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Laivų judėjimas

——

nesiskirstė

Perkūnas nežiūri maldų
Kai

DIDELI MIŠKŲ GAISRAI

pirkios į

Rolandai

Amerikos Lietuviai
bilių balsuoti,

NEI ADRESO RA

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

Preky-

10,000 kalinių Illinois 
valstijos kalėjimuose

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

Savo kalboj Dės Moines pasisa
kė už augštus muitus, kaipo 
vienatinį taimeriams išgany-

Rekonstrukcijos Finansų korp 
skolina pinigus daugiausia gę 
ležinkeliams ir skolintojams

Anglija gelbėsianti 
nusiginklavimo 

konferenciją

Davatkos nenorėjo leisti palai
doti tik įtartų nusižudyme 
žmogų

grūmoja Vokietijai 
boikotu

Judėjimas Klaipėdos 
uoste padidėjo

Lietuvos Naujienos

išlaidų.
Danijoj yra socialistų 

bet ji irgi neturi di- 
parlamente.)

mote
Urbo

Prez. Hooyeris pra 
dėjo rinkimų 

kampaniją

Washington, sp. 5 
bos atašė Tokioj praneša pre
kybos departamentui, kad Ja
ponija išleis bonų $555,000,000 
sumai^ kad padengti biudžeto 
deficitų.

Japonijos pinigai vėl ėmė pa
maži pulti.

415 vyrų ir 
Prie bedarbių su 

mažėjimo iš dalies prisidėjo dar 
ir nusausinimo darbai krašte.

didžiausiu 
laidotuves.

(Telegrama nepaduoda kode! 
Hendersonas priešinosi šiai re
zoliucijai. Jis yra socialistas ir 
ne kartų šioj pačioj konvenci-

Springfield, III., sp. 5. —Jau 
kelintą savaitę Illinois legisla- 
tura laiko nepaprastų sesijų, 
kad pravesti bedarbių šelpimo 
bilių. Bet ikišiol nedaug kas 
atsiekta, nes legislatoriams tas 
dalykas mažai rupi. 30 atsto
vų buto narių ir 21 senatorius 
visai nedalyvauja posėdžiuose. 
O kadangi bedarbių šelpimas 
randa ir nemažo pasipriešinimo, 
tai nedrystama 
kad nepralaimėti. Telegrafu iš 
šaukta atvykti visus nedalyvau
jančius atstovus, kad bilius bu
tų galima balsuoti ir posėdį 
uždaryti iki po rinkinių.

Išvytas papos delegatas Jungt 
Valstijų pasieny

Japonija skolinsis ‘ pinigus pa 
dengti deficitą.

uos- 
šiek

Išskolino virš biliono 
dol. bankams ir 

geležinkeliams

Brownsville, Tex., spi 5. -- 
Išvytasis iš Meksikos papos de
legatas arcivyskupas Ruiz ‘ y 
Flores aeroplanu atskrido į Ma- 
tamoros, Skersai sieną. Mano
ma, kad Šiandie jis bus išvytas 
per sienj į Jungt. Valstijas.

Šilutės apskrity liepos mėnesį 
buvo įregistruoti viso 38 be
darbiai, bet ir jiems buvo duo
ta darbo prie melioracijos.

Klaipėdos ir Pagėgių apskri
tyse liepos mėnesį bedarbių vi
sai neatsirado.

Naujoji unija derasi 
su kasyklų savi

ninkais

Haaga, 
draugijos 
boikotą Vokietijos prekėms, Vo
kietijai susiaurinus įvežimą iš 
Holąndijos ūkio produktų.

Socialistų programan

Anglijos Darbo partija pasi
sako už Socialistini; valstybę

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 —

Paskelbė, kad unijos turės atsakyti už savo 
pavienių narių pasielgimus

Hankow, Chinijoj, sp. 5. — 
Iš chinų šaltinių pranešama, 
kad 10,000 komunistų armija 
užėmė svarbų prekybos miestą 
Sinchow. Miestą komunistai 
apgriovę ir išplėšę.

Reikalauja nacionalizuoti bankus ir stam 
biąsias įmones ir atnaujinti 

derybas su Indija

Mokslas laimi, mirtis traukiasi 
sako Dr. Mayo

Illinois legislatura nesi
i- pimu

Roosevelt susitikę 
Smithu

Edwardsville, III., sp. 5. — 
Naujoji angliakasių unija', Pro
gressive Miners of America, 
šiandie pradėjo derybas su ne
kurtais Illinois anglių kasyklų 
savininkais dėl naujos sutar
ties.

Unija susideda iš narių, kurie 
pridšinasi senosios unijos $5 
sutarčiai. Ji vakar konvencijoj 
Gillespie mieste užgyrė naują 
algų skalę ir šiandie pradėjo 
derybas. Kokia nauja skalė sul 
tarta, nėra skelbiama, bet mal 
noma, kad yra kompromisini? 
tarp $6.10 senosios, jau pasi
baigusios sutarties, ir atmesto
sios $5 skalės.

Tuo tarpu angliakasių kova 
tebesitęsia. Fulton pavie.te ne
kurtos kasyklos atsidarė po 
milicijos apsauga. Bet kai ku
riose vietose daug jau pirmiau 
atsidariusių kasyklų užsidarė 
nesusiradus užtektinam skaičiui 
norinčių dirbti už nukapotą al
gą angliakasių.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Spalių-October 6 d., 1932

Triukšmas Radviliš 
kio kapinėse

Leicester, Anglijoj, spalio 5. 
Darbo partijos metinė konven
cija, nežiūrint partijos vado 
Arthur Hendersono priešinimo
si, priėmė rezoliuciją, kurioj 
pareiškiama, kad įkūrimas so
cialistinės valstybės yra vyriau
sias partijos tikslas.

Kad to atsiekti reikalaujama' 
nacionalizacijos Anglijos banko 
ir kitų privatinių bankų, taipgi 
socializacijos stambiųjų pramo
nių, kasyklų ir kitų visuome
nei svarbių įmonių. Bet Darbo 
partija, jei ji įeis valdžion, ne
sirūpins skubiai keisti konsti
tucinį karaliaus stovį.

Henderson įspėjo konvenciją 
prieš priėmimą šios rezoliucijos, 
bet ją rėmė Charles Trevelyan, 
buvęs liberalas ir buvęs švieti
mo ministeris darbiečių valdžio.Vancouver, Wash., sp. 5. — 

Padedamas smarkaus vėjo, gais
ras baigia naikinti Clark pavie
to miškus. Tūkstančiai akrų 
miško ir keli ūkininkų namai 
sudegė. Keli miesteliai yra 
pavojuje.

Portland, Ore 
gaisras Oregon ir Washington 
valstijose gręsia sunaikinti tris 
mažus miestelius. Liepsnos jau 
paliko vieną Oregono miestelį 
pelenuose. Wa‘shington valst. 
vienas miestelis irgi išdegė. 
Gaisre žuvo vienas žmogus. Tū
kstančiai žmonių kovoja gaisrą, 
bet dar nepasisekė jį suvaldyti. 
Nuostoliai ikišiol siekia virš 
$2,000,000.

Dės Moines, sp. 5. — Prezi
dentas Hooteris vakar pradėjo 
savo rinkimų kampaniją, at
vykdamas į čia iš Washingtono 
ir pasakydamas ilgą prakalbą 
daugiausia ūkininkams rupimais 
klausimais, nes ši kalba' buvo 
taikoma ūkiškam vakarų kraš-

Indisnapolis, Ind., sp. 5. — 
American Prison Assn. metinia
me kongrese, Illinois kalėjimų 
statistikos vedėjas E. R. 
Amick pa'skelbė, kad Illinois 
valstijos kalėjimuose šiuo laiku 
randas’ virš 10,000 kalinių. Pir
mas valstijos kalėjimas buvo 
pastatytas 1832 m. ir turėjo 
tik vieną kalinį.

Vienas iš kas aŠtuonių kalinių 
Joliet kalėjime yra' svetur gi 
męs.

Vieną kalinį užlaikyti į me
tus kainuoja $280.93, arba 76.9 
centus į dienų.

įeina 
trumpinimas darbo valandų ir 
platus viešieji darbai

Gautas
kapi-

p. 5. — Ūkininkų 
grūmoja' paskelbti

unijas atsakyti už pavienių na
rių pasielgimus.

Tarp darbininkų pasireiškė 
didelis nerimavimas. Jie sako, 
kad algų kapojimas “laisvus 
Vokietijos darbininkus verčia 
į kuli (pigiųjų Chinijos darbi
ninkų) padėtį”. Maži streikai 
tęsiasi visoje šalyje.

Valdžia pašaukė konferenci- 
jon arbitratorius, kad instruk
tuoti juos, kaip jie turi elgtis,

Svarbiausia jo kalbos išvada 
buvo, kad visi žmonės, ar tai 
darbininkai, ar ūkininkai, ar 
biznieriai, ar pramonininkai, sė
di vienoje ir toje pačioje val
tyje ir kad vienatinis jiems iš
sigelbėjimas yra augšti protek
ciniai muitai, už kuriuos stovi 
tik republikonai. Tik du daly
kai buvo pasakyti nauji, viena, 
kad jis stengsis palengvinti ūki
ninkų morgičius ir neleis at
imti namų, ir antra, kad visos 
atgautosios iš kitų valstybių 
skolos bus panaudotos suradi
mui užsieny naujų marketų 
Amerikos ūkių produktams. Ka
ro skolų paanikinimui jis ne
pritaria. Apie prohibiciją ne 
neprisiminė.

Vokietijos Valdžia Puola 
Darbininkų Unijas

Kaip Danijos sočia 
listų valdžia kovos 

bedarbe
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Copenhagen, spalio 5 —Atsi
darius vakar naujam . Danijos 
parlamento ) posėdžiui, socialis
tas premjeras Stagning išdėstė 
valdžios programą kovai su 
nedarbu. Sdcidll^tų valdžia sto 
vi už sutrumpinimą darbo va
landų ir aprybavimą viršlaikio. 
Taipgi rengiasi pravesti platų 
programą viešųjų darbų, namų 
statybos, taipgi laivų budavoji- 
mo.

Kadangi viešieji darbai rei
kalaus didesnių išlaidų, tai pi
nigus toms išlaidoms padengti 
bus bandoma sukelti uždėjimu 
taksų ant turto ir mažinimu 
kariuomenės užlaikymo ir gink
lavimosi

(Nors 
valdžia, 
tiži urnos

Albany, N. Y., sp. 5.—Lai
ke valstijos demokratų konven
cijos, kuri demokratų kandida
tu į gubernatorius nominavo 
vice-gubernatorių Herbert H. 
Lehman, gubernatorius Fra'nk- 
’in. Roosevelt, demokratų kan
didatas į prezidentus ir Alfred 
E. Smith, kuris buvo demokratų 
kandidatas pereitais rinkimais, 
susitaikė ir estradoj vienasski
tam padavė ranką. Smitho san- 
tikrai buvo ne (kokie jau nuo 
senai, bet dar labiau pablogėjo 
po demokratų konvencijos Chi- 
cagoje, kada Smith pralaimėjo 
nominaciją.

Washington, sp. 5. — Iki 
rugpjūčio 31 d., Rekonstrukci
jos Finansų korporacija, kurią 
valdžia įkūrė gelbėti pramonę 
ir pataisyti šalies ekonominę 
būklę, buvo išskolinusi $967, 
642,071.47,• daugiausia tik gele
žinkeliams, bankams ir finan
sinėms įstaigoms, kurios užsi
ima pinigų skolinimu. Buvojau 
prižadėta paskolinti, bet dar ne
išmokėta $190,536,855.95; ir be 
to paskolinta farmeriams per 
agrikultūros sekretorių $64,201,- 
989.50.

Be to dar buvo paskolinta 
$35,455,171.22 valstijoms ir 
miestams šelpimo reikalams.

Iš tos milžiniškos sumos pa
skolų gavo: 4,324 bankai, 391 
uždarymų bankų receivertai, 643 
spulkos, 79 apdraudos kompa
nijos. 68 morgičių kompanijos, 
10 agrikultūros kreditų korp., 
17 gyvulių kredito korp.. 9 fe- 
deraliai žemės bankai, 6 privat. 
žemės bankai, 3 kredito sąjun
gos ir 49 geležinkeliai, šelpimo 
paskolos suteiktos 25 valstijoms 
ir Hawaii.

Radvilišky keista mirtimi mi 
re V. Urbonas. Apskrities gy 
dytojas pripažino sava (natų 
rale) mirtimi mirusį 
vyskupo leidimai laidoti 
nėse.

Radviliškio pamaldžios 
rys buvo nuomonės ,kad 
nas pasikorė, užtat nusistatė 
neįsileisti į kapines. 5 vai. ve
lionis buvo lydimas į kapines. 
Prie kapinių vartų 
triukšmu sutiko 
Keiksmai, piktžodžiavimai. Kai 
kunigas pradėjo šventinti duo
bę suzvimbė keli akmenys, že
mių saujos lėkė link jo. Ne
spėjo atlikti laidojimų apeigų 
turėjo pasišalinti, tarp moterų 
įkarštis plėtėsi. Vienos keikė 
kleboną, kitos policiją, kėlė vie
na prieš kitą ruhus ir tampėsi 
už plaukų. Policija moterų bū
rį apmalšina, tuoj kitas “suky
la”. Kelioms surašyti protoko-
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Klaipėda
Klaipėdos uoste pereitą savai
tę (rūgs. 20—27 d. d. buvo 
dar didesnis. Įplaukė viso net 
33 jurų laivai, o išplaukė 14. 
Daugiausia šią savaitę atvežė 
anglių iš Anglijos'Lietuvos ge
ležinkelių valdybai ir trąšų. Be 
to, atvežta cemento, geležies, 
geležinkelių bėgių, medžių iš 
Leningrado ir kitų prekių. Iš 
Klaipėdos išvežta celiulozos ir 
251 tona kiaušinių, bekono ir 
sviesto i Londoną.

Del padidėjimo judėjimo 
te ir dėl namų statybos 
tiek sumažėjo bedarbių.

šaukia Londone konferenciją ir 
dėl Vokietijos reikalavimo 
ginklų lygyybės

[Acme-P. & A. Photo]
Naujasis švddijos premieras, Socialdemokratų partijos vadas, 

Per Albin Hansson su duktere, savo namuose Stockhoime.

Viena moteris visa gerkle 
šaukė: “Turbut Dievas iš Ra
dviliškio j Braziliją išvažiavo, 
kad kapinėse leidžia laidoti “pa
karuoklius”. v

‘ Nors layohąs jau buvo už
kastas, moterys
“Vistiok naktį iškasime ir iŠ 
mesime gatvėn”.

Bet naktį nedrįso vienos mo 
terys eiti j kapines.

Birželio mėn. pabaigoj Klai
pėdos mieste buvo įregistruoti 
635 bedarbiai. Liepos mėn. 
pirmoj pusėj bedarbių skaičius 
buvo pakilęs iki 701. Dauguma 
jų buvo atsitiktini darbininkai. 
Liepos mėn. antroj pusėj ta
čiau padidėjus judėjimui uoste 
ir gerokai pakilus namų staty
bai, darbo rinkos būklė page
rėjo. Liepos mėn. pabaigoje 
Klaipėdos mieste jau buvo likę 
tik 611 bedarbių 
196 moterys
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Gieneva, sp. 5. — Anglijos 
premijas MacDonalda's nusita 
rė pabandyti išgelbėti nusi
ginklavimo konfeernciją. Jam 
nepatinka Tautų Sąjungos bū
das rišti klausimus, nes jis ti 
ki, > kacT lengviau susitarti ke
lioms didesnėms valstybėms, 
negu kelioms dešimtims. Todėl 
jis šankia penkių valstybių kon 
ferenciją Londone pasitarti 
nusiginklavimo ir karo laivyno 
klausimais. Amerikos delega
tai jau apleidžia Genevą ir per 
Paryžių vyksta į Londoną. Kon
ferencija įvyks ateinančią sa
vaitę.

Tuo pačiu kartu MacDonaldas 
neformaliai pakvietė Vokietiją, 
Franci ją ir Italiją atvykti į 
Londoną pasitarti dėl Vokieti 
jos reikalavimo ginklų lygybės, 
kurį atmetus Vokietija pasitrau
kė iš nusiginklavimo konferen
cijos. Jungt. Valstijoms apie 
tai nepranešta ir jos veikiau
sia nebus kviečiamos. Italija 
jau sutiko dalyvauti šiame pa
sitarime. Franci j a sutiko ne
noromis, nes čia ji neturės pa
ramos savo mažųjų talkininkų. 
Vokietijos gi nusistatymas dar 
nežinomas.

joj yra reikalavęs pasisakyti už 
“atvims ir griežtas socialistines 
priemones”).

Konvencija taipgi priėmė re
zoliuciją, kuri reikalauja, kad 
butų atnaujintos derybos su 
Indija ir butų sušaukta nauja 
Indijos apskrito stalo konfe
rencija.

George Lansbury kalbėdamas 
už rezoliuciją pareiškė, kad In
dijos klausimas Anglijai yra la
bai svarbus. “Azija atbunda 
nuo krašto iki krašto”, sakė jis, 
“ir baltoji rasė nenori pasilikti 
be jokio draugo Tolimuose Ry
tuose”.

Konvencija' pasisakė prieš pa
naikinimą prekybos sutarties 
su Rusija, ko siekiasi dabartinė 
konservatorių valdžia.

Baigiant konvenciją, Hender
son tapo aklamacijos budu iš- 
naujo išrinktas partijos sekre
torium ir iždininjui. Į pildomą
ją tarybą išrinktos ir pemzos 
moterys.

naujienos
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Chich'rai ir apylinkei tedera^ 
lis oro biuras Alai dienai pra
našauja:

Giedra ir šilčiau; vidutinis 
pietvakarių vėjas.

faulė teka 5:51, leidžiasi 5:-

Berlinas, sp. 5 
kancleris von Papen paskelbė 
dekretą, kad darbininkų unijos, 
kurios skatins ar rems strei
kus, tarės atsakyti už pasida 
riusius nuostolius.

Sulig nauju patvarkymu, uni
jos turės atsakyti net ir tuose 
atsitikimuose, jei ir pavienis na
rys trukdytų valdžios ekonomi
niam planui. Unijos kreipėsi 
prie advokatų, bet tie nesurado 
jokių įstatymų, kurie verstųj jei streikai išsiplėstų

St. Paul, Minn., sp. 5 
bedamas čia Dr. Wm. J. Mayo. 
garsusis Rochester, Minn., chi
rurgas, išreiškė nuomonę, kad 
žmonija ‘artinasi prie to laiko, 
kada nebus “bereikalingų mir
čių”. “Sąrašas ligų, kurios ga
li būti išgydytos, nuolatos di
dėja”, sakė jis, “ir ilgis amžiaus 
tapo žymiai prailgintas”.

Tam padeda' čiepai, chirur
gija, bakteriologija, radiografi- 
ja ir Kiti mokslo pritaikimai.

Jeznas, Alytaus apskr.—Pra
ėjusią savaitę šioje apylinkėje 
siautė griaustinis su dideliu lie
tumi ir pridarė daug nuosto
lių. Kiškeliškių kaime užmušė* * , 
ant krosnies gulintį vaiką ir 
suparaližavo rankas ten pat ant 
krosnies buvusiai to vaiko se
nutei, kai kur įtrenkė į me
džius.

Budos kaime užėjus perkūni
jai pil. R. nuėjo 
seklyčią paimti maldaknygių ir 
paprašyti pas Dievą, kad nu
stotų perkūno siautimas. Pil. 
R.- beimant nuo stalo malda
knyges, žaibas kirto j trobą ir 
sudraskė seklyčios dumtraukį, 
suskaldė lubų balkius ir užde
gė trobą. Subėgus pavyko tro 
bą apgesinti. R. trenksmas 
•apkvaišino.

■
t?



Neičiau rytoj

Į KORESPONDENCIJOS

JUOKAI
gauni tokią

Dalyvavęs

Westvllle, 111
Iš musų padangės

nu

yra

Pittsburgh, Pa

cigaretuose

todėl šis

Popr., 1Q32.

Vytukas; 
mokyklon.

Aldutė. -
Vytukas.

savo pėdės 
širdį.
F. K-na.

Virbickienė i: 
nulydėta į Šv 

įnešus gra

ląikas
itirti
a vos
par-
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Kodėl?
- Bandys skau

vių namo neras ne moters, nė 
motinos 
dė, kai kun

Kaip iškolcktuoti užvilktus nuošimčius.
Kaip surasti savininkus “Split margeliams”. ,
Kaip atgauti pinigus už “Dcfault” morgečius.
Kaip daugiausia gauti už sumažėjusios vertes ir nuo 

šimčių nebemokančius Gold Bonus.

rasi tuščius namtw. 
tu Vytautai ir tu,

Jam beka

kun. Vipar- 
ne tik kaipo 
kaipo vysku-

LAUKINIS ĮNIRŠIMAS 
“Gamta'savo Žalumoj** - kaip 
atvaizduotų Meissonier*io gar- 
saųi paveiktlo (1355 m.J . • . 
įkvėptas laukinio pykčio, kurį 
Henrikai IV^asis sulaikė savo 
griežtu įsakymu prie! dvikovas 
tarpe savo dvaro didžiūnų.

Aldute. — Vytuk, jeigu aš 
tau duosiu 8 saldainius ir ma
mytė 10 saldainių, ką tu da
rytumei.

Lietuviu 
miesto centre, 
Library gatvių 
yra Crovvley Milnier kompan 
jos krautuve.

neturi vietos

Holders Protective 
Committee

daugybė 
buvo su 

Tau- 
bažnyčios 

it Ii ko ceromo-

bai už gražų patarnavimų pn 
klauso ačiū.

Turiu pasakyti, jog Woit 
kienė dar jr dabar gana sun 
kiai tebeserga.

— Senas Mainierys.

Tad tose laidotuvių cc- 
nebuvo nieko to-

perkam? puikiausią, patį 
* X puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad,mes niekuomet neužmirštame 
fbisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva'

nupirktų daugiau ir naujai iš
leistų knygų, Knygyno ateivių 
skyriaus vedėja p-Jė Cogcll 
senai jau buvo pažadėjusių 
nupirkti lietuviškų knygų ir, 
aiit galo, tų savo pažadų išpil
dė: nupirko naujų knygų už 
apie $60.

Tad lietuviai, kurie mėgsta
te knygas skaityti, pasinaudo
kite proga, — jus be jokių iš
laidų galėsite perskaityti to
kias knygas, kurios jums lab
iausiai patinka. Naujai .nupir
ktos knygos beveik visos yra 
išleistos Lietuvoj ir daugeliui 
Amerikos lietuvių jos visiškai 
nėra žinomos. Tenka čia pa
sakyti, jog Lietuvoj išleistos 
knygos spaudos atžvilgiu daug 
gražesnės ir įvairesnės. Prieg- 
tam jos yra gražiai iliustruo-

DUOS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ 
.MORTGEČIŲ SAVININKAMS

puikus tabakas, jį linksmai pa
sendinus,, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy* 
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio Ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckic: yra tokie 
lengvi cigaretai.

imagus parašytų geresnį knygą, pasakytų geresnį peįnokfa ar padarytų lobėlesnius sląftųs įpiftni 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytu namus miįko tankmes, vistiek pasaulis ib-fo durų Pamins taką” 

. kALPH VALDO EMERSON
Ąrjis pareiškimas neganėtinai paaiškirft kodėl pasauli* užgiris ir priima Lucky Strike?

Su visais reikalais kreipkitės prie MORTGAGE 
AND BOND PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius

T. RYPKEVIČIAUS,
1739 So. Halsted Street.

Ji: Kaip aš galiu už tamstos 
tekėti, kai tamsta 
mažų pėdę?

Jis: Aš tamstai 
ir nesiūliju — tik

žinių.
au delroitiečiai akai- 

galima 
skyrių, 

aš paklau- 
ateivių skyriaus vedėjos, 

nėra perka
lk t u vių kny-

Ifs toasted
Tai pakelis lengvų Luckies •MMN9

Jo nėra Luckies 
. lengviąusiąme cigaretę 

kokį kada nors rūkėte

šiomis dienomis Vermilion 
kasykloj žuvo George Bdei- 
kis. Per ilgų laikų Balęikis 
buvo be darbo. Ir štai pirmų 
dienų ,kai jis nuėjo dirbti, at
sitiko nelaimė 
sant anglį, užgrivo ta vieta ir 
jis tapo sutriuškintas.

Kūnas lapo nuvežtas pas 
graborių Jonų Urbų, kur ir 
įvyko koronerio tyrinėjimas. 
Balęikis jau buvo senyvas 
žmogus. Jis paliko žmonų ir 
keturis vaikus, vyriausias ku
rių yra 27 metų amžiaus. Jau
niausia yra duktė Julė, 17 me-

daugumoj dar
išleistos
nius kelis metus lietuvių buvo 
reikalaujama, kad knygynas

Dabar siaučia nedarbas. 
Tad sunaudokite laikų beskai
tydami naudingas knygas. 
Skaitymas ne tik suteikia 
smagumų, bet ir naudingų bei 
gyvenimui reikalingų 
Juo daugi 
tys, tuo labiau bus 
praplėsti lietuvių 
Prieš kiek laiko 
siau 
kodėl kas metai 
mos naujausios
gos. Ji atsakė, jog naujų kny
gų pirkimas priklauso nuo 
skaitytojų skaičiaus. Jei parei
kalavimas lietuviškų knygų 
bus didelis, lai, esu, ji pasis
tengsianti nupirkti ir daugiau

LIETUVAITĖS
Turime Naujų

Valgių Gaminimo
KNYGĄ

ji kainuoja tik.

Beje, ligi šiol duodavo kny
gas skaityti visai veltui. Da
bar suaugusiems reikės mokė
ti po 25 centus per melus. 
Berniukai ir mergaitės moky
klos amžiaus niekoki neturės 
mokėti. Užstato nereikia.

— F. Motuzas.

Kai svečiai kalbėjosi, ’ tai 
gaspadinės priruošė ir vaka
rienę. Užkandę ir burnas pa
vilgę, ėjome šokli. Laikas bė
gė taip gręit, kad nei jusle 
nepajutome, kaip atėjo ir tre
čiu valanda ryto. Norams ne- 
noroms reikėjo apleisti svetin
gus šeimininkus ir važiuoti 
namo.

Prie progos noriu tarti ačiū 
gaspadinėms, ponioms Venc
kienei ir Skirmontienei, už 
paruošimų gardžios vakarie
nės

skyrius randasi 
prie Gratiot ir 

, — ten, kur

NAMŲ SAVININKAMS
Kaip atnaujinti išsibaigusius morgečus.
Kaip apsaugoti savo namų nuo forclosavimo.
Kaip surasti savininkus išdalinto morgičiaus ir įvairių 

kitokių patarnavimų.

les. Tačiau neilgai teko 
džiaugtis sunumi, — jis išgy
veno tik vienų minutę. Buvo 
du daktarai, bet jie nieko ne
begalėjo padaryti.

Naujagimio laidotuvės įvy
ko rugsėjo 25 d. Iš namų 
kūnas tapo nulydėtas į Tau
tiškas kapines. Buvo prisiųs
ta daug vainiki) ir apie 23 au
tomobiliai palydėjo į kapines.

Tėvai Jociai ir Waitkai ta
ria dideli ačiū visiems tiems, 
kurie dalyvavo laidotuvėse. I * * laidotuves atvažiavo net iš 
Chicagos p-ia Rudminas bei 
Jurgėlai su dukrele . Visiems 
jiems, o taip pat graboriui Ur-

Antanas Mikshis su žmona 
grįžo iš Lietuvos, kur jie gra
žiai praleido vasaros atosto
gas. Nors ponai Mikshiai gy
vena M t. Greenwood, bet jie 
pirmiausiai sustojo musų ko
lonijoje pas savo švogerį Skir- 
niontų.

Pas ponus Skirmontus tuoj 
tapo surengtas sutiktuvių va
karėlis, į kurį susirinko arti
miausi draugai bei giminės. 
Labai smagiai praėjo L.. 
Visiems buvo įdomu p 
vėliausias žinias iš Liet 
O tų žinių ponai Mikshiai

lenkų nedorų darbų .
Spalių 9 d. paminėjimas į 

vyks Lietuvių Svetainėje, 31: 
Clinton si. Pradžia 7 vai. va 
karo.

O da keisčiau išro- 
Vipartas, saky

damas tų savo pamokslų, pra
dėjo ir polemikas varinėti su 
rymiškųjų bažnyčia. Tai jau 
tikrai buvo ne vietoj tokios 
polemikos ne tik dėl to, kad 
tai buvo laidotuvių pamoks
las, ale ir atžvilgiu tautiškos 
bažnyčios, kurių 
tas atstovauja 
kunigas, bet ir 
pas.

Kun. Vipartas 
laidotuvėse “graudingus” pa
mokslus, kurie gal ir tiktų 
18-to šimtmečio tamsiausioms 
davatkoms, o ne šių laikų lie
tuviams. Virbickienės laido
tuvėse tai i/epirmas atsitiki
mas. Kiek laiko atgal mirė 
tūla moteris, kuriai paskutinį 
patarnavimų laidotuvėse su
teikė taip pat kun. Vipartas. 
Tarp kitų ceremonijų buvo ir 
pamokslas sakomas. Kun. Vi
partas šaukė kiek tik drūtas: 
girdi, tu, Lukošiūnai, pulk ant 
grabo bei atsiprašyk ir taip 
toliau.

Klausančiam tokio pamoks
lo gali išrodyti, kad šeimynos 
nariai, kuriems kun. Vipartas 
liepia “pulti ant grabo ir at-

Kick teko pastebėti laikraš
čiuose, visos didesnės lietuvių 
kolonijos rengiasi tinkamai 
paminėti spalių 9 dienų. Nors 
musų lietuvių kolonija savo 
skaičiumi ir nėra didelė, ta
čiau ir mes minėsime tų ne
lemtų dienų, kada gobšus len
kai prieš dvyliką metų sulau
žė Suvalkų sutartį ir jėga iš
plėšė iš Lietuvos sostinę Vil
nių.

Vilniui vaduoti skyrius 
tarė tinkamai spalių 9 d. 
minėti. Kiek teko patirti, 
rengiamas didelis programas. 
Kalbėti atvyks Lietuvos kon
sulas P. Žadeikių iš New Yor- 
ko. Jis nušvies Vilniaus klau
simų. Be to. programe dar da
lyvaus parapijos choras, ku
ris sudainuos Lietuvos ir A- 
menkos himnus bei “Ei pa
sauli, mes be Vilniaus nenu- 
rimsime.” Taip pat scenoj bus 
pastatyta trijų aktų drama 
‘Už tėvynę malonu kentėti.” 
Pasižadėjo ir ukrainiečiai da
lyvauti bei turėti savo kal
bėtojų.

Taigi broliai ir seserys, vi
si be nuomonių skirtumo esa
te kviečiami atvykti į tų vaka-

Rudeninis Sezonas
Prasideda Dabar
Drcahj Dczalnlnlmnfl Ir
Skryblilitj PutlaryiniiH

Mos teikiamo ekspertu In
strukcijas Dienomis ir Va
karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaite!. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
lAsimokink epapuofitf, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybClaitų dar besi
mokinant.
MASTER DRKSSMAKING 

COLLE0K
330 S. \Val>ash Avenue 
kampus Van Burcn St.
Rašykite dėl knygutes 

G ausi to jų DYKAI.

60 metų atnžjaus. vedęs) sirgęs fiziškų 
Į. Greitai pavergdavęs. Sungiai galvo

davęs ir palengva tik galėjęs vaikščioti, Jo fiziškos spėkos buvosilpnos 
per paskutinius 5 metus. Turėjo aukštą kraujo spaudimą. Jam buvo 
dupd^mą pp 2 TITV8-PEARLS 3 sykius j dieną. 2'savaitės vėliaus gy-į 
dytojaus raportas apie ši žmogų buvo sekamas: ■— Abelna sveikata Ires
nė, gyvesnis, svaigulis susimažino ir energija grįžta. Po 2 savaičių ligonis 
vėl raportavo, šiuo sykiu sakoma, jog nuovargio visai nebejaučiąs, yra 
gyvas ir tvirtas. Kraujo spaudimas susimažino, ir nors 60 metų amžiaus, 
jisai atgavo fizišką spėką ir jaučiasi taip gyvu ir tvirtu, kaip kad buvo 
savo jaunystėj. • -■

J i
Atgaivinkite savo jaunystės jėgas. DABAR, ŠIANDIE. Per 2 savaites 

jus jausitės tvirtesniu ir jaunesniu. Pruiųskke? $5,00 '(casb, registruotame 
laiške arba moncy-ordcrį) už 2 savaičių tritmeutą.

Rugsėjo 25 d. įvyko Onos 
Virbickienės laidotuvės. Lai
dotuvėse dalyvavo 
žmonių. Laidotuvė 
bažnytinėmis apeigomis 
liškos Šv. Jurgio 
kun. Vipartas 
nijas.

Velionė Ona 
namų buvo 
Jurgio bažnyčių 
ha į vidų, žmonių prisigrūdo 
pilnute Šv. Jurgio bažnyčia ir 
daug dar stovėjo lauke, ka
dangi negalėjo įsigrūsti į vi
dų-

Kun. Vipartas šventino gra
bų ir giedojo lotyniškai. žo
džiu sakant, visos ceremonijos 
buvo atliekamos taip, kaip ir 
rymiškoje bažnyčioje, tik gal 
Imt daugiau buvo užduodama 
poterių kalbėti už velionės 
dusių, negu kad paprastai yra 
užduodama rymiškoj bažny- v * •
CJOJ 

remomjose 
kio nepaprasto nė stebėtino, 
kaip kieno šeimyna nori, taip 
ir laidojama; dažnai pasitai
ko, kad mirę turi pasiduoti 
gyvųjų valiai...

Bet prie tų visų virš minė
tų ceremonijų kun. Vipartas 
teikėsi ir “iškilmingų” pamo
kslų pasakyti. Sakant pamok
slų, žinoma, reikia klausytojus 
sugraudinti ir pravirkinti. 
Graudinant ir virkdant klau
sytojus, kun. Vipartas dau
giausiai graudino ir virkdino 
Virbickų šeimynų. Besiklau
sant to neva pamokslo, susi
darė toks įspūdis, kad tai 
pjaunama į skaudamą širdį 
šeimynos nariams, kuriuos iš
tiko nelaimė. Tas visas pamo
kslas buvo pilnas nesąmonių 
ir žemiau kritikos. , „ ■ * . 1 .

štai kokiais “priklodais” 
kun. Vipartas graudino savo 
klausytojus: “Tu, Virbicke, 
parėjęs namo nerasi savo mo
teries, — 
Tu Milda 
mažoji mergaitė, nerasit savo 
įnamės, kuri supo jumis lop
šyje.” Jau ir be kun. Viparto 
pamokslo Virbickų šeimyna 
žino, kad parėję po laidotu-

knygyne 
lietuviš- 

Ligi šiol 
tame skyriuje buvo labai ma
žai knygų ir tos pačios senos, 

Olšausko 
Todėl per paskuti-

Pranešimas knyya skaityto 
jams.

Detroito miesto 
(library) randasi 
kų knygų skyrius

Jaunystes Jiegos

siprašyti,” yra didžiausi kal
tininkai mirties. Tuo tarpu vi
si žino, kad taip nėra, ir ve
lionės mirtis buvo didžiausia 
nelaimė tėvams ir visai šei
mynai. Rėkimas “pulk 
grabo ir atsiprašyk” yra 
žiausia nesąmone.

Per Virbickienės laidotuves 
kun. Vipartas savo pamoksle 
ne tik kad nesąmones kalbėjo, 
ale ir graudino klausytojus, 
kad išėję iš bažnyčios nedrįs
tų kritikuoti “Jurginio kunigo 
pamokslų.” Bet aš vistiek tos 
drausmės nepaklausiau ir drį
sau pasakyti, kad kun. Vipar
to laidotuvių pamokslai, kiek 
aš jų esu girdėjęs, yra didžiau
sios nesąmonės ir jokios gar
bės nedaro nei tautiškai Šv. 
Jurgio bažnyčiai, nė pačiam 
kun

rų ir moterų, kurie yra praradę arba daf 
ją. Savo 35 metų praktikoj ir tirinčjimc

. . J ' \ J . _
kietajimo arterijų, abelno fiziška 
svaigulio, depresijos, neurastenijos

Uvęngimui klaidų prašome išpildyti šj kuponą:
TEUTONIA IMPORT and EXPORt SERVICE CO.. Dept. 10,224.

211 Fourth Avenue, New York City, N. Y.
• ■ ‘ • . . ' . C v, | 4

Gerbiamieji: Prašau išsiųsti sekamu adresu......... ...baksclių Titus-Pearlą,

už kuriuos siunčiu $ 
s

Mano vaidas .

Mano adresas

O štai antras atsilikiihas 
buvo tokis: atvyko pas Jonų 
ir Magdaleną Jocius pasivie
šėti jųjų duktė, kuri jau treji 
melai yra vedusi su Juozų 
Waitkum ir gyvena Zeigler. 
III. Beviešint pas tėvus, \Vait- 
kienė susilaukė garnio, kuris 
atnešė sūnų. Simui buvo nu
tarta duoti vardas John Char-

Micstas.................... ....................

....... Valstija........ ......................

.......... ....... „„„. .

Dr. Magnus Hirschfcld, plačiai pasRilbęs pasauly autoritetas Lyties Mo 
kslo tyrinėjime ir Direktorius Lyties Mokslo Tyrinėjimo Instituto Berline 
Vokietijoj, išrado

TITUS-PEARLS
idant pagelbėt! tūkstančiams
praras tą svarbiausią fizišką r
jisai surado, jog silpnėjimas žmogaus gilių (glands) taipgi yra priežast
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, 
silpnumo, po darbui arba povargiui, 
ir t. t.

Visi tie nesveikumai gali būt pagydomi su TITUS-PEARLS- Daugelis 
žmonių sėkmingai buvo išgydyti Dr. Hirschfeldo jo Institute, Berline.

L. S. (Valstijos Tarnautojas 
dlpnumu, svaiguliu ir nervingumu.

£er paskutinius jnetus

dytojaus raportas apie ši žmogų buvo sekamas 

vėl raportavo, šiuo sykiu sakoma

jisai atgavo fizišką spėką ir jaučiasj taip gyvu ir tvirtu



Ketvirtadienis, spalių 6, \32

keliauti į turnamentų ir vis- 
tiek pasirodyt tenai”.

Kad “Dirvos” rašytojas gali 
susitarti su asilu, tame nieko 
stebėtino; keistumas yra tik 
tame, kad “Dirvoj” esama 
tiek daug gerbtinų asabų: ir 
gerb. Redaktorius, ir gerb. 
Spragilas ir gerb. Asilas 'ir 
kiti gerb. jos prieteliai.

Meditacijos
Taip sakant, Padaužų pre

zidentas pusiau yra miręs. 
Runų jo pakavojome, kad blo
gi žmones nerastų, o darbai 
jo pasilieka gyvi. Į savo scho- 
dus galėsime pasikviesti tik 
jo darbus, kurie konstitucijos 
nepripažįsta.

Dabar da liko pas mus gy- 
vi Tautos Vadas ir keli minis- 
teriai su armija.

Dėl prezidento mirties Pa
daužų kabinetas skelbia ma
nifestų ir amnestijų.

Paliuosuojame nuo kaltės 
visus lietuvius, kurie tinkamai 
susikalbėti nemokėdami ligo
je kreipiasi į kitataučius ir 
da “profesorius,” patyrusius 
kišenių iškratynie.

Paliuosuojame nuo kaltės ir 
grieko visus lietuvius, kurie 
savo veikėjais naudojasi ir 
džiaugiasi matydami juos 
skurstant.

Užgiriame alimonijų mote
rims iš pirmojo vyro, nors jos 
ištekėtų už kito arba kitų vy
rų. * ■

Užtikriname laisvę paškud- 
ninkams ir šmeižikams ir jų 
laikraščiams, kad jie apie mi
rusius žmones galėtų rašyti, 
kų tik nori, nes numirėliai, 
kaip mes patyrėme, pasiprie
šinti negali.

Atsiprašome visų preziden
to buvusių studentų, kuriuos 
jis nepajėgė gramotnais pa
daryti ir jie dabar ginasi pas 
jį nesimokinę gramatikos.

Kadangi Amerikoj doleris 
yra svarbiausias—dalykas ir 
net liqtUXŠ^ inteligentų rate
lio nariais galėdavo tapti tur
tingi ignorantai, tai mes dėko
jame bolševikų ir fašistų spau 
dai už/paskelbtų melų, buk ir 
musų 'prezidentas buvęs tur
tingas.

Atsisakome priimti visus pi
nigus, kuriuos geraširdžiai 
prezidento laidotuvėse buvo 
pažadėję, jei jis galėtų ir vėl 
gyventi, nes pasidarytų tokia 
suma, kad neturėtume kur 
dėti.

Patariame ir toliau bro
liams lietuviams šalintis savo 
tautos daktarų, advokatų, 
laikraščių, kad greičiau įvyk
tų da tokios skaitlingos laido
tuvės, kokios buvo musų pre
zidento.

Visokių linksmybių, kultū
ros ir civilizacijos jums veli
janti pasirašo

Padaužų Tautos Vadas ir 
šiokie ir tokie ministeriai.

Proto besirutulioji- 
mo ženklas

“Amerikos Lietuvyj” J. Lau
kis rašo, kad “Naujienų” re
porteris jį apšmeižęs. Esu: 
“Jis pasakoja, kad aš šiandien 
anarchistas sindikalistas, rytoj 
tautietis demokratas, o kiek 
vėliau jau fašistas smurtinin
kų garbintojas.” Da daugiau. 
Reporteris rašus apie Laukį:... 
čia jis trikinkas tupinėja apie 
žmogų, o apsisukęs kanda jį.”

J. Laukis vadina tai šmeiž
tu. Vienok toliau jis sako: 
“Nuomonių keitimas nėra jo- 
kis silpnybės pažymys. Tai 
yra proto besirutuliojimo žen
klas. Ir visi protingi, pažan
gus žmonės keičia savo nuo
mones.”

Kogi tad pyksta ponas Lau
kis ant reporterio, kuris pa
skelbė publikai, kad lietuvių 
tautoj esama nors vieno žmo
gaus, kurio protas nepaprastu 
spėrumu rutuliojasi? Reikėtų 
tik padėkuoti. Jeigu, pav., p. 
Laukio nuomonė pasikeis 
taip, kad jis arklį ims šešku 
vadinti, jo protas bus pasifu- 
tuliavęs. Kada jis sumanė teis

me išversti vienų lietuviškų 
žodį angliškai taip, kad sve
timtautis advokatas, kuriam 
Laukis buvo vertėju, išloštų 
bylų prieš “Naujienas”, Lau
kis žinojo savo nuomonę apie 
vertimų. Jis gali pakeisti savo 
nuomonę, kad du kartu du 
nėra keturi. Tai irgi butų jo 
proto besirutuliojimo ženklas.

Kurių protas labai sparčiai 
“rutuliojasi” nuomonių keiti
mu ,tiems pasitikėti keblu, nes 
už valandos kitos jie gali pri
pažinti smerktinu visa tai, kų 
pirma skaitė išmintingu ir 
geru.

Padaužų respublika skelbs 
nuomonių keitimo kontestų ir 
tikimės, kad J. Laukis laimės 
pirmų prizų, nes jis yra paty
ręs šitoje srityj.

— Gimnastikos
Minisleris.

Horoskopas
Brace, jeigu norite žinoti sa

vo laimę, nelaimę, prietelius, 
neprietelius, praeitį, ateitį; 
kada iš burdo išmes; kiek ga
lite samogonkos išgerti; kada 
bolševikais liksite; kada di- 
vorsų gausite; kada iš strytka- 
rio išmes; kada iš pikniko 
teks pėstiems klampoti; kada 
ant arkliukų geriausiai betuo- 
ti ir daug, daug kitų dalykų, 
—tai atminkite tų mėnesį, ku
riame esate gimę, ir žinosite, 
kur stovite.

Spalių mene si s.
Vyrai, gimę šiame mėnesy

je, yra linkę prie sporto,—bo
tuoju ant arkliukų, lošia poke
rį, geria samodielkų, bobas 
vilioja, spiauna vienas antrani 
į akis ir kai kada susidrasko 
kamzelkas. Atrodo jie dideli 
liurbiai, turi dideles ausis, ru
dus plaukus, plačias lupas ir 
didelės papėdes. Eidami į že
mę žiuri ir spiaudo. Gyvena 
tol, kol numiršta.

Iš vienos pusės, jie yra lai
mingi: jų nenuspiria mulas, 
nepalenda po strytkario, ne
nuskęsta,. fordukas neužmu
ša, ant -šakos nepasikabina, 
neužspringsta ir bobos jų ne
nušauna, — znočijasi, kurie 
yra gimę tame mėnesyje, tai 
nelaimių neturi. Na, o kitko 
gali turėti ir gali neturėti.

Gimusios šiame mėnesyj 
moterys paprastai yra sto
rose turi kreivas akis, raudo
nas nosis, kornus ant kojų, 
goiterius ir kitus dalykus. Jos 
pasižymi kaipo gabios biznier- 
kos, — runina cigarstorius, 
byrflačius, saliunus ir vyrus; 
laiko burdingierius, verda 
mulų ir jį geria, — znočijasi, 
jos yra geros iš visų pusių. 
Beje, jos kai kada užsiima ir 
inšiurensu. Well, jeigu jos ne
būtų gimusios šiame mėnesyj, 
tai viso to negalėtų padaryti.

Apie žmones, gimusius lap
kričio mėnesyje, pakalbėsime 
kitų kartų. Tad sekite musų 
horoskopų.

— Dulkių Ministeris.

Tokios Tokelios
“Dirvos” Spragilas tariasi su 

asilu.
Fašistų “Dirvos” Spragilas, 

kurį tūli įtaria esant redak
toriumi, savo laikraštyj pa
sakoja štai kokius “smutkus”: 
“Tie nelaimingi bedarbės lai
kai ant gerb. Spragilo labiau 
ir labiau atsiliepia. Iš “Dir
vos” fondo gerb. Redaktorius 
mano kelionei pinigų neduo
da, ba 'sako skaitytojai neuž
simoka prenumeratų tai ir 
.fondas tuščias.”

Te&aus .“Dirvos” rašytojas 
suradęs sau prietelį kelionei į 
Račiūno farmų, nes jis sako: 
“Aš susitariau su gerb. Asilu

Ne tuo adresu.
“Dirva” pradėjo siuntinėti 

savo “sampelius” vienam Chi- 
cagos mirusiam ir šv. Kaži* 
miero kapinėse palaidotam 
lietuviui.

Patartina adresų permainy
ti.

Kur gaunamas augštesnis 
mokslas.<

II. P., rašydamas “Naujie
nų” No. 228 apie vienų numi
rėlį, sako 
baigė Biržuose, 
mokslų įgijo būdamas rubsiu- 
viu Rygoje ir 
rusų kariuomenėj 
gvardijos pulke.”

“Pradžios mokslų 
o aukštesnį

tarnaudamas 
carienės

Pranešimas.
Musų sųjunga leidžia gaujos 

tribūnų, pirmininkas pas mus 
vadinamas galva, viee-pirmi- 
ninkas pusgalviu, o nariai be
galviais.

Adv. A. A. Šlakio kaltinimai yra paremti 
iškraipytais faktais

Joscph J. Elias atsakymas į adv. A. A 
Šlakio straipsni

(Tųsa)
Paskolos p. šlakio ‘^sėbrams”

P-nas šlakis sako, kad aš 
davęs paskolas savo “sėb
rams”. Kiekvienam, tur būt, 
yra aišku, kad bankai, tarp 
kitko, turi duoti paskolas ant 
nuošimčių. Kitaip jie negali 
verstis. Davimas kam nors 
paskolos dar nereiškia “sębry- 
tcs”. Štai, pavyzdžiui, pasko
la iš Univęrsal banko yra ga
vęs Petras šlakis (p. A. šlakio 
tėvas) spalių mėn. 22 d. 1928 
m., sumoje $6,000; kitų pas
kolų — liepos 15 d. 1929 m. 
sumoje $4,000. Pats adv. A. 
Šlakis yra gavęs paskolų lap
kričio 16 d. 1925 in. sumoje 
$4,000. Jis taipgi buvo, paė
męs lapkričio 30 d. tų pačių 
1925 m. (paskolų sumoje 
$3,000. Vėliau, 1928 m. rug
pjūčio mėn .18 d., jis vėl gavo 
paskolos $600; dar vėliau (bū
tent spalių mėn .25 d. 1929 
m.) $500. Beje;, lapkričio 14 
d. 1929 m. jis dfir pasiskolino 
iš Univęrsal banko $2,500.

Teisybė, p. A. šlakis (kaip 
ir jo tėvas) šugrųžino pasko
las. Bet jis sako, kad direkto
riams skolintis iš savo banko 
įstatymai draudžia. O tuo tar
pu jis pats, net būdamas ad
vokatu, skolinosi minėtas aukš
čiau pinigų sumas, kai buvo 
Univęrsal State banko direk
torius. Reikia tikėti, kad jis 
žinojo, kų darus. O gal p. šla
kiui buvo vienoki įstatymai, ‘ o 
kitiems direktoriams kitokį? t

“Likvidavimas” mano savasties
Čia kalbėjau plačiai apie 

Univęrsal banko paskolas to
dėl, kad jos lošė svarbių rolę 
banko gyvenime. Kadangi aiš
kinimas apie paskolas užėmė 
daug vietos šiame rašiny, tai 
į kitus p. šlakio kaltinimus te
galėsiu tik trumpai atsakyti.

P-as šlakis skelbia “visam 
svietui” žinių, kad* aš užtrau
kęs paskolų* ant savo reziden
cijos. Aš šito fakto niekuomet 
ir neslėpiau. Jis taipgi pasako
ja, kad iš mano rankų i'Šslydę 
kitokios savastys. Teisybė, aš 
dėl depresijos nukentėjau. (-r- 
skaudžiai nukentėjau. Ir deltai 
to stebėtis netenka.

Kada vieni bankai ėmė užsi*- 
daryti, o »iš kitų, (tepozitoriųi 
puolėsi pinigus trauktų tai su
spausti bankai ėmė ) ręikalaų|i 
sumokėjimo arba siimažinimo 
jiems skolų, štai tada ir man 
teko užtraukti paskolų ant sa
vo rezidencijos, kad galėčiau 
kitų reikalavimus nors dalinai 
patenkinti. Kada reikia skolas 
mažinti arba jas atiduoti, tai 
tenka net ant savo rezidenci
jos ir kitokios savasties (kaip, 
pav? šėrų) skolos užtraukti.

Užtraukime paskolos ant ma
no rezidencijos p. šlakis nužiū
ri didelę mano kaltę. Bet ko
dėl jis nepasako, ant kieno 
vardo jis pats.laiko savo nuo
savybę? Jis pats gyrėsi man, 
kad niekas jam nieko negali 
padaryti su “džiodžmentais”, 
Taigi atrodo, kad p. šlakis sve-

nusipirko 
Berikalbė- 
jis prasi- 
Universal

timoj aky pamato ir krislų, 
kuomet savoj nemato nė rusto.

Tuomio reikalu
Adv. šlakis aiškina, buk 

Gasparas Tuomis atėjęs j Uni- 
versal bankų morgičiaus pirkti 
už $1,000, o aš jam įbrukęs 
šėrų už $875.

Tenka pasakyti, kad p. Tuo
mis neklausė $1,000 morgičiaus, 
bet atėjęs j bankų 
morgičių už $6,000. 
damas su Laucaičiu, 
tarė apie norų būti
banko šėrininku, ir tada atėjo 
prie manęs, pradėjo klausinėti 
ir paėmė 5 Šerus. Matote, kad 
ir šis įvykis buvo truputį ki
toks, ne kad jį nušviečia p. 
šlakis.

Univęrsal bankas “tvirtas 
kaip uola”

Rūsčiai kaltina mane p. šla
kis už tai, įtad aš sunkiose 
Univęrsal bųnĮęųį valandose pa
lakiau, jogehjis yra tvirtas, 
kaip uola. :

O kų aš turėjau sakyti —- ar 
kad jisai jau griūva? Bet toks 
a^bk’ pjanaŠusl pasakymas bųtų 
iŠšąųkęs : puolimų ?ant banko 
(run); but^ buvęs pasimoji- 
mas uždaryti jį. Pats šlakis 
mano, vietoj butų kalbėjęs ly
giai taip, kaip aš kalbėjau.

Jisai tvirtina, kad joks ki
tas banko prezidentas nesiel
gęs taip, kaip aš. (Pats p. šla
kis, o ir plačioji puoliką žino, 
kad visų mažesnių bankų pre
zidentai ir vice-prezidentai kuo
ne visų savę laikų pašventė 
tam, kad sulaikyti depozitoriųs 
nuo ištraukimo pinigų, kuomet 
pinigai smarkiai buvo imami 
iš jų bankų. Net prie durųiš jų bankų. Net prie durų 
bankų darbininkai kalbindavo 
depozitoriųs palikti savo pini
gus bankuose.

Kiti p. šlakio kaltinimai
Eli j ošins rengėsi iš anksto 

bankų uždaryti — kaltina ma
ne p. šlakis. O tuo tarpu aš 
paskutinę valandų, sakysiu,, 
paskutines minutes dar dėjau 
pastangas vidurmiesty gauti iš 
Reconstruction Finance Corpo
ration paskolų, kuri buvo ža- 
dėta Univęrsal bankui. Tų gali 
patvirtinti if liudininkai. ? 

*
Univęrsal ? banke tebuvo tik 

$8,306.17 “eash”( (pinigų) tų 
dienų, kai 'jis užsidarė — sa
ko p. šlakis. O statė auditorių 
atskaita, tilpusi jau seniau 
“Naujienose”, rodo, kad tų die
nų Univęrsal banke “cash” bu
vo apie $30,000^^ Čia p. šlakiu, 
matyt," negali apseiti neiškrai
pęs faktų. 

• I

Univęrsal bankas stovėjo ant 
prapulties kranto, pinigų nėbe- 
išmokėjo, bet pinigus priėmė 
iki paskutinės valandos — sa
ko, p. Šlakis. Taip bankas pri
ėmė pinigus iki paskutinės va
landos, bet jJs ir mokėjo juos 
iki paskutinės valandos. Nes 
iki paskutinės valandos buvo 
vedama kova už banko išlai- 
kymą, už jo gyvybę. '

* 
ii .............................................. i i n —■ ......................

Kodėl p. šlakis taip skaudžiai . 
sielojasi?

Kuomet p. šlakis buvo ban
ko direktorius per keletu me
tų, kuomet jis lankydavo mė
nesinius direktorių susirinki
mus ir, kaipo banko advokatas, 
teikdavo patarimus banko rei
kaluose, patvirtindavo pasko
las savo balsu ir parašu, tuo
met viskas buvo gerai. Kuo
met, būdamas direktorių, jis 
turėjo leidimų vartoti direkto
rių privatiškų ofisų veltui vien 
savo pelnui, tuomet jisai irgi 
galėjo mane pakęsti. Kuomet 
aš patardavau lietuviams kreip
tis prie adv. šlakio įvairiais 
reikalais, tuomet aš nebuvau 
toks prastas žmogus. P-as šia- 
kis tuomet vadindavo mane 
net savo geriausiu draugu.

Bet laikui bėgant, kada di-| 
rektoriams nubodo klausytis I 
įvairių nusiskundimų prieš p. 
šlakį, jisai paliko neišrinktas 
į direktorius. Tai, suprantama, 
nebuvo garbinga jo asmeniui. 
Ir dėl to jau antri metai, kai 
jis dantis galanda, ieškodamas 
priežasties įkųst mane. Dabar 
pasitaikė proga savo “tulžį” 
ant manęs išlieti.

Gal p. šlakis (dabar save 
taip aukštai statydamas) ne
atsimena, kiek aš jo labui esu 
pasidarbavęs be jokio atlygini
mo? Gal pamiršo, kad mano 
rekomendacijos pagelba jisai 
likosi paskirtas generalio Illi
nois prokuroro, p. Carlstrom’o, 
asistentu ?
skyrimų, 
politikierį 
galėdamas

Už visa 
torių susirinkime bandė mano 
vardų suteršti, darydamas ne-l 
teisingus užmetimus, ir per 
laikraščius, neva veikdamas de- 
pozitorių naudai, toliau šmeiž
tus skleidžia.

Be abejonės, jis mano, kad 
dabar- yra proga ne tik mane 
įžeisti, bet įkartu gerai išsigar- 
sinti ir savo biznį pagerinti.

P-as šlakis vienoje vietoje | 
pareiškė, buk aš vienas pasko
las daręs ir buk direktoriai 
savo nuomonių negalėję išreikš
ti. Bet toliau pats savo žodį 
permaino, išsitardamas, buk ne 
lietuviai bankų valdę, ate sve
timtaučiai diitektoriai; kad jie 
paskolas darę, ir t. t.

Dėl užmetimo apie svetim
taučius direktorius štai kų no
riu pasakyti: Sausio mėn. 1931 
m. p. šlakis likosi pašalintas 
ir į jo vietų, kaipo direktorius, 
tapo išrinktas vienas turtingas 
horvatas, o banko advokato 
vietų užėmė p. Gugis. Vėliau, 
kada Bain bankai užsidarė ir 
jų keliais nuėjo daugelis kitų- 
bankų, tai musų nekurie vadi
nami “inteligentai” pirmiausia 
atbėgo ištraukti pinigus. Todėl 
buvo nutarta paskirti direkto
riais po Vienų iš įvairių tautų, 
kad tokfu budu pritraukti ir 
kitų tautų depozitoriųs. Tas 
atnešė mums daug gerų kos- 
tiumerių, kurie rėmė Univęrsal 
bankų iki galo.

P. šlakis gerai žino, kad 
Univęrsal State bankas turėjo 
suvirš $3,800,000 depozitų, bet 
kada užsidarė, tai teturėjo vos 
apie $780,000. tai yra didelis 
skirtumas, kuris aiškiai rodo,

kad bankas turėjo būti nepras
tame stovyje, jei galėjo atmo
kėti tokių didelę sumų pinigų 
— tris milionus dolerių. Jis 
irgi gerai žino, kad Univęrsal 
bankas, nors butų buvęs ge
riausias, visvien butų turėjęs 
tokių priešų, kaip p. šlakis, 
kurie butų ieškoję jo žlugimo. 
Gal jis pamiršo, kad jo tėvas, 
būdamas skolingas bankai, pra
dėjus kitiems bankams užsida- 

| rineti, atbėgo j Univęrsal ban
kų ir iki paskutinio cento iš
traukė savo pinigus?

Ne mane vienų ši 
presijos katastrofa 
Kiekvienas, kuris tik 
buvo ir bandė kų nuveikti, li
kosi tos nelaimės nasrų pa
grobtas ir turėjo nukentėti di
delius nuostoliui. Bet to nebu
vo galima išvengti. P-nc šla
kio šmeižimų nepaisau, nes ži
nau, kad pabaigoje šių ginčų 
pasirodys mano teisybė, nes 
aš teisybę kalbu. Tik noriu pa
reikšti visuomenei, kad nei vie
no nenorėjau nuskriausti, ne
noriu ir nenorėsiu, bet steng- 
siesiu visiems atsiteisti.

Baigdamas štai kų noriu p. 
šlakiui pasakyti: Nors aš esu 
neteisingai jo apšmeižtas, ta
čiau žinau, kad ne jis vienas 
visa tai prasimano. Kaip jis 
kursto visuomenę prieš mane, 
taip jis yra kurstomas keleto

baisi de- 
palietė. 

gyvesnis

8
kitų man žinomų asmenų. Lin
kiu jam sutraukti daug kostiu- 
merių šituo pasi garsinimu, pa
gerinti savo biznį ir visuose at
vejuose turėti geriausio pasi
sekimo.

Juozapas J. Elijošius (Elias) 
Spalių 3 d. 1932 m.

Naujas Sovietų Rusijos 
Paveikslas

“SNIPERS”
AMKINO

Kalbanti Paveikslai apie 
viena darbininkų, kuris 

turėjo

“UŽMUŠTI”
Taipgi kitos atrakcijos 

“PIRMOS GEGUŽĖS 
PARADAS”

Pamatyk ir išgirsk Staliną, 
Gorkį ir kitus lyderius.

įžanga:
nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet 25c 
nuo I iki 6:30 vakare .......... 35c
po 6:30 vakare ..................  50c

CASTLE
State ir Madison Sis.

X

Piuigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vaL vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

CHICAGO I SCHOOL

i i _ ~ ~dienų, kai jis užsidarė —

Kad laimėti šį pa
vaišinau tų garsųjį 
ir stengiaus kiek 

pagelbėti p. šlakiui, 
tai p. šlakis depozi-

OUTSTANDING

FACULTY AW
(ACCREDlTED)

UnIOUE Single Text System. One subject at a 

time—covered rapidly and thoroughly.
Convenient location. Spacious quarters. Gym- 

nasium for students.

IN OUR
NEW 

HOME

'Visit and Investigate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

LAIVAKORTES
Norėdami važiuoti Lietuvon arba atsikvies
ti savo gimines, kreipkitės į Naujienas. 
Čia gausite visas informacijas ir teisingą 

patarnavimą^
KELIONĖS IŠLAIDOS III KLESA
Laivakortė (minimum) .....
Valdžios taksos ................
Gelžkelis iš Chicagos
į New Yorką (minimum) ....... 23.50

Viso
Naujienų raštinė atdara kasdie nuo 8 vai. ryto 

iki 8 valandos vakaro.

$84.50
. 5.00

$113.00

naujienos
1739 So. Halsted Street

Tel. Roosevelt 8500

TIKRAS PALENK 
VINIMAS NUO

RHEUMATIZMO
Tikrai palengvinsi skausmą, uždegi

mą ir sutinimą.

Pamėgink šį naują metodą būtent 
nugarkaulio atitaisymą ir tuo budu pra
šalinsi priežastį nuo kurio paeina rheu- 
matizmas.

DUOS DAUG GREITESNES pasek
mes, negu* byle koks kitas metddas (gy
dymas). Jisai lengva priimti ir jus jau
site momentalį palengvinimą ligos.

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAUS 
KANKINTIS.

Pradėkite sveikti tuojaus—šiandie.

S. M. Berneli, D. C.
CHIROPRAKTAS

Tel. PROSPECT 0773 
Lankaus tik į Namui.

ef A1

Daktaras
, Kapitonas

Pasauliniame k

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROADj 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

WISSIC,
i Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligai pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą kni^i- 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: r " - - -
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare.
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 . 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

Tel. Crawford 5573
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PROTEKCINIAI MUITAI ŪKIO PRODUKTAMS

Sveikatos Dalykai
Tulžies Akmenys

apie tuos

kontr-

apsirciški-

jų, dukrele, dvyli- 
labai graži mergai-

futbolis ir peiperiuose

prašneko ir Džianukas.

jie nedaro

re-

■

tft; (įčij'i

šitoje si- 
dafbinin-

DEMOKRATIJA IR 
REVOLIUCIJA

ų garbinimui, 
^Tekėdavo, lyg

8c 
18c 
75c

savo revo- 
su vaidino 

avangardo

stones are 
dead bac-

Or. < F. Striko! <
Aitu. Lietuvių Daktarų 

Draugijos Narys.

, 88.00
_ 4.00
„ E.00
- 1.50
- .75

Fublished Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuaiūan News Pub. Co.» Ine.

Algirdas Margerte

PROHIBICIJA

Apžvalga

Subscription Ratas: 
18.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outside of Cnicago 
$8.00 per year in Chicazo 
8c per copy

.         .11.1 ■■ II .1.111 ,1 —■■■Į.I1   ■ ■l>

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UL under the act of 
March 8rd 1879.

Lietuvon su ‘'ma1 
siųs.

(Bus daugiau)

NĄŲJAS ffataitos 6
ir 7 atėjo. Galima gauti

Uiibakymo kainai
Chicagoje — paltu;

Metams------------- - .......
Pusei metu -----........... -7....
Trims minėdama
Dviem mtaesiam
Vienam minėsiu! . ...... ,

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija ............. .....
Savaitei ...... ........................
Mlnetdui..... .............. .... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams _________ ________  $7.00
Pusei metu —.... .... ..........  8.50
Trims mėnesiams ___  1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .—.........      $8.00
Pusei metų -----   4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS
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Naujienos eina kasdien. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

1739 S. Halsted St., Chicago,

Antradienį prezidentas Hooveris atlaikė Dės Moi- 
nes mieste, Iowa, savo “kovos kalbą”, kuri taip plačiai 
buvo išreklamuota spaudoje. Ji buvo perskaityta iš po- 

_ pieros taip monotoniškai, kad klausytojai butų galėję 
užmigti, jeigu mitingo rengėjai nebūtų pasirūpinę pri
kimšti salę uoliais partijos- žmonėmis, kurie kas pen
kios minutėą arba dažniau triukšmingai plojo delnais 
ir rodė kitokiais budais savo “entuziazmą”.

Didžiausią dalį savo kalbos republikonų kandidatas 
pašventė pasakojimui, kaip jo administracija išgelbė
jusi kraštą nuo baisiausios katastrofos, įsteigdama Re
konstrukcijos Finansų Korporaciją (kuri duoda pasko
las geležinkeliams ir stambiemsiems bankams), suba
lansuodama federalinį biudžetą (kuris kasdien duoda 
po $3,000,000 nuostolių valdžiai!) ir pasipriešindama 
opozicijos reikalavimams, kad valdžia išleistų milžiniš
kas sumas pinigų neproduktingiems sumanymams. Ant
ras klausimas, apie kurį Hooveris kalbėjo plačiai iowie- 
čiams, buvo pagelba žemės ukiui ir farmeriams.

Prezidentas pasigyrė, kad republikonai gina far- 
merių reikalus protekciniais muitais. Jisai išvadžiojo, 
kad, jeigu ne aukšti muitai įvežamiems žemės ūkio pro- 
duktams, tai Amerikos rinka butų užversta pigiais grū
dais ir pigia mėsa, atgabentais iš kitų šalių, llooverio 
nuomone, Amerikos farmeriams turi būt užtikrinta 
vidaus rinka, kurioje parsiduoda 90% žemės ūkio pro
duktų, pagaminamų šioje šalyje.

Bet kaip su likusiais 1074, kuriuos reikia ekspor
tuoti? Kalbėtojas užmiršo šitą klausimą paaiškinti. Ji
sai visai klaidingai protauja, manydamas, kad farme
riams reikia rūpintis tiktai, kaip gauti geras kainas 
už tuos 90 nuošimčių savo produktų, kuriuos jie par
duoda namie. Tikrumoje produktų kainas nustato ne 
ta jų dalis, kuriai yra užtikrinta rinka, bet t?, kuri 
neranda rinkos. Kainos priklauso nuo perviršio.

Kuomet tam tikros prekės yra daugiau, negu 
reikalauja pirkliai, tai prekės kaina puola. Tai y?a 
prastas ekonominis įstatymas. Jeigu atpigusi, kaina 
skatina žmones daugiaus tos prekės pirkti, tai rinka, 
galų gale, sugeria perviršį. Bet ar galima tikėtis, kad 
atpigusios duonos ir mėsos prekės padidins tiį produk
tų vartojimą Amerikoje dešimčia nuošimčių? Vargiai. 
Per keletą paskutinių metų žemės ūkio produktų kai
nos buvo žemos, bet perviršis mažyn nėjo. Taigi, klau
simas apie tai, kur tą perviršį padėti, pasilieka neiš
rištas.

Protekciniai muitai ne tik jo neišrįša, bet padaro 
jo išrišimą negalimu. Nes kada Amerika neįsileidžia 
žemės ūkio produktų iš kitų šalių, tai kitos šalys kelia 
muitus Amerikos produktams. Ir dėl šito muitų karo 
kenčia ne tik agrikultūra, bet ir visas ekonominis gy
venimas. •%:

Dėdėlė “Naujojoje Gadynė
je” duoda vėjo Vokietijos so
cialdemokratams ir kitiems so
cialistams, kurie “tenkinasi — 
formomis“. Sako:

“...Tokia stipri partija, 
kaip Vokietijos socialdemo
kratija, ne tik' revoliucijos 
nenori, ne tik iškeitė revo
liuciją į buržuazinę demo
kratiją, bet atsisakė ginti 
tą pačią demokratiją, kuo
met fašistiniai vilkai išskė
tė savo nasrus ir atėjo ją 
praryti. Socialistų vadai dau
giau, kaip per ištisą dešimt
metį darė kompromisų kom
promisus, ėjo į bendrą val
džią ir su klerikalais ir su 
Hindenburgu vis tos pačios 
demokratijos apsaugojimui, 
o^kuomet atėjo sprendžiamo
ji valanda, tai Hindenbur-

jos 
pa- 
pą-

gas-Papenas-Hitleris be jo
kios baimes nugrūdo demo
kratiją į istorijos užpečkį, o 
tie socialistiniai vadai nei 
rimtesniam protestui nedry- 
so prasižioti.

“Ar tai nėra gili, skaudi 
istoriška pamoka kiekvie
nam protaujančiam darbinin
kui?”
Žinoma, kad tai yra .skaudi 

ir gili pamoka. Bet, norint pa
moką suprasti, reikia ne švais
tytis agitaciniais obalsiais, o 
rimtai pagalvoti. Kad pamoka 
butų aiški, turi būt pirmiausia 
nustatyti faktai, iš kurių ta 
pamoka išplaukia, o parkui tu
ri būt padarytos iš tų faktų 
logiškos išvados. Tos išvados 
ir bus pamoka.'1

Dėdėlė to nedaro. Jisai tik 
rodo savo nepasį tenkinimą so
cialdemokratais, kurie “iškeitė 
revoliuciją į buržuazinę demo
kratiją”, ir jisai drožia jiems 
pamokslą. Bet ką reiškia tas 
jo sakinys apie revoliucijos iš
keitimą į buržuazinę demokra
tiją? Hevoliuęįja įvyko, ar ne? 
Monarchija tapo nuversta, jos 

vietoje tapo įsteigta demokra
tinė respublika. Toje demokra
tinėje respublikoje darbo žmo
nėms tapo suteikta gana daug 
teisių — daugiau, negu bet ku
rioje kitoje šiandie gyvuojan
čioje valstybėje.

“Buržuazinė demokratija”
Kodėl Dedėlė vadina tą de

mokratiją “buržuazine”? Jeigu 
ji yra buržuazine, tai reiškia, 
kad ji turi būt naudinga bur
žuazijai ir kenksminga darbi
ninkams. Bet jeigu taip, tai 
kodėl Vokietijos buržuazija 
kiek drūta prieš tą demokrati
ją kovoja? Kodėl Vokietijos 
bankininkai, fabrikantai ir 
dvarponiai gausiai finansuoja 
Hitlerį, kuris skelbia mirtį de
mokratinei respublikai? Kodėl 
Von Papeno kabinetas, “plien- 
kepuriai” ir kiti atžagareiviai 
mobilizuoja visas savo jėgas 
prieš Weimaro konstituciją 
(kuria yra paremta Vokietijos 
respublikos tvarka) ir jėga 
šalina uoliausius respublikos 
gynėjus, socialdemokratus, iš 
valstybes įstaigų?

Pasirodo, kad ne demokrati
ja yra buržuazinė, bet buržu
azija yra demokratijos priešas. 
Demokratiją Vokietijoje iško
vojo darbininkai, o ne buržua
zija, ir darbininkai ją šiandie 
gina, kuomet buržuazija, sten
giasi ją sunaikinti.

Dabar grįžtame prie klausi
mo apie revoliuciją. Demokra
tija Vokietijoje (kaip ir be
veik visur kitur) yra revoliuci
jos padarinys. Tai kokios gi 
dabar revoliucijos nori Dėdėlė? 
Revoliucijos prieš demokratiją? 
Bet tokią revoliuciją nori pa
daryti ir fašistai su monarchis- 
tais, kurie demokratijui* ne
apkenčia. Tai nejaugi ir dar
bininkai turi stoti su tais gai
valais į vieną eilę ir griauti tą 
demokratiją, kurią jie revoliu
cijos keliu isįkov^oj^

Dėdėlė, žinoma, ''prieš tokį 
musų klausimą protestuos ir 
sakys, kad jisai turi galvoje 
visai ne tokios rųšies revoliu
ciją, kokios nori Hitleris su 
iPapėnu. Jisai nori, kad Vokie
tijos darbininkai eitų no atgal, 
bet priekyn, t. y. kad jie vers
tų demokratinę respubliką tiks
lu jos vietoje įsteigti socializ
mą, Savo straipsnio pabaigoje 
jisai rašo:

“Kas dėl dabartinių laikų, 
tai socialdemokratija, kaipo 
tokia, yra priešrevoliucine, 
nors ne kas kitas, kaip tas 
pats Grigaitis 1918 m. pa
baigoje pasakė; kad Vokieti* 
joj prinoko sąlygos socialis-t 
tinei revoliucijai.”

Pranašavimai apie revoliuciją
Tikra tiesa, kad Grigaitis 

manė ir sake, jogėi ekonomi
nės ir socialinės sąlygos Vo
kietijoje buvo 1918 metais pri
nokusios “socialistinei revoliu
cijai”. Bet čia priminsime štai 
ką: “Komunistų Manifestas”, 
kuris buvo parašytas 1818 me
tų revoliucijos priešdieni skel
bė, kad Vokietijos revoliucija 
negalėsianti būti kitokia, kaip 
tik socialistipė. Tačiau šiandie 
yiąi žino, kad “Kom. Man.“ iš
pranašauta revoliucija ne tik 
neatvedė Vokietijos į socializ
mą, bet net neįstengė duoti jai 
lemtą buržuazinę tvarką. Pra
ėjo dar 70 mėtų laiko po tos 
revoliucijos, iki Vokietija susi
laukė antros revoliucijos, ir 
pastaroji vargiai butų įvykusį 
1918-19 metais, jeigu Vokieti
ja nebūtų buvusi sumušta Pa
saulio kare. Bet net ir ši ant
roji revoliucija, įvykusi po di
džiausios istorijoje karo ka
tastrofos, dar vis neįstengė 
kapitaHzmę sistemą sunaikinti! 
Tai rodo, kaip toli prasilenkė 
m istorijos realybę “Komunis
tų Manifesto” pranašystė.

Praėjus metams kitiems po 
to, kai tas veikalas išėjo iŠ 
spaudos, patys jo autoriai, 
Marksas ir Engęlsas, pamatė, 
jogei juęd.u klydo, ir tuomet 
juodu stengės}-sąyo p^cekėjųa 
įtikinti, kad reikia vadovautis 

gyvenimo faktais, o ne įsivaiz
davimais, kurie nėra realybe 
paremti. Komunistų Sąjunga 
už tai apšaukė Marksą ir En
gelsą “kontr-revoliucionieriais” 
ir išmetė iš organizacijos. 
Dauguma tos sąjungos vadų, 
mat, manė, kad, jeigu progra- 
me pasakyta, kad \tuojaus bus 
“socialistine revoliucija”, tai ji 
turi būt padaryta, nežiūrint, 
ar sąlygos tam yra palankios, 
ar ne.

Panašiai, kaip su “K. M.” 
pranašavimu, buvo ir su musų 
pasakymu 1918 m., kad Vo
kietijoje esančios pribrendusios 
sąlygos socialistinei revoliuci
jai. Revoliucija įvyko, bet ne 
tokia, kokios mes tikėjomės.

Antroji Vokietijos revoliuci
ja panaikino monarchiją, bet 
ji neįstengė pakeisti kapitaliz
mo sistemą socialistine. Kodėl? 
Tos revoliucijos eigoje paaiškė
jo, kad dėl Vokietijos darbinin
kų susiskaldymo revoliucijai 
bus daug vargo net ir padėti 
tvirtą pamatą respublikai, nes, 
pasinaudodami tarpusavine dar
bininkų kova, išlindo iš visų 
plyšių senosios tvarkos šalinin
kai ir ėmė daryti atakas prieš 
respubliką (Kapp’o pučas ir 
t. t.). Be, to, tarptautinė Vo
kietijos padėtis po karo buvo 
antras svarbus šaltinis, iš ku
rio reakcija sėmė jėgas kovoje 
prieš respubliką.

Komunistų pagelba 
revoliucijai

Dėdėlei rodosi, kad 
tųącijoje Vokietijos
kai vistiek turėjo stoti uįž “re
voliuciją“ ir gana. Jo suprati
mu, gejbai elgėsi komunistai, 
kurie nedarė jokių kompromi
sų (?) ir nuolatos rengė gink
luotus sukilimus prieš respub
likos valdžią. Bet iš tiesų, ko
munistai savo neva revoliuciniu 
veikimu tiktai sustiprino Vo
kietijoje reakčįįą ir paruošė 
dirvą fašizmui. Jįe, galų gale, 
priėjo net priei to, kad ėmė 
atvirai talkininkauti fašistams 
bei monarchistanis: pavyzdžiui, 
jie kartu su hitlerininkais rė
mė “plienkepurių” referendu
mą, kuriuo buvo reikalaujama 
paleisti senąjį ,ft’usų Undtagą 
ir paskelbti naujus rinkimus! 
Komunistai ėjo ranka už ran
kąs su Hitlerio gaujomis ir 
junkerių pastumdėliais, steng
damiesi nuversti demokratinę 
/Prūsų valdžią, kurios priešaky
je ' stovį* j o socialdemokratai 
Braun ir Severing; o dabar 
Dėdėlė savo “sklokininkų” or
gane pasakoja, / kad komunis
tai buvę pasiryžę tą valdžią 
ginti nuo Papeno ir Hitlerio, 
tik patys socialdemokratai ne
turėję drąsos reakcijos smur
tui pasipriešinti!

Taigi matome, kad tose są
lygose, kokiose Vokietijos “bur
žuazinė” demokratija atsidūrė 
rezultate aplinkybių, susidėju
sių karo metu ir po karo, re
voliucijos kėlimas prieš tą de
mokratiją buvo naudingas da
lykas tik k<»iir.re^iucioniel- 
riains. Komunistai 
Įiucine” • taktika 
kontr-revoliuci j os 
rolę. :

Ir netiesa, kad 
kompromisų. Jeigu socialde
mokratams tekdavo daryti 
kompromisus su buržuazinėmis 
partijomis, kurios stovėjo (ar 
savo noru, ar i.š būdos) ant 
Weimaro konstitucijos pagrin
do, tai komunistai visą laiką 
darė šlykščiausius idėjinius 
kompromisus su reakcija. Ar ne 
tiesa, kad jie pyięšinost taikos 
pasirašymui po karo ir paskui 
vedė triukšmingą propagandą 
prieš* kiekvieną Vokietijos' mė
ginimu susitaikyti ir susiartith 
ti ,su Frakcija ? Tai buvo pa- 
tivikavunčs atditaiizmua ir W 

munistai /sakydavo, jogei jjo 
nori ne imperialistinio, bet “rė- 
voliiicjjūo” karo ; su Franci ja; 
Vokietijos militaristains y buvo 
svarbu,' kad žmones norėtų ka
ro, o ne laikos
komunistai tą jjį, idėj<j liaudy

je skleidė, Komunistai savo 
atsaltas prieš Versalis taiką, 
prieš Dawes’o ir prieš Youngo 
“planus” rėmė tuo, kad šitos 
sutartys reiškia “pavergimą 
Vokietijos darbininkams“; bet 
vistiek tuo buvo stiprinamas 
Nacionalizmas, o ne tarptautini 
taika.

Už taikos 
poje kovojo 
demokratija, 
stangoms iki 
ta ginlauotų 

atsteigimą Euro- 
Vokietijos social- 
ir ačiū jos pa- 

fiiol buvo išveng- 
konfliktų per 14

metų, nežiūrint j tai, kad ne
apykantos tarpe tautų per šį 
laiką buvo daugiau, negu ku
riam nors kitam istorijos pe
riode.. Tuo tarpu komunistai 
ne tik neprisidėjo prie taikos 
pąlaikymo, bet nuolatos sabo- 
tažcvvo taikos darbą. Dėdėlė 
įsivaizduoja, kad jie kėlė “pa
saulio revoliuciją“, bet tikru
moje jie tarnavo pasaulio re
akcijai.

Tulžies akmenys yra antra 
po apendicito labiausiai išsi
platinusi vidurių liga, su ku
ria chirurgams dažniausiai 
tenka susidurti. Apskaičiuoja
ma, kad dvidešimt nuošimčių 
moterų ir keturi nuošimčiai 
vyrų turi tą ligą. Kadangi ji 
yra labai išsiplatinusi ir tuo 
pačiu laiku gana pavojingą, 
tai pravartu su ja kiekvienam 
susipažinti.

Tulžies akmenys randasi 
tulžies pūslėj, kepenyse ir ke
penų kanalėliuose. Atsiranda 
jie dažniausiai pas nutuku
sias moteris, kurios susilau
kia 40 metų amžiaus arba 
daugiau. Akmenys atsiranda 
dėl įvairios rųšies mikroorga
nizmų, kurie paprastai yra 
vadinami: bacilomis. Tos ba
cilos pagimdč1 įibslės sienų į- 
degimą. Tuo pačiu laiku pa
sireiškia ir tulžyj chemiška 
permaina, — dalis tulžies su
tirštėja ir išvirsta smėliu. Lai
kui bėgant iš to smėlio susi
formuoja akmenys, kurių vi
duryj dažnai surandama žu
vusios bakterijos, štai kodėl 
ir sakoma, kad tulžies akme
nys yra žuvusių mikrobų pa
minklai (“gali 
tombstones of the 
teria”).

Pirmas tos ligos 
mas yra lengvas spaudimas 
po krutinę, pilvo duobutėj, ir 
skaudėjimas dešinių jame pe
ty j. Kai ligonis atsiraugia ar
ba nusivemia, tai tas skaus
mas laikinai pranyksta. Vė
liau pasireiškia ir sunkesni 
simptomai. Tai įvyksta tada, 
kai akmuo įsigauna. į tulžies 
kanalėlį ir ligonis pradeda 
jausti aštrų/ skaudėjimą, —- 
dešinėj pusėj po šonkauliu 
lyg kas peiliu pradeda durti. 
Skausmas taip pat yra jau
čiamas nugaroj ir dešiniaja
me petyj. Skausmas tiesiog 
yra nepakenčiamas ir tęsiasi 
apie dvyliką valandų, jeigu 
jis nėra apmalšinamas su tam 
tikrais vaistais. »

Tokiame atsitikime ligonis 
sunkiai kvėpuoja ,jj išpila šal
tas prakaitas, krečia šiurpiai 
pulsas susilpnėja. Vai kartas 
nuo karto kartojasi, kol ligo
nis nepasiduoda chirurgo glo
bai arba neįniršta nuo tulžies 
pūslės trūkimo arba nuo di
deliu skausmu. idėlių skausmų.

Tenka pasakyti, jog daug
maž tokius pat simptomus 
turi sekamos ligos: akmenys 
inkstuose; įdegimas pilvelio; 
mažosios žarnos arba skilvio 
votys, kurios yra žinomos kai
po “uięerv iš vietos išėję inks
tai, ir apendicitas. Tik nuo
dugni daktaro egzaminacija ir 
X*spin(luli<ai gali pasakyti, ko
kia iš tą ligų žmogus serga.

Reikia dar Čia pridurti, jog 
tulžies Omenis vaistais nega- 
lima pagydytu Dar nėra su
rasta Jokių vaištų, kuriais bu
tų galima ištirpinti akmenis 
arba juos išvaryti. Tik šarla-

Ketvirtadienis, spalių C, ’32

(Tąsa)
Parėjęs Mikas Staugi rda s 

su savo Džianuku namo, il
gai pasakodavo, ką sporto sta- 
dijone matęs, girdėjęs, kaip 
supratęs bei įvertinęs daly
kus. Jis aukštindavo Jiesiog 
herojais vadindavo ypatingai 
futbolininkus ir, tarytum galo 
nesurasdamas 
šnekėdavo ii 
koks įkiriausias ’ plepys. Jo 
žmona Valerija iš pradžių 
klausydavo, bet toliau, maty
ti, kantrybės nebetekusi, daž
nai paprašydavo savo plepų 
Miką liautis niekus tarškėjus. 
Jeigu jis sustodavo — gerai, 
jeigu ne — ji išeidavo, šį 
kartą, vis dėlto, ji nebėjo. Bu
vo, mat, griežtai nusitarusi ir 
savo pusę pasakyti. Taigi, ir 
pradėjo:

“Gana jau, gana; Mikai; se
nyn kvailyn eini. Plepi ir ple
pi vis tą patį 
futbolininkus, Jie iš to naudos 
turi, tąi ir zylioja paskui bo
ję. O kas tau iš to?’ ’

“Nebūk dem fui* Valyrija! 
Suvažiuoja rič pypaL aukšti 
polijišinai, net ir pats gover- 
noras,. o aš, klausykis, kvai- 
Jyn einu, jeigu tame pačiame 
stadijone, kur tokia smart 
kraudė susirenka, sėdžiu!” at
sikirto Mikas .

“Aukšti politikieriai, turtin
gi, garbingi amerikonai? 
Hm.;. O kas juos daugiausia 
išrenka į tas aukštas politines 
vietas, jeigu ne .tokie dyka
duonių garbintojai, kaip tu?”

“Tai tu dzelos, kad aš ang
liškus peiperius yze skaitau, 
thruli pažįstu aukštą Amen-, 
kbs gyvenimą, politiką ir vo- 
fuojii; 'kiausykjš, nešit' grino- 
rius, kaip kiti forneriai.” 
. “Ko jau čia, Mykoliuk, pa
vydėti. Kas Čia tie amerikoniš
ki dienraščiai. Puslakščių pas
lapčiai prirašyti apie plėši
mus, vagystei žmogžudystes, 
linčą, kidnapus, milijonierių 
divorsus, sportą...”

*‘Iz da eo! Tai tu geriau lai
kini tas grinorių ‘Naujienas,’ 
kuriose prirašyta apie kokią 
ten apšvietą, sosaides, lietu
vystę, sošializmą ir kitokius 
izmus?”

“Kam jau čia, Mikai, kitus 
grinoriais pravardzįįuoti, kad 
ir pats dar ne per seniausiai 
iš Lietuvos atvažiavęs? žinai, 
kad kiti ir daug pirmiau už 
tave Amerikon atvažiavę, o 
vis tik tavęs grinorium nepra
vardžiuoja, nors jie ir vaka
rinę mokyklą yra lankę ir 
glaudžiau angliškai už tave 
kalba.”

“Tegu kalba, tegu kalba! 
Ale aš geriau UŽ juos visus 
amerik®nckus peiperius rydi- 
nu ir aukštą Amerikos sivili- 
zeišin end kulčiur suprantu,” 
kaito Mikas.

“Jau geriau, Mykoliuk, ne
bekalbėk apie tą aukštą Ame
rikos civilizaciją bei kultūrą; 
Visur, kur tik dirstelėji, kri- 
minelizmas, liipokritizmas, 
silpnesniųjų mulkinimas ir 
išnaudojimas.”

-.-X. . A ,
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tanai, kurie viską pagydo, išį 
ėmus sava sąžinę, giriasi, jog 
jie * vaistais gali tulžies akme
nis pašalinti.
* Skausmo pašalinįmui daž
nai vartojama morfinas bei 
atiofinas ir karšti kompresai, 
Tačiau tai tik laikina priemo- 

jau, vaistais tulžies akmenis 
negalima pašalinti. Geriausia 
priemonė yra chirurgija. Ser
gančiam ta liga ligoniui pa* 
(artina kreiptis į chirurgą nie
ko Belaukiant, (lės juk visi 
žino, kad juo labiau įsisenėja 
liga, tao sunkiau .ją yra įyT

“O kur tu rasi tokį aukštą 
gyvenimo standardą, kaip A- 
merikoje?” nervinosi Mikas.

“Aukštas gyvenimo stan- 
dardas? Turėtum, rodos, gė
dytis apie tai ir šnekėti. Juk 
žinai, pats labai sunkiai dirbi 
faundrėj, aš kriaučių šapo j, o 
ką turime? Butas mažas, bal
dai suklypę, nušiupę, etc... O 
tie keli šimtai banke? Susirg
tame kuris ar ką...”

“Veidi minui, veidi minui, 
Valyrija! Prohibicija jau yra 
lo. Visus saliuninkus gover- 
nientas išpušins iš biznio ir 
jie daugiau nebe nuauki ns
žmonių ir nebevilios pinigų. 
Visi pinigų tarės, turėsime ir 
mes.”

“Šneki, Mikai, lyg tas vai-' 
kas,’ 'parodė piršta Džianuką. 
“Ir prohibicija duos ką gero 
padoriems žmonėms? Grei
čiau blogo. Juk žinai, kad 
užginti daiktai kaip lik la
biausiai ir vilioja žmones. 
Kad tik nepradėtų gerti ir tie, 
kurie niekados negerdavo?”

“Hm... kreizi boba. Už pro- 
hibiciją stoja Fordas, Morga
nas, Rockefelleris, Melionas ir 
kiti da rtčest end noblest py- 
pals pasaulyje, o ji, klausy
kis, netiki, ką tokie vaiz vyrai 
sako!'*

“Turtingiausi 1 G iš kur jie 
tuos turtus išsunkė, jeigu ne 
iš darbininkų prakaito ir 
kraujo? Patys ueužsidirbo. 
Juk mudu labai sunkiai dir
bame, o ką tarime? Garbin
giausi! Ar todėl, kad kilus 
skriausdami turtingais tapo? 
Nenoriu skriaudikų garbės! 
Išmintingi! O ką jie sugalvo
jo, ką išrado, ką gero pasau
liui davė? Jeigu ne jų pini
gai ir pasamdyti dideli protai, 
karje dėl jų dirba, tai apie jų 
išmintį net ir tu nieko neži- 
noium.”

“Nčkreizavok, Valyrija! 
Tuos lietuviškus peiperius be- 
rydindama, šiur, jau apsikrė
tė! raudonųjų sošializmu ar 
bolševizmu. In keis džiaugtis, 
kad da ričest ir da best kant
roj gyveni, tai niekus tiokini. 
Meibi laikini Lietuvon ar Ru
sijon važiuoti po dortą brai
džioti?”

“Turtingiausias ir geriau
sias kraštas! Ne mums. Purvy
nas Lietuvoje ar Rusijoje! O 
kas čia? Ar ne dulkės, šiukš
lės, durnai ir smarvė? Pats 
bijai: prasidaryti Įaugą j alė
ją, nes ten krūvos pelenų, vį- 
sokių atmatų, ir bjauriai dvo
kia. Jei tik ne vaikai.* lai tuoj 
išvažiuočiau Lietuvon.”

“Tai ir manę vešiesi, Ma
mytę,” įsimaišė į Staugirdų 
dialogą ir / 
kos metų labai graži mergai
čiukė, Adeiitia.

“Fa, ar Lietuvoje yra beis- 
bolis
fonės? Tai fr «š važiuosiu su 
ma,” prašneko ir Džianukas. 
kuris visą laiką bttvo užsigu
lęs ant storo laikraščio ir 
“skaitė” komiškąją jo dalį.

“No, nė, Džianuk. Tokie 
big tinksai tik Amerikoje te
gali būti. Lietuvoje galėsi pli
kę iš karvės plaukų susisu
kęs mėtyti,” kreivai šyptelėjęs 
atsake Mikas.

“Tai aš, pa, į Lietuvą neva
žiuosiu, no, tegu ma su Addy 
važiuoja. Aš laikinu sportą ir 
fones,” užtikrino Džianukas 
tėvą, kad plikė iš karvės plau
kų jį nevilioja ir todėl jis 
Lietuvon su *ma” nevažiuo-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kanados policija ieš- 
ko Martino Insulto
Chicagos valstijos prokuro

rui Swansonui apkaltinus Sa- 
mucl ir Martin Insull, už va
gystes, Martinas, gyvenęs Ka
nadoje, kaž kur pranyko. Da
bar ieško Kanados policija.

Bankininkai vėl atei
na miestui i pagalba

Miesto bankieriai pranešė 
Chicagos kontrolieriui šiniča- 
kui, kad jie pirks $1.100,000 
miesto mokesčių varantų, kad 
mokytojai ir kiti darbininkai 
galėtų gauti dalį algų.

Pasiuntė berniuką nu
pirkti degtinės ir at

sirado kalėjime
I Bridevvell kalėjimų nuteis

tos dvi moteriškės, Mary Mar- 
kowicz ir Bose Miler, už tai, 
kad viena pardavė degtines 
Harry Miler, 11 metų berniu
kui, o antra, kad sūnų, Har
ry, pasiuntė degtinę nupirkti.

Varantai išiimti prieš 
6 brokerių firmos 

narius
Federalės valdžios proku

roras Green išėmė varantus 
prieš šešius Malsey, Stuart & 
Co., Nėw Yorko ir Chicagos 
Šerų brokerių firmos narius. 
Jie kaltinami naudoję paštų 
tikslu pasipelnyti ir apgauti 
žmonės. Trys nariai yra Chi- 
cagoje, trys New Yorko.

Chicagos viešbutyje nu
sižudė New Yorko 

bankierius
Bismarck viešbutyje vakar 

rastas negyvas J. E. Morehou- 
se, žymus Ne\v Yorko biržos 
bankierius. Chicagon atva
žiavo biznio reikalais ir va
kar. nusišovė.

Nortsidėje suėmė 41,280 
galionus alaus

Federaliai prohibicijos a- 
gentai Caponės sindikato bra
vore, 2513 Carmen Avė., suė
mė 41,280 galionus alaus, 
$64,000 vertės. Be alaus, agen
tai konfiskavo $20,000 vertės 
bravoro įrengimų.

Į streiką išėjo anglių 
sandėlio darbininkai
Chieago Coal Sales Compa- 

ny sandėlio, 441 East North 
Water St., 'darbininkai išėjo į 

streikų. Anot sandėlio savi
ninko steriko kaltininkai esą 
gengsteriai, kurie norį jį pri
versti prisidėti prie jų orga
nizacijos. Ši organizacija ap
rūpina sandėlius trokais.

Geležinkelių klerkų uni
ja prieš algų nu

mažinimų
Morrison viešbuty įvyko 

Geležinkelių ir laivų bendro
vių klerkų brolijos konvenci
ja, kuri nutarė griežtai prie
šintis prieš tolimesnį algų nų- 
kapojimą. Brolijos pirminin
kas pripažino, kad dalykai 
jau pradeda gerėti, bet debar- 
bė negerit sumažėsianti.

Mirė automobilio sužei
sta jauno mokinė

Burnside viešbutyje mirė 
jauna, 17 metų high school 
mokinė Ruth V. Nevitt, kuri 
užvakar buvo sužeista auto
mobilio nelaimėje. Jai per
skelta galva.

Depozitų skaičius Chi
cagos bankuose didėjąs

Iš rugsėjo 30 d. suvestų 
bankų balansų pasirodo, kad 
paskutinį bertainį depozitų 
skaičius Chicagos bankuose 
žymiai padidėjęs. Tai įvykę 
ryšyje su padėjusiu pinigų dė
jimu į bankus ir paskolų ir 
diskontų likvidavimu.

Rado pamestinuką
Prie 500 Belle Plaine Avė., 

vienų namų tarpduryje rastas 
mažas, dviejų mėnesių kūdi
kis. Pamestinukas atiduotas 
į prieglaudų .

Tarp Chicagos 
Lietuvių

1,500 moterų atlankė 
2-rą Sveikatos 
Savaitės dieną

Milžiniška lirlutnų, lietuvai
čių minia užpildė didžiąją 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
salę. Publikoje pasireiškė lie
pa prastas susiinteresavimas 
A. L. I). /). parengimu.

Apie 1,500 Chicagos lietuvių 
moterų susirinko Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje į ru- 
rengtą A. L. D. Sveikatos Sa
vaitę. Vakar vakaras buvo 
skirtas vien moterim ir pas
kaitas apie moterim charakte
ringas ligas skaitė Dr. Biežis, 
Dr. Šimkus, Dr. Poška, Dr. Si
monaitis, Dr. Paukštis, Dr. 
Milaš ir Dr. Dundulis. Susi
rinkusi publika buvo labai su- 
siinteresavusi ne vien daktarų 
kalbomis, bet ir krutamaisiais

ANTANAS JECIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 5 dieną, 6:30 valandą va
kare 1 932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Pagramančio parap., Lilavėnų 
kaimo. ,

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Rozaliją po tėvais Raubi** 
ckaitė. dukterį Oną, brolį My
kolą, Sheboygen, Wisc.. tris pus
brolius, Juozapą, Antaną ir Sta
nislova ir dvi brolienes, Pauliną 
ir Marijoną ir gimines, o Lietu
voj du broliu, Petrą ir Kazimierą 
it seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 3652 
S. Seeley Avė. Tel. Lafayette 
5955; < .

Laidotuvės įvyks panedėly, spa
lio 10 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.'

Visi a. a. Antano Jeciko gi
minės. drąugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiaeni dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. •

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tek Yards 1741. 

paveikslais, raganiškos lempos 
atvaizdais ir kūno dalių moder 
liais, kuriais kalbėtojai iliustra
vo savo lekcijas.

Šiandien “Sveikatos 
Savaitės” Diena

Vyrams
Paskaitos ir krutume j i pavei

kslai apie vyrams charakte
ringus sveikatos dalykus; pra
sidės 6 vai. vakare Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje

šiandien— trečia Amerikos 
Lietuvių Daktarų “Sveikatos 
Savaitės“ diena. Savaitė prasi
dėjo antradienį su nepaprastu 
pasisekimu, nes atsilankė labai 
didelis skaičius žmonių.

šios dienos programas bus 
pritaikintas vyrams. Paskaitos 
bus apie sifilį, gonorėjų, (tri
perį), inkstų ligas, dantis ir jų 
įtekmę į sveikatą ir ortodontia. 
Be to*paskaitas iliustruos kru
tumais paveikslais ir modeliais. 
Pradžia 6 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.—X.

Roseland
, r

Iš Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio ir 55 S LA. kuopos; 
Rose landė naujas lietuvių 
biznis.

P. Bružienė su drauge Mai- 
nierka žada atidaryti tikrų lie
tuviškų kopūstų ir užkandžių 
užeigą 10719 So. Michigan 
Avė. Bružai yra seni “Nau
jienų“ skaitytojai ir rėmėjai. 
Reikia tikėtis, kad Rožių Že
mėje jie turės pasisekimo.

Senas Petras.

Ateinantį sekmadienį, spa
lių 9 9 d., 2 vai. po pietų West 
Pulman Park svetainėje įvyks
SLA. 55 kuopos susirinkimas 
Siame susirinkime turėtų da
lyvauti visi nariai ir narės, 
nes delegatai patieks raportą 
iš šešto apskričio suvažiavi
mo. Visų narių pareiga atsi
lankyti ir užsimokėti mokest- 
tis. Kurie esate užsilikę ir ne
galite užsimokėti, pareikalau
kite paskolos iš centro.

Korespondentas.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyks 
spalių 7 d., 7:30 valandą va
karė, p. Liutkevičiaus name, 
9756 Indiana Avė. Nariai ir 
rėmėjai raginami į šį susirin
kimą atsilankyti, nes bus išda
lintos rolės komedijos “Dėdė 
atvažiavo“, bus paskirti darbi
ninkai ir įvairios komisijos 
vakarėliui, kuris įvyks greito
je ateityje. Be to, reikia nu
statyti bilietų kainos.

A. Jocius, raštininkas. -
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Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

6RAB0RIŲ ISTAIR*
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su nnpifia^ 
mis kainomis už aukštos rųšies palaick>jixn|. Mos niaka 
nerokuojame už atvežta* mirusio žmogau* kana | mw| 
įstaigą U bite kokio* miesto daliem

Reikalui esant, mtmy automobiUus atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš | musų ištaigų, kur galėsite pamatyti 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už te pa
tarnavimų jums visai nieko nereikė* mokėti, nežiūrint 
| tai, ar Jų* kų pirkaite, ar n*.

BUDRIKIS yra vienatini* Uetuvių gisboriua, kuris 
teikia ambulance patarnavimų »U ekspertu Uotuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsite* kur 
kitur, z. į t

B™ M s VRaEFB SjF I EUDEiKIS 
Hmbi mm ■ ■ S
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JŪSŲ GRABORIUS '

NAUJIENOS, CEIeago, m.

Mirė John Viscont
sūnūs Edvardas

• ■ *

Spalio 5 dieną mirė Edvar
das W. Viscont, 6 metų am
žiaus. Edvardas yra sūnūs 
žinomo Town of Lake biznie
riaus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4623 So. Paulina st., lai
dotuves įvyks šeštadieny, spa
lio 8 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus bažnyčią, 
o paskui į šv. Kazimiero ka
pines. Rep>

Pranešimas
Paskelbus, kad prie “Naujie

nų“ susitvėrė Morgičių ir Bo^ 
nų Apsaugos Komitetas, pra
dėjo tiek atsilankyti žmonių, 
kad prisiėjo paskirti specialia 
kas dienas, kuriomis žmonės 
galėtų kreiptis morgičių ir bo- 
nų reikalais.

Nuo spalio 6 dienos, visi ku
rie turite kokius nors nesu
sipratimus su morgičiais ar 
bonais, kreipkitės prie Mprtga- 
ge and Bond Protective Com- 
mittee sekretoriaus T. Rypke- 
vičiaus, 1789 S. Halsted St.

Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir Šeštadieniais nuo 12 
vai. dieno,! iki 8 vai. vak.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra at«Je iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausijį pašte (Clark ir Adanu 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur pradėta iškaba “Adver 
tised Window” lobSj n,uo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kati 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas* 
kui sunaikins.

1. Arlauskas Damininkas
7. Janišauskienč Anelė
8 Jakštienė Barborai
13 Ramanauskiene Ona'
23 Zikionienėi Ursuliai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

. J
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Graboriai

Telefonas.-Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-7 
tams.. Kaina prieinama

3319 Ąuburn Avenue
CHICAGO, JLL.
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Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kalą visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307, Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LISTERINE
reffeves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją Su
tkau dina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2*6 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
Garsinkitės “N-nose”

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel; Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chieago
SKYRIUS:

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Dr. Suzana A. Slakis
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 ir
Ketvergais. /

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Telefonai

Boulevard 52Č3

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Akiy Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prpspect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nėrvuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Sjpecialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

' j kaip buvo pirmiau.
Baugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland..Ave 
Tel. Boulevard 6487

.. ............. .

.v., Yards 1829

DR. G. SF.RNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos , nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare* Sek-

Phone Boulevard 3483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
^Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

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 susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 VV. Madieon S t.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Sedey 7330
Namų telefonas Brunswick 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 šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122 .

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

Valandos: 1— ir 7—8 • 
Sercdomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Ncdėldieniais pagal sutartį.

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 

Nedėldicniais 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. 
Ncdčliomis nuo 10 iki. 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR.M T, STRIROL’IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Otlso valandos nuo S Iki 4 Ir nuo O lid 

8 vai. vak. NedCUomls patai sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

.   ■ '■ ■   ■T'.* f y         ■■   

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuetle Rd, 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . » . Phone Cicero 1260

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryattckas) ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Rogd .
Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinski
DENTINAS

4143 Archer Av., kampas Franciseo Au.
. Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak.

Nedėldicniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiai z me
todus X-Ray ir kitokius elektros 'prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th 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 .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

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. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

K. (FUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn 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. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj-ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adarne St., Room 1642 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Narni* 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

William C. Mitchell 
' LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
x Teltphone Hemlock 1323

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedaliomis pagal sutartį.

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS

140 M Dearborn St., Saite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietų 

756 West 35th Street
Phone Boulevard 5913 

Valandos: nuo 3 po pietų, subatomis 
nuo 2 po pietų. y



Ketvirtadienis, spalių 6, ’32

Spaliu 9 d.Minėsime Vilniaus 
Užgrobimo Sukaktuves

ŠĮ sekmadienį Chicagos Lietuvių Auditori 
joje rengiamas iškilmingas vakaras Lie

tuvos sostinės užgrobimą paminėti
Programe dalyvauja “N.” redaktorius Grigaitis, 

choras, Sofija Paškevičiūtė 
kiti kalbėtojai ir dailės jėgos.

Virš 600 metų atgal, 1323 metais, tuo laiku dar tik mažas 
miestelis, prie upių Nerio ir Vilnios, kaimas—Vilnius tapo Lie
tuvos sostine. Į trumpą laiką jis išbujojo į didelį centrą, į 
svarbiausi miestą ne vien Lietuvoje, bet visame Pabaltijo krašte. 
Bet jis nepavirto tuo centru-metropoliū pats per save. Per de
šimtis, per šimtus metų į j j plaukė Lietuvos žmonių turtai, bet 
šimtus metų jie liejo kruviną prakaitą jį ugdydami, statydami 
pilis, didžiulius rumus, bažnyčias ir vienuolynus. Per šimtus me
tų j j j plaukė Lietuvos kultūrinės jėgos. Jame susikoncentravo 
administracines įstaigos, prekyba, pamažu ėmė kurtis ir pramo
nė. Per metų metus Radžvilų, Pocių ir kitų didžiūnų baudžiau
ninkai, lietuvių kraujo varguoliai, statė paloeius, prakaitu ir iš 
botagų praaižytų krūtinių tekančiu krauju šlakštė kiekvieną ak
menį, kiekvieną tų palocių plytą, kentėjo, skurdo, bet tuo pačiu 
laiku, ugdino Vilnių, jį gražino ir krovė jame Lietuvos turtus.

Ir, dabar, prisiminę, kad tas Vilnius, jau dvyliktus metus 
yra Lenkijos rankose, kad smurtu ••atplėštas iš Lietuvos spalių 
9 d., 1920 metais, tebėra pavergtas, mes lietuviai negalime nutilti 
ir šaltai j tai žiūrėti. Jeigu Vilnius nėra mums brangus kaipo 
sostinė, jeigu apie j j sukurtos legendos tėra tik vaikų pasakos, 
nepamirškime, kad jis reprezentuoja kelių šimtmečių lietuvių 
darbą ir prakaitą. Vilnius yra grynai Lietuvos, lietuvių turtas, 
nes lietuvių rankos jį statė. Mes neatgausime prabočių-bau- 
džiauninkų kančių, jų pralieto kraujo ir prakaito, bet stengki- 
mės atgauti tai ką jie sukurė!

Mes chicagiečiai privalome susidomėti tuo svarbiu visiems 
lietuviams klausimu. Mums jokiu būdu nėra visvien kas ir kaip 
Vilnių valdo. Mes visi turime būti Vilniaus vaduotojai. Nedė' 
lioj, spalių devintą dieną, susirinkę Lietuvių Auditorijoj pareikš 
savo balsą ir Amerikos lietuvių sostinės piliečiai, chicagiečiai. 
Bukime tą dieną Lietuvių Auditorijoj, kam Vilnius yra brangus!

Piyninėjimo programa susidės iš trijų dalių:
1. Prakalbos: “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis, Dr. C. 

Kasputis ir Dr. A. L. Graičunas.
2. Koncertas: “Pirmyn” choras, dain. Stasys Rimkus, pan.

Sofija Paškevičiūtė, šokėjai, ukrainiečiai J. ir H. Chunick ir ki
tos jėgos. ,

3. Susirinkusiai jaunųopjępei—šokiai.
Pradžia 7 vai. vakaro.

o v
■

• Sofija Paškevičiūtė, garsi 
Chicagos lietuvių dainininkė, ku
ri' dalyvaus Vilniaus užgrobimo 
sukaktuvių paminėjime, spalių 
9 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 S. Halsted street.

Kalbos, kurias pasakė Liet, 
konsulas Kalvaitis ir Dr. M. 
Striko], suteikė daug įdomumo 
klausytojams. Kalvaitis kalbė
jo apie Vilnių. O čia pat. juok- 
daris “čalis Kepure” vėl pra- 
juokdė klausytoj js su naujais 
ir gražiais juokais. Taipgi bu
vo ir kitokių įdomių praneši
mų. Vienu žodžiu, Peoples duo. 
darni ladio programai visados 
būna gražus ir gerai prirengti.

—Dainininkas.

Mirė žymus chicagie- 
tis Juozas Palyans- 

kas

M. Jozavitas grįžo į 
“Birutės” choro 

vedėjus

Kunigas M. X. Moc
kus lankėsi Chicagoj

Amerikoje' išgyveno 45 metus; 
1897 metais prisidėjo prie 
Kęistučio spulkos įsteigimo; 
išbuvo direktorium iki pat 
mirties

Šįvakar Guge Park svetainėje, 
55th ir Western įvyksta cho, 
ro repeticija

Ketina grįžti Chicagon ilges
niam laikui; prisiminė apie 
Detroito sensacija, — kun. 
Cizdusko ir V. Bukantaitės 
skandalą.

Bridgeporte mirė senas chi- 
cagietis Juozas Palyanskas, iš
gyvenęs šioje šalyje apie 45 me
tus. Sulaukė 71 metų am
žiaus.

Atvykęs j Ameriką 1887 me
tais, pirmiausiai pradėjo dirbti 
Ręnnsylvania valstijos auglių 
kasyklose ir vėliau ūkyje. 1893 
metais atvyko į Chicagą ir ap
sigyveno Bidgeporte. Tuojau į- 
ėjo į draugijų veikimą ir prisi
rašė prie lenkų spulkos. Bet 
lenkai nelabai patiko, todėl pra
dėjo tartis su draugais apie lie
tuvių spulkos įsteigimą. Tam 
tikslui sušaukė ir visuotiną lie
tuvių susirinkimą, kuris spulką 
pagimdė, suteikdamas jai Keis
tučio vardą. Dauguma lietuvių 
tuojau pradėjo taupyt pinigus ir, 
pirkdami namus, imti iš spul
kos paskolas. Tai įvyko 1897 
metais. Velionis išbuvo spul
kos direktorium iki paskutines 
valandos.

Palyanskas gimė Panevėžio 
apskrityje, Rozalimo parapijoj, 
Dulkiškių kaime. Jaunas būda
mas tarnavo 5 metus Rusijos 
kariuomenėje.

Veliono kūnas pašarvotas pas 
brolį Jurgį, 916 W. 34th Place. 
Laidotuvės įvyks penktadienį 
spalių 7 d., 8 vai. ryto į šv. 
Jurgio bažnyčią, o iŠ ten į šv. 
Kazimiero kapines. Visi Keis
tučio spulkos direktoriai išreiš
kia jo broliui Jurgiui, brolienei 
ir sesutei Viktorijai, didžiausią 
užuojautą.

Direktorių pirmininkas

A, J. Zalatorius*

Mikas Jozavitas, žymus pia
nistas ir pereitais metais buvęs 
“Birutes” choro vedėjas, vėl 
grįžo prie darbo ir pradedant 
šiuo vakaru chorą diriguos ir 
toliau. Repeticija jvyks Ga’gd 
Park svetainėje, 55th ir West- 
ern Avė. Dabar dar priimami 
nauji nariai, todėl visi norį į- 
stoti kviečiami atsilankyti. Pra
džia 8 vai. vakaro—X.

Staigiai numirė
Liudvikas Triukas

nu- 
me- 
So. 
pa-

Spalio 5 dieną staigiai 
mirė Liudvikas Triubas 40 
tų amžiaus, gyvenęs 4409 
Artesian avė. Jo kūnas 
šarvotas p. Eudeikio koply
čioj, 4606 So. Hermitage avė. 
Tel. Yards 1741 .

Teko patirti, kad jisai turi 
žmoną, dukterį ir pusbrolį, 
bet su jais negyveno, todėl jo 
giminės greitu laiku prašomi 
atsiliepti pas p. Eudeikį ku
ris suteiks jiems visas infor
macijas. Rep.

Lietuvių radio va 
landa

Praeito antradienio vakare iš 
stoties W.G.E.S. buvo ypatingai 
gražus ir įdomus programas, ku
rį savo pastangom ir lėšom da
vė Peoples Fumiture kraUtu- 
tuvės, 2536 W. 63rd Street ir 
3183 Archer Avenue.

Dainavo K. Sabonis, Akvilė 
Ančiutė, L. Sabonienė, A. Čia- 
pas Peoples Parlor duetas, trio 
ir kvartetas, kurių dainos bu
vo pritaikintos paminėjimui 12 
metų nuo Vilniau? užgrobimo.417 ”* ***

Žmonės kalba, kad ši byla 
bus panaši kun. Jonaičio by
lai, kuri buvo svarstyta 1925 
metais ir suteikė detroitie- 
čiains daug skanaus juoko. 

. Senas Petras.

Dar apie nelaimingą 
incidentą Milerių 

šeimynoje
Antroji dalyko pusė; Milerie

nės pasakojimas apie įvykį 
Roselande.

Vienos puses skaitytojams 
jau teko patirti iš Untano apie 
nelaimingą incidentą tarp J. 
Milerio ir Milerienės. Dabar 
dalyką reikia papasakoti iš 
antros pusės, kad skaitytojai 
galėtų nuspręsti kur teisybe. 
Aš manau, kad Uritanas kiek 
apsilenkė su teisybe.

Kaip pasakojo p. Milerienė, 
dalykas atsitiko štai kaip. Mi
leris parėjęs namo vėlai nak
tį ir netuščia galva. # , Buvo 
tiek bejėgis, kad žmona turėjo 
jį nurengti. Netrukus, tečiau, 
puolė moterį mušti, kolioda- 
mas ją biauriausiais žodžiais ir 
draskydamas rubus. Vos vos 
ištrukusi iš jo rankų, Milerie
nė nubėgo pas sūnų ir prašė 
jo leisti jai pernakvoti. Bet 
sūnūs nesutiko, pasiryžęs iš
tirti kame dalykas ir kartu su 
žmona nuėjo pas smarkuolį. 
Vos spėjo duris atsidaryti, 
Milerius vėl puolė prie Milerie
nės su vindu. Tuomet sūnūs 
pavaišino Milerį juoda akimi, 
o marti su šluota. Atvykęs 
vežimas nugabeno visus į li
goninę. Mileris pasiliko, o 
Milerenė, grįžusi namo, išbu
vo daktaro priežiūroje per tris 
dienas. Bijodamas dar dau
giau nukentėti, į antrą savai
tę po sumušimo — išsikraus
tė. Dabar dar neturi pasto
vios vietos.

Daugiausiai vyrai kaltina 
moteris, bet ką moteris gali 
daryti, kuomet vyras, parė
jęs girtas, puola ją mušti ir 
draskyti? Ona.

stebėjo neteisybę. Ten namas 
visai naujas, pastatytas prisi
laikant paskutiniu techniškų 
reikalavimų, su visais paranku- 
mais. • Šatui ne tuojau leido su 
Kapsuku pasimatyti. Sargas jj 
sulaikė ir neleido j vidų iki 
Kapsukas nepersitikrino, kas jis 
per paukštis ir iš kur atplas- 
nojo. Po trumpos kalbos, Kap
sukas pavaišino tavorščių arba 
ta' ir suriu. Turėjo ir tokio 
luksuso kaip sviestas, bet aiš 
kini davė suprasti, kad sviesto 
neapsimokėtų valgyti, nes dabar 
jis išduodamas porcijomis, ir šią 
savaitę nebus galima daugiau 
gauti.

Draugas Šatas pradėjo vis la
biau jaustis nusivylęs, Bimbos 
ir Andriulio apgautas.

Pagyvenęs porą menesių, p‘a’ 
galia u suprato, kad Amerikoje 
daug geriau gyventi, nors joj 
ir siaučia didžiausia bedarbe, 
negu proletarų tėvynėje.

Sugūžęs į Chicago, Šatas ap
lanke 'kelius draugus ir komu
nistų dienraščio kambariuose 
pasakė teisybę apie Rusiją. Bet 
Andriulis užčiaupė jam lupas 
grąsindamas kartu su Brook- 
lyno Bimba jį prakeiksiąs ii 
atiduosiąs pruseikiniams ar so- 
cia'lfašistams. Vėliau bus dar 
truputis apie taverščius.—R.

Dr. Karaliaus paveiks 
lų pardavėjų atydai

Tie draugai, kurie pasiėmė 
parduoti Dr. A. Karaliaus pa
veikslus, malonėkite priduoti 
atskaitą nevėliau spalių 8 die
ną.

J. Žymantienė,
Dr. Karaliaus Paminklo 

Statymo Komiteto sekretorė,
1739 S. Halsted St.

ICLASSIFIED ADS.
Educational

MERGINOS IR AMBITIfiKOS MOTERIS
MokinaM paeigražlnimo (Beauty Culturo), 

Trumputi Ir lemrvafl kurnąs. Tik mažam skal
viui dar fi| mVncel duosimo $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suieAkojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuoklte arba raAykto rau
site DYKAI 20 puslapių knyjrų. Be jokios 
atsakomybes. Dieninės ir vakarinės moky
klas dabar organizuojama.

MARINELDO SYSTEM,,
National School of Cosmcticians. Ine., 

108 North State St., State 5057

Financial
Finansai-Paskolos

PRANEŠIMAI

JbflH

CLASSIF1ED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965
—O----- .

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO

Incorporated
1642 West DiVision St.

TeL Armitage 2951 ir 2952.

Patent Attomey
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais 
radime 
mams.

patentavime finansavime ir su
rinku praktiškiems išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS
$3000 paskolos ant Imo 
$15,000 vertės namo.

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų 2 į kiekvieną brantų 
— ambitiškus.

ALGA NUO PAT PRADŽIOS 
Dirbti lauke, dykai padalinti kostumie- 
riams naujame pirklystės plane, augstai 
vertinamos korporacijos.

kambarys 500, 4753 Broadvvay 
kambarys 917, 176 W. Adams St. 

kambarys 1405, 32 No. State St.

Spalių 1 d., Chicagoje lan
kėsi kun. M. X. Mockus dabar 
Detroite gyvenąs, gerai žino
mas biblijos kritikas ir kalbė
tojas. Chicagon sugrįžo tik 
porai dienų, bet už mėnesio 
laiko žada atvykti ilgesniam 
laikui . Iš Detroito atvažiavo 
su tulu geru draugu.

Iš pasikalbėjimo su kunigu 
teko patirti, kad Detroit, 
Mieli, siaučia didelė bedarbė 
ir žmonės gyvena gana var
gingai.

Dabartiniu laiku Detroite, 
anot kun. Mockaus, lietuviai 
daugiausiai kalba apie šy. 
Jurgio parapijos kleboną kun. 
J. Čižauską, kuris įsivėlęs į 
skanią su jauna panele Vero
nika Bukantaite. Norėdamas 
išvengti nesmagumų, kiek lai
ko atgal klebonas apvesdinęs 
panelę su policistu Podolskiu, 
kuriam prižadėjo už naštos 
perėmimą sumokėti $10,000. 
Dalį pinigų davęs tuojau, ki
tus prižadėjęs sumokėti atei
tyje. Bet matyt, nenorėda
mas atsiskirti su keliais tūks
tančiais dolerių, kunigas ati
davė Podolskį į policijos rąh- 
kas. Su areštu skandalas at
sidūrė teisme. Byla jau turė
jo būti svarstyta kelius kar
tus, bet kun. Čižauskas ikišiol 
teisme nepasirodė.

TąvorŠciuš P. Ša
tas sugrįžo iš 

Rusijos
-------------------------—k

Neviskas auksas kas žiba; ap^ 
sivylęs proletarų- tėvyne

Pereitą pavasarį P. A. Šatas 
nutarė apleisti šią išnaudojimo 
šalį ir traukti j proletarų tė
vynę, pasiryžęs ten apsigyventi 
amžinai ir džiaugtis tos tėvy
nės gerybėmis. Neužtenka to, 
reikalavo, kad mirus, jo kūnas 
butų palaidotas ne Lietuvoje, 
ne Amerikoje, bet šaltoje Rusi 
jos žemelėje.

Apleisdamas Chicago, organi
zavo ščyruosius važiuoti į ma- 
tuškos rojų ir gyventi komu
nose. Prieš išvažiuodamas ko
misarui Andriuliui paaukavo 
kapitalistinės Amerikos. dole
rių, “Vilnies” biznį palaikyti.

. Nuvažiavęs į Maękvą, tavorš- 
čius Šatas pajuto, kad kas tai 
negera, kad neviskas atrodo, 
taip kaip “Vilnis” ar “Laisvė” 
rašė. Darbo žmonės, nuplyšę, 
nuskurę, gyvena susigrūdę po 
kelias šeimynas i vieną mažą 
kambarį; prie kooperatyvų il
giausios eilės išalkusių žmonių 
stovi ištisas valandas ir laukia 
maisto reikmenų, kurių negau
na tiek kiek reikalinga, bet tiek 
kiek valdžia nustato.

Pas komisarus Šatas radęs 
dalykus visai kitaip. Nuėjęs 
pas Kapsuką ir Mickevičių pa-

...... .

PROBAK-
suteikia • 

barzdaskutyklos I 
komfortą 
skutimos .' 

namie■
(PROBAK B L Ai'M

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriiią? 
Mes jums sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant automobilių. krautuvių 
langus ir tt. Mes rašome visokios rų- 
šies inšiurinus ant turto ir žmonhį. 
Insišiurink tuojau save ir savo šei
myną. Pirma negu imsi bite kokį 
inšiuriną, pasiteirauk pas mus.

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far- 
mas, Mes priimam mainais morgi- 
čius ir kitokias securities. \ Mes esa
me biznyje virš 20 metų.

J. SINKUS *nd CO. 
1039 Wčst f»9th St.

Tel. Normai 4400

įį!

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
“SVEIKATO SAVAITĖ”. Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai šiais metais 
sukanka dvidešimties metų jubiliejus, 
taigi švęsdami savo draugijos jubiliejt. 
rengiame “Sveikatos Savaitę”, kuri tfcsis 
keturias dienas, — Spalio-October — 4, 
$, 6 ir 7 d. 4 antradienyj bus abel- 
nai vyrams ir moterims, 5 trečiadien 
bus vien moterims, 6 ketvirtadienį bus 
vien vyrams, o 7 penktadienį bus vė 
vyrams ir moterims — abelnai publikai. 
Tęsis nuo 6:30 iki 10 vala kas vakarą 
prelekcijos — paskaitos —- 
krutamieji paveikslai, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St., įžanga vel
tui. Dr. G. J. Bložis, rašt.

Birutės Choro pamokos įvyks šį ket- 
vergo vakarą, lygiai 8 vai. Gage Park 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kės 
ir nauji nariai norinti tapti choro na
riais, yrą kviečiami atsilankyti.

- Choro Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikys čvertmetinį susirinkimą 
penktadieny, spalio 7 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Autorijoj, 
3133 S. Halsted St* Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų kuriuos būtinai turim 
aptarti ir kurie pasilikę su mokesčiais 
malonėkite ant susirinkimo apsimokėti.

R. S. Ku nevieta.

PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI 
Atnaujinami ir finansuojami 

arba apielinkių praperčių. Taipgi 
morgičiai.

CITY REALTY CO., 
Inkorporuota

948 W. 63rd St.. 
Wentworth 0249

miesto 
ūkių

REIKALINGA janitorius arba vedu
si pora prižiūrėti pečių ir apvalyti kam
barius Rooming House.

1245 So. Michigan Avė.

Radios

parodos ir

BONDŲ SAVININKAI turintieji 
bondus North Avenue Baths. 2039-41 
W. North Avė. prašomi atsišaukti virš- 
m i nė tų adresu dėl priklausomų nuo
šimčių. Tel. Humboldt 7276.

Furniture & Fixtures
___________

ATSIŠAUKITE tuojaus, didelis 
bargenas. Privatiški namai paaukaus 
puikiausius rakandus. Parlor setą ver
tėsi $325.00 už $35, importuotas orien- 
tališkas karpetas $23* miegamojo kam
bario setas — $35, pasilsiu! kėdė $12, 
drėpsai, indai, Amerikoniškas orienta- 
liškas karpėtas $9, pusryčiams setas $8, 
ir tt. Arba parduosiu skyrium, 
kėsiu už pergabenimą.

5258 Washington Blvd.
Austin 3838

užmo

NAUJAS 1932 Philco Radio ir Fo
nografas $24.95. Majestic Console 
Hi Boy $19.50, Migets $11.95, G. E. 
10 tūbų rankomis išdrožynėtas riešuto 
Console $39.95.

2332 Madison St.

For Rent
Storas, bučemei ar 
12 metų gera vieta 
moka lenkiukai, 5 
Renda pigi. 5740

ANT RENDOS 
grosernei, buvo per 
dėl lietuvio, kuris 
ruimai užpakalyj. 
W. 64 Place. Kreipkitės 5742.

RENDON didelis 7 kambarių fia
las. garu šildomas, arti mokyklų ir 
krautuvių, žemą renda. 3237 South 
Auburn Avė. 1 blokas į vakarus nuo 
Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

J. MACKIEWICH
MORTęAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tcl. CANAL 1678-1679

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- 

rėikalaukite katalogo prisius-gos „ _ .
darni 5 centų štampą persiuntimui. 
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. 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III. 
ei. yards 4754

Peter Conrad 
fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Rcs. 730 W. 62nd St. 
Tel. Engkwood 5840

;’:<ž

Laukiam Jūsų

NAUJIENOSE 
GARSINKITŪS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE 1

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

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai. — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street,

SALIUNAS parsiduoda, įtaisytas, prie
žastis senatvė. Pirkite dabar, alus pa
reina, padarysite gerą biznį.

2445 W. 47tb St.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 2 flatai po 7 kam
barius. moderniškas, 2 karų garadžius, 
$4500, su mažai casb.

’l 253 W. 47th St.

jį

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
-------   —   ' -*•   - -- . ■ ■ -     -■■■ - ■ - -

Jums Nereikia Atvažiuoti
JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus. Se
rus ar bonus, parduoti. 

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių ilrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 

•dimui draugės ar draugo j
PASISKELBKITE l I

“NAUJIENAS” įl

Skelbimų kainos yra nu- J 
pigintos ir dar sykį nupi
gintos! .

Turite pamėginti, kad su- 
žinojus 
zultatus

kokius gerus re- 
duoda Naujienos*

i

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500
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