville pasivijo mus 
ganėtinai sparčiai pasirašomos. james simsono šoferius. Savo 
Kiti mano, kad jau pervėlu. didžiuliu automobiliu jis visu 
Visiškai ne’ Resyverį pakeisti smarkumu smogė į mano “džiu- 
sulig Illinois valstijos įstatymų iapę”, 
galima nors ir už metų laiko, Tįk akyse pažaliavo. Atsidu- 
jeigu depozitoriai to reikalauja', peme griovyj. Kai atsipeikėjo- 
atstovaudami du trečdaliu pa- me, įaj j “džiulapę” graudu bu- 
rašų ir du trečdaliu įdėlių. Tai- vo net žiūrėti,—taip labai nu
gi priklauso nuo visų depozi- kentėjusi, čiupinėjava mudu 
torių kaip greitai reikalingas galvas ir skaitovą guzus, — o 
skaičius jųjų susirašys. Du jų pusėtinai daug.
trečdaliai atstovaujanti suma Dar kartą pažvelgiau į “džiu- 
pinigų jau susirašė. Dar truks- lapę”,—ji kur kas daugiau nu
ta skaičiaus parašų. Todėl rei- kentėjusi, negu mudu. Kodėl 
kalinga, kad kas tik turi ban- taip? Greit paaiškėjo. Turėjo- 
ko knygutę, nors ir su vienu va mašinoj keletą duonų. Kai 
doleriu, ateitų pasirašyti. virtova, tai 

Sukruskite, depozitoriai. Nuo tos duonos 
jūsų priklauso resyverio pa- jų galvas.
keitimas. Komitetas padarė Na, ir netikėk dabar žmogus 
pakeitimų ryšy su tais 25c. į duonos galią! Jeigu Agotos 
Kas turi banke mažiau $5, ir duona apsaugoja nuo ugnies, 
kas turi uždarytą ir didesnę tai Kučinsko apaštališka duona 
sumą, bet dabar neturi pinigų, tikrai mane ir mano žmoną ap- 
neturi to mokesnio mokėti. Vi- saugojo nuo pavojingo susižei- 
sų parašai yra būtinai reika- dimo...—Juozias Kazickas.
Jingi.

Circuit teismo teisėjo Joseph 
Burke įsakymas (order) drau
džia Universal State banko re- 
syveriui C. E. Herrod likviduo
ti banko turtą neatsiklausus 
Universal State banko depozi- /<Morning star„ kliuba.s lai;, 
torių komiteto. Receivens pir- L g mėnesinį susirinkimą spalių 
miausiai turi duoti depozitorių 6 d , 1654 N> Damen Ave. Pri. 
komitetui progą su reikalu su“[gmus protokolą ir raportus, ki- 
sipažinti ir pareikšti savo nuo-Į j0 diskusijos neužsimokėjusių 

narįų klausimu. Dabartiniais 
_____ _ j tokių narių 
yra gana daug. Po ilgo svars-

tai tik 
apsileidi- 

savo įdė- 
suma pi- 
ar maža,

pasitaikė taip, jog 
apsaugojo mudvie-

North Side
Iš Morning Star Kliubo 

darbuotės

dalyvauti šiame parengime, ku
rio įžangos kaina taip-gi pritai. 
kinta prie depresijos laikų. Bi
lietus galima gauti ir <tą ba
ilaus vakarą,, prie durų.

Norėtųsi tikėti, kad Chica
gos lietuviai, įkainuodami dar
bus, kuriuos Kliubas dirba, 
skaitlingai • atsilankys j ryto
jaus (šeštadienio) vakarą, 
Shoreland viešbutyje, 55-ta 
ve prie ežero, ir tuo jo 
gerus darbus parems.

A. K. Valakas — vice-pirmi- 
ninkas, P. B. Barshack — sek
retorius, B. R. Petkevičius — 
iždininkas ir eilę narių. Be to, 
prie komiteto yra patariamoji 
grupė, j kurią įeina Dr. A. 
Graičunas, J. J. Kaminskas ir 
J. Blazauskas, ir moterų sky
rius.

CLASSIFIED APS, ]
Radios

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. arba Philco Lo-BoyCon- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

gat- 
tuos

■ 1 ■ ■ I

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Tėmykit! šiandien pamokos 
naujoj vietoj, 7204 S. Camp
bell Avė., pradžia 5:30 vak.

Chicagos moterų tarpe 
susiorganizavusios jvairios drau
gijos, grupes ir kliubai* įvai
riems tikslams. Vienas jų, tu
rįs gal ideališkiausius tikslus ir 
grupę sumanių ir energingų vei
kėjų tiems tikslams dirbančių, 
yra Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas, kuris gyvuoja jau.de- < 
šimti, metai. Vienas svarbiau
sių Kliubo tikslų yra labdary
bė, ir kadangi musų kliubietės 
yra labai kuklios—mažiau kal
ba, o daugiau žiuri darbo ir re
zultato—tai nebus pro šalį pri
minti visuomenei faktą, kad 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu
bas užsiima ne vien draugiš
kais, maloniais suėjimais, bet 
dirba ir humanitarinį darbą.

Visi žinome, kad gyvenime 
ne visiems takai gėlėmis kloti. 
Ypatingai šiais laikais, yra 
daug nelaimingų ir vargstančių 
žmonių, kurių daugelis negali 
pasigelbėti, palengvinti gyveni
mą sau ir tiems, kurie nuo jų 
priklauso—vaikučiams. Iš dide
lio skaičiaus lietuviu J^hicagoj, 
rasim nemažą nuošimtį ( pana
šiai vargstančių. Kitos tautos 
turi tam tikrų labdarybės drau
gijų savo biednuomene rūpin
tis, bet dėja, mes lietuviai to
kių organizacijų beveik neturi
me. Todėl, Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubas, matydamas lab
darybės darbo reikalingumą, 
pradėjo jį pagal savo išgalėji
mą dirbti. Jų devynių metų 
darbo rekordas yra ištikrųjų 
pasigėrėtinas.

Ištisierrts metams 
asignuoja tani tikras 
nigų vedimui labdarybės darbo, 
apart to kiek suranda pagelbos 
kitose svetimtaučių įstaigose 
Esu daugiau negu tikra, kad 
nėra tos dienos, kad Labdary
bės Komisija, kurioje daugiau
sia darbuojasi p-nia Vivarunas, 
neturėtų duoti laiko ir darbo 
pagelbos ieškantiems lietuviams.

Išlaidos visoms šioms labda- 
rybėms yra padengtos pačių na
rių mokestimi, jų asmeniniais 
paaukojimais ir fondais, sukel
tais iš mažesnių ir didesnių vie
šų parengimų.

Kliubo pirmas Šio sezono pa
rengimas bus. taip vadinamas 
“sunkių laikų balius”, kuris į- 
vyks Shoreland viešbutyje, ry
toj vakare, tai yra 22 d. spa
lių. Rengimo komitetas, kuris 
susideda iš pp. Strikol, Stankū
nas, Šatkauskas, Belskis, Han- 
skaat, Steponavičius ir Dr. šla
kiai žada suteikti visiems atsi 
lankiusiems ypatingai daug 
siurprizų, rengia tam tikrai 
pritaikintą muzikalį ir šokių 
[programą, kuris biiš kas nors

kliubietės 
sumas pi-

monę. Negavęs depozitorių ko-L ’ * *
miteto sutikimo, resyveris tur- barbės laikais 
to negalės parduoti. Be to, re-L ____j___
syveris turės pranešti depozi- kliubas nutarė, kad na- _ 
torių komitetui apie visus dar- |riai> užnikę jr negalį užsimo- naujo ir labai ypatingo ir pa 
bus ir prieš duodamas teismui Įketi, ateitų j susirinkimą ir pa-1 liks svečiuose malonius atmini 
kokius i ' 
įteikti kopiją depozitorių ko- [žastis. 
miteto advokatui A.,A. Šlakiui.

Dep. Kom. Spaudos Komisija* | niekuomet nepraneša nariams re, kad viskas butų be

nors įsakymus, turės [aiškintų neužsimokejimo prie- mus.
Atsižvelgiant j visas šių lai- 

Pastebėjus, kad sekretorius |kų aplinkybes, kliubietės nuta- 
s “cere- 

apie susirinkimus, buvo paaU-|monijų’\ Ponios prašomos dė- 
kinta, kad Morning Star -kliubo vėti paprastas perkelines suk 
susirinkimai įvykta pirmą kiek neles, o vyrams taip pat duo 
vieno mėnesio ketvirtadienį. Į< . .

Klaidos atitaisymas
Vakar dienos “Naujienose” 

žinioje iš Joniškiečių kliubo j 
siveržė kelios klaidos. Turėtų 
būti: “Garfieldparkiečiai— pp. 
Stuparai, iš Eastsidės—J. ir M. 
Slavinskai ir iš Englewood —K. 
ir L. Baltai.”

MES DEZA1NINAME, SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809 ♦

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tėvai, kurių vaikai lanko šią 
mokyklą, pasakykit jiems, kad 
šokių pamokos1 šiandien bus 
naujoj vietoj: 7204 S. Camp
bell Avė., pradžia 5:30 vai. va
kare. Taigi, tėvai, atvežkite sa
vo vaikus į naują vietą.

-—Mokyklos Valdyba.

14-ta apylinkė
Kazimiero Jukelio mirties su

kaktuvių paminėjimas

K. Yukelis mirė rugpiučio 14 
d., 1932 metais. Buvo senas 
“Naujienų” skaitytojas ir rė
mėjas. Iš profesijos buvo bar 
zdaskutys.

Marijona Jukelienė, velionio 
žmona, spalių 22 d. velionio at
minčiai pagerbti sukvietė gimi
nes ir draugus į DieVo Apveiz- 
dos bažnyčių išklausyti mišių 
ir į namus pietiims, adresu 731 
W. 14th PI.

Taip pat p. Jukelienė spalių 
22'd., perkelia^ pirmojo vyro S. 
Totoraičio kūną į šv. Kazimiero 
kapines.—Senas Petras.

Iš 18-tos apylinkės
Siuvėjas D. Bačius persikelia į 

naują vietą

Senas naujĮenietįs ir gerai 
pažįstamas drg. (D. Bačius iš 
18-tos apylinkės persikėlė į 
naują vietą, kuri yra daug di
desnė ir patogesnė.

D. Bačius prašo draugų ne
užmiršti, kad jo siuvykla dabar 
randasi adresu 1978 Canalport 
Avė. Darbas bus atliekamas 
greitai ir gerai.—Senas Petras.

Iš Politikos Lanko
Lietuvių republikonų 
komitetas Hooverį 

remti
Republican NationalPrie

Committee svetimtaučių divi
zijos suorganizuotas lietuvių 
skyrius remti Herbertą Hoove- 
rį antram terminui J. V. pre
zidentūroje. Į komitetą įeina 
Matas Vabalas pirfnininkas,

Geresni Laikai

- ; [damas didelis palengvinimas,
Išvažiavimo komisijai patie- nes neturi dėvėti kokių ten 

kus raportą susirinkimui, pasi-į tuxedo, gali dėvėti papras- 
rodė, kad išvaživimas buvopa-’tus rubus. Visi yra kviečiami

Svarbus pranešimas 18 
apielinkės draugams ir 

kostumeriams
Esu persikėlęs į didesnę vietą, 
bar turiu geresnę vietą ir darbas 

karnas už sumažytą kainą.

D. BAČIUS,
Kriaučius

1978 Canalport Avė,

Da- 
atlie-

PROGRAMAS
Iš Radio Stoties WCFL 

970 kilę.

Nedelioj, spalio 23 d.
nuo 8:30 v. ryte

Programas bus labai įdo
mus, susidės iš giesmių ir kal
bos, kaip ir visuomet. Bet 
šitą kartą bus žingeidi tema: 

“DIEVO KARALYSTĖ
TARPE JŪSŲ”

Jahovos Dievo liudininkai 
rengia šį programą dėl žmo
nių gerovės. Todėl visi ne
užmirškite pasiklausyti.

NAMU SAVININKAI l PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE1

Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų it nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47tb Street,

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale pesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau Šiuo adresu viri 40 metų

MARQUETTE 
Wet Wash Laundry 
Lietuviai darbininkai, ir lietuviai sa

vininkai.
VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ 

BYKLA CHICAGOJE.
Prašome lietuvių paramos, 

rėsite drabužių tdel išplovimo 
mums arba šaukite

Phone HEMLOCK 0254

6551-53 So. Kedzie Avė

SKAL-

Kai tu- 
siųskite

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir! monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui.

I Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po-piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro Šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. -Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 Šo. Halsted St.

Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba .3 flatų namų stogą pa

taisome ir petfekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING W0RKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzte 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

ATNAUJINAME MATRASUI
Nauji užvalkalai .......  $2.5

padaromi į vieną dieną.
A & B BETTER BEDDING

906 No. Western Avė.
Tel. Humboldt 4766

Situation Wanted
Darbo Ieško

NAŠLĖ moteris su 8 metų mergai
te yra dideliame varge — ar negalėtu 
kas nors ją sušelpti *ir duoti jai padir
bėti prie namų, arba prie indų plovimo 
restauracijoj. 3329 So. Morgan St., 2 
lubos per vidurį.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris kuri švariai 
dirba dėl valymo kambarių. Darbas 
tik pusę dienos kas dieną. Liuosi ne- 
dėldieniai . Už atlyginimą duosiu mo
derniškus 4 kambarius pagyvenimui.
* Atsišaukite adresu

1837 South 49 Court 
Cicero

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI vyrai ir moterys, ge
ras uždarbis kasdien. Kreipkitės 59 
E. Van Buren St. kambarys 1518, nuo 
9 ryto iki 1 po pietų. Mr. Soger.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla

tas stt uždaru porčium, dideliu beis- 
mentu, vandeniu šildomas, pigiai 

3101 So. Morgan St.
;■> ' ' —o—

PASIRENDUOJA 4 kambariai. 2 lu
bos, labai šviesus, elektra, maudyme, 
Bridgeporte prieš Šv. Jurgio mokyklos. 
Renda $15.00.

910 W. 32nd Place

RENDON 4* kambarių flatas, Švie
su, Brighton Park apielinkėj. Renda pi
gi. 4518 So. Mozart St.

L Business Chances
Pardavimui Bizniai. .

PARDAVIMUI krautuvė visokių 
smulkmenų, biznis gerai išdirbtas, par
davimo priežastis, turiu du bizniu .

2519 W. 69th St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė it gro- 
sernė. Atsišaukit greitai. Knygynas. 
Box 58. 3210 SO. Halsted St.

PARDAVIMUI restauranas, geroj vie
toj, biznis eina gerai, pigi kaina, prie
žastį patirsite ant vietos. Kreipktės 
lašku 1739 S. Halsted St. Box 1499.

TURIU PAAUKAUTI čeverykų tai
symo šapą, gera apielinkė, žema renda, 
pigiai' už cash.

So. Laflin St.

“ Real Estete For Sale

BARKENAS
Krautuvė ir flatas, karštu vandeniu ap

šildytas, 6 kambariai tile maudynė, 4 
kambarių flatas užpakaly krautuvės, ga- 
radžius. Parduosiu pigiai arba priim
siu mainą.' Del informacijų atsišaukite 

4101 W, 21 St.
Lawndale 2091

BARGENAS DEL GRABORIAUS

Storas ir moderniškas karštu vande
niu apšildyta*, 6 kambarių flatas, taipgi 
4 kambarių flaty užpakaly štoro. Ge
ra apielinkė. Gera dėl lietuvio arba 
lenko graboriaus. Parduosiu faž barge- 
ną arba priimsiu mainą. Namas dabar 
parenduotas graboriui, kuris nėra lietu-

i nei lenkas. Kaina $7000. 
Del informacijų atsišaukite

5701 W. Division St.

Patent Attorney
Patentai

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)v
1 Res. 730 W. 62nd St.

Tel. Englewood <5840

į———  ■ .......... .

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais pa ten ravime finansavime ir su
radime 
mams.

rinkų praktiškiem*' išradi-
, * ■

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Saukite
CANAL

Specialių
Educational 

Mokyklos

J. MACKIEWICH ;
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St 

Phone Canal 1678 
■ ■■■■m n ■m........................ . ui....... m ui......

I Beveik kasdie mes girdime žmonės 
nusiskundžiaųt apie blogus laikus ir biz
ni . Visi tikisi, kad geri laikai greit 
ateis. Yra daug dalykų kuriuos mes visi 
dar turime padaryti pirm negu geri 
aikai sugrįž.

Kiekviena namų šeimininkė tiesioginiai 
gali prisidėti prie gerų laikų sugrįžimo, 
pirkdama savo apielinkės krautuvėse. Ka
da ji tą darys, tai pinigai, kuriuos ji 
išleidžia krautuvėj, liks krautuvninko 
sukartoti toj pačioj apielinkėj, Bet 
jeigu ji pirkinės krautuvėse kitų chairt 
organizacijų, tai jos sumokėti pinigai 
ne pasiliks toj apielinkėj, bet bus iš
vežti jų savininkų r kitus įpiestus. / 

.Del pavyzdžio grosernės bizny, mes 
turime Čia pat Cbicagoje “Midwest 
Stores’’. Tai organizacija turinti.viršl PONIOS ir PANELĖS išmokite da 
300 krautuvių, kiekviena jų valdoma ryti kutios ne tik išrodo, bet k
ir operuojama atskiro ? savininko. Kuo- jau£jasį kaip gyvos. Mokinimas už dyką.

?ie Srf>SCfW,..Per*a paistą arba iš- Į Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
leidžia pinigus, jie tą atlieka per vieti- mums>patiems kainuoja. Jus galite parduo- 
hV1s.j p,tkl,2S lf»» b‘zn‘^‘U8' t“° budu tJ kvietkas sU pelnu. Joms rinka visuomet 

Midwcst Stores suteikia darbą žmo- at8jras< Neatideliokite; ateikite tuojaus. 
nemi gyvenantiems toj pačioj apielinkėj. REALISTIC FLOWER STUDIO 

Beto namų šeimininkės ras ir kitą tie- p w Wasbington St.. 2ros lubos 
slogintą naudą pirkinedamos “Midwest' 
Stores”. Ir tai todėl, kad jos ant savo 
pirkinių padarys dideles sutaupąs. 300 
krautuvių.^ tai didelė jiega, ir visi tų 
kratftuvių< produktai perkami vagonais, _______________ r ■
tiesiog iš manpfaktorių arba išditbėjų DUODA UMUS REZULTATUS 
žemiausia kaina. šiomis sųtaupomis <5 kambarin
naudojasi musų kostumeriai, kurie gauna flate —- $2.85. Blakės, $4.50. 
tuos- žema kaina. nupirktus produktus. ‘ “ 
' Šios dienos laikraščio laidoje telpa 
didelis skelbimas, kuris yra aiškių po-

Įima nusipirktf už labai žemą kainą.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 No. LaSalle St.

. Kambarys 610

CLASSIF1EDADS.

Exterminatoriai
EXtERMINATORIAI

Išpaikinti tarakonus. 5 kambarių 
Žiur

kės. $5.0Q. Kandis ant visados išnai
kinti $3.95. Darbą pilnai garantuo
jame.

dymu, jog augštos rūšies produktus ga- NATIONAL PIED PIPER SERVICE
Tel, Diversey 4271

V x<

6373

Dėl
Skelbimų Kainų

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO BIZNIUS — PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




