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Masiniai Angliakasių 
Areštai Taylorville j

Apie 1,200 angliakasių areštuota apvaikš
čiojant Virden, III., skerdynių sukaktuves

Illinois Milicija Areštavo Apie 1200 Angliakasiu

Taylorville, III., sp. 12. — 
Valstijos milicija, neva kad ne
prileisti galimų sumišimų, pra
dėjo masinius angliakasių areš
tus salėse ir gatvėse, angliaka
siams susirinkus į čia švęsti 
sukaktuves Virden, III., sker
dynių, kurios įvyko 34 metai 
atgal. Tai yra metinė Illinois 
angliakasių šventė ir yra kas
met čia apvaikščiojama.

Kai apie 600 ar 700 anglia
kasių susirinko salėj paminėti 
šias sukaktuves, susirinkusius 
puolė 180 milicininkų ir visus 
juos areštavo. Aieštuotieji bu
vo nuvaryti į miesto salę ir ten 
sugrusti trečiame augšte. Jie 
buvo milicijos kamantinėj omi 
dėl jų pilietybės ir kokiu rei
kalu yra atvykę i Taylorville. 
kas paskui juos iš miesto iš
varyti.

Sužinojo apie t£i kiti mies
telio angliakasiai irbUrfais ėm3 
rinktis prie miesto salės. Juos 
irgi milicija areštavo ir grūdo 
į kambarius kartu su jau pir- 
m'au areštuotais. Kiekvienas 
naujss būrys areštuotųjų buvo 
pasitinkamas triukšmingais 
sveikinimais, o milicija buvo pa
lydima ulbijimais.

Moterys irgi susirinko prie 
miesto salės ir ėmė bendrai 
su kaliniais dainuoti. Milicija 
nedryso jų areštuoti, tiktai ne
leido stovėti vietoj.

Prie miesto salės rinkosi vis 
didesnes minios žmonių ir vis 
daugiau buvo areštuojama; ne
aplenkta ir mokyklų vaikų. Taip 
kad ilgainiui skaičius areštuo
tųjų paaugo iki dvylikos šimtų, 
tarp kurių buvo ir apie 600 
angliakasių liuosnoriai pasidavu
sių areštui.

Tarp areštuotųjų pakliuvo ir 
300 ex-kareivių iš bonų ‘armi
jos. Tie ryte tavoriniu trau
kiniu atvyko j Taylorville ir 
nežinodami padėties, užklydo 
į* angliakasių salę, kur milicija 
juos užklupo ir taipjau areš
tavo.

Vėliau milicija ėmė areštuo
tuosius liuosuoti būriais ir au
tomobiliais vežti j miestelio pa
kraštį, kur juos paliuosavo, įsa- 
kydama jiems į miestelį nebe- 
gryšti.

Paskiausiomis žiniomis, jau 
tik du šimtai angliakasių tebė 
ra po areštu, visi kiti yra pa- 
liuosuoti ir išvaryti iš Taylor
ville.

Siunčia daugiau milicijos
Springfield, UI., sp. 11. —Dar 

trys kuopas valstijos milicijos 
šiandie išsiųsta' j Taylorville.

Chicjt'ml ij apylinkei tedera 
lis or > duras šiai dienai pra
našą ui h r

Apsiniaukę, galbūt ir lietus 
biskį Šilčiau. -

Saulė teka 5:59, leidžiasi 5:

Pasak adj. gen. Black, gal ji 
ten busianti ir reikalinga.«
Ašarinių dujų bombomis išvai

kė angliakasius kapinėse
Taylorville, 111., sp. 11. — 

Kai iš milicijos areštuotų 1,150 
angliakasių tepasiliko po areš
tu 200 angliakasių, valdžia su
sigriebė ir leido atlaikyti pa
maldas kapinėse prie kapo 
Frank Bilyeu, kuris žuvo ang
liakasių streike 1898 m. šimtai 
angliakasių ir moterų susirin
ko kapinėse paminėti atmintį 
šio žuvusio kovoje angliakasio. 
Susirinkusius apsupo dideli bū
riai milicijos ir valstijos poli
cijos. Kai tik kunigas atlaikė 
pamaldas ir pasakė trumpą pa'- 
mokslėlį, tuojaus buvo susirin
kusiems įsakyta kuogreičiausia 
išsiskirstyti iš kapinių.

Kadangi angliakasiai taip 
greit nesiskirstč, kaip to norė
jo milicija',• tai - valstijos poli-; 
cija paleido j žmonių minią ke
lias ašarinių dujų bombas. O 
milicija puolė durtuvais sklai
dyti angliakasius ir jų žmonas.

Kariuomenė patruliuo
ja Belfastą

Belfast, šiaurinėj Airijoj, sp. 
12.—Po vakar ištikusiu čia be
darbių riaušių, kuriuos 1 žmo
gus liko nušautas ir keli su
žeisti, skubiai siunčiama Ang
lijos kariuomenė patruliuoti 
miestą ir palaikyti jame tvar
ką.

Mieste dabar yra ramu. Apie 
40 žmonių areštuota.

Brazilija paliuosuos 
6,000 kalinių

Rio de Janeiro, sp. 12. — 
Areštai sukilėlių vadų Sao Pau
lo tebesitęsia.

Valdžia skelbia, kad ji baus 
tiktai sukilimo kurstytojus ir 
rengiasi paliuosuoti 6,000 civi
lio karo belaisvių, paliekant ka
lėjimuose tiktai karininkus.

Kariuomenės, kuri kariavo 
prieš sukilėlius yra laipsniškai 
demobilizuojama. Valdžia taip
gi svarsto garantavimą sukilė
lių išleistų pinigų. Veikiausia 
jie bus išpirkti kava.

Degina perlus, kad pa
kelti jų kainas

Tokio, sp. 12. —Perlų augi 
nimo karalius KJokichi Miki- 
moto, prie kitų perlų auginto
jų ir perkupčių akių, sudegino 
720,000 perlų. Perlų kainos 
tuoj pakilo 30 mioš. ir augin
tojai tikisi iš to perlų sudegi
nimo pelnyti mažiausia $1,000,- 
000.

Pasimirė riebiausia moteris r 
- -------- L - i.

Bichmand^Va., sp. 11. — 
pasimirė Alpine Blitch, žinoma 
kaipo riebiausia moteris pasau
lyje. Ji buvo 40 metų amžiaus 
ir svėrė 782 svarus.
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Buvęs Massachusetts valsti
jos gubernatorius Avlan Fuller, 
kurio namas yra saugomas, 
po išsprogdinimo teisėjo Thayer 
namo. Jis jaučiasi kaltas, kad 
nesuteikė pasigailėjimo nuteis
tiems Sacco ir Vanzetti ir leido 
jiems mirti elektros kėdėj.

Amerika ir Angli ja 
• pradėjo derybas

Londonas, sp. 12. —Norman 
H. Davis, Amerikos delegatas 
Genevos nusiginklavimo kon
ferencijoje, pradėjo vakar pri- 
vatiškas Amerikos ir Anglijos 
derybas apie sumažinimą lai
vyno. Jis jau įturėjo pasikal
bėjimų su premjeru MacDon'al- 
du ir admiraltijos lordu Sir 
Eyres-Monsell.

Herriot vyksta Londonan
Paryžius, sp. 12. — Fran

ci jos premieras Herriot šian
die išvyksta į Londoną pasitar
ti su Anglija dėl Vokietijos 
reikalavimo ginklų lygybės ir 
abelnais nusiginklavimo klau
simais. Manoma, kad jis pasi
tars ir su Amerikos atstovu 
Davis apie Franci jos nusigink
lavimo pieną.

Danija pakels muitus 
Amerikos prekėms

Copenhagen, sp. 12. — Da
nijos valdžia pasiūlė parlamen
tui bilių, kuris pakelia muitus 
įvežamoms prekėms. Pelno iŠ 
to muitų pakėlimo valdžia tiki
si į metus laiko susilaukti $3,- 
600,000. Ypač pakeliami mui 
tai iš Amerikos importuoja
moms prekėms.

Roosevelt vėl važiuos su 
prakalbomis

Albany, N. Y., sp. 12. —De
mokratų kandidatas į prezi
dentus gub. Roosevelt paskel
bė, kad jis spalio 8 d. išvažiuo
ja 3,000 mylių prakalbų marš
rutui ir sugryš New Yorkan 
spalio 26 d. Svarbiausios pra
kalbos bus pasakytos , Pitts- 
burghe, St. Louis ir Atlanta, 
Ga'.

sirinkimas nutarė paskelbti gat- 
vbkarių darbininkų statiką 
Jackson, KslamaBOo ir Lansing 
miestuose, pradedant nuo ket
virtadienio Vldiirnakčio, pręites-’ 

ir paskui pats nusišovė. *tui prieš algų^nukapojimą.

Carbondale, III., sp. 11. —-Otto
Thohm's iš Gorham, nušovė sa
vo žmoną, su kuria jis buvo^pa- 
simetęs,; jos seserį Marle Elkins

1
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Von Papeno valdžia 
siekiasi ątsteigti Vo
kietijoje į,monarchiją 
Soc aldemokritai kaltina, kad ji 

yra pe.dariiiši suokalbį paso
dinti sostam kaizerio sūnų

I Kilto. ..į Į .........

Berlynas, Sp. 12. — Social
demokratų laikraštis Vorwaerts 
paskelbė apię buvusio Vokieti
jos kronprinico Wilhelm suo
kalbi nuversti respubliką ir pa
čiam atsisėsti Vokietijos sos- 
lan. Tame dalyke jam turėjo 
gelbėti dabartinis Vokietijos 
kancleris von Papen, šalies gy
nimo ministerifc gen. Kurt von 
Schleicher ir x prezidentas von 
Hindenburgasj

Laikraštis pakosi galys jro? 
dyti, kad krOnprincas nesenai 
yra pareiškęs, jog jis yra pil
nai susitaręs su kancleriu, ka
ro ministeriu ir prezidentu.

• Pasak Vorvaerts, atėjus tin
kamam laikuį prezidentas von 
Hindenburg ^turėjo paskelbti 
kronprincą Vokietijos regentu. 
Išsilaikyt valdžioj pageįbėsainti 
armija (reichswehr), šalies 
policija ir 40Q,000 plienkepurių 
(karinė moiuįrdristų organiza
cija) . Bavaruos kronprinęąs 
Rupprecht “gi 4ypačią dieną tu- ’ 
ri - būti paskelbtas galva Du
nojaus karalystes.

Valdžia, žinoma, visam tam 
užginčija ir sako, kad tai esanti 
gryna fantazija^ >
Kait ru sulaižius konstituciją

- Reichstago užsienio reikalų 
komitetas šiandie vienbalsiai 
apkaltino von Papeno valdžią 
pakartotinais laužimais konsti 
tucijos, už kuriuos valdžia tu
rės atsakyti naujam reichsta
gui, kuris bus išrinktas lapkri
čio 6 d.

Socialdemokratai įnešė rezoliu
ciją Prūsijos seime, kuri rei
kalauja, kad Prūsijos komisio- 
nierius Dr. Franz Bracht pa
siaiškintų, kodėl jis nieko ne
darė apsaugojimui vaikų, ku
riuos sušaukė į Berlyną Hitle
ris. Pasak laikraščių, 200 vai 
kų atsidūrė ligoninėse ir 2 mi
rė delei stokos patalpų ir mais
to, kurio hitlerininkai neparu 
pino, nors jie šaukė vaikus 
rinktis Berlyne jų ;“šventei”.

Reikalaus Insullų ati- 
- dubti pasą . 1

W'a'shington, sp. 12. — Vals
tybės departamentas įsakė 
Amerikos legacijai Athenuose, 
Graikijoj, atimti pasą iš Samuel 
Insull, Sr. - Bet departamentas 
neturi žinių; ar Insultas sutiks 
savo pasą atiduoti* Prievanta gi 
iš jo pasą atimti negalima. Ga
lima butų atimti kai jis papra
šys jį atnaujinti. Bet jo pasas 
neišsibaigia iki 1984 m.

Be paso Iilsullas negalėtų iš
važiuoti j jokią kitą valstybę ir, 
taptų izoliuotas Graikijoje.
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Skelbia streiką
Jackson, Mich., sp. 12. — 

Giatvekarių darbininkų unijos 
valstijos pildomosios tarybos su-
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Teisėjas Webster Thayer iš 
Worcester, Mass., kuris prieš 
kelis metus nuteisė mirčiai 
anarchistus Saceo ir Vanzetti. 
'Prieš kelias dienas jo namas 
liko sugriautas eksplozijos, dėl 
kurios bandoma kaltinti nužu
dytųjų italų draugus.

Kamenęyąs su Zinov- 
\ieviL,esą kalėjime •

Ryga, sp. 12. — žymus bol
ševikų vadai; Leo Kamenev ir 
Grigorii Zinoviev, kurie antru 
kartu tapo iš komunistų parti
jos pašalinti, dabar sėdi Lu- 
bianka kalėjime, Maskvoj, ir 
yra kaltinami, kad falsifikavę 
dokumentus tikslu sukompromi
tuoti partijos kontrolės komi
teto darbą. Daj* nežinia, ar 
jie buvo teisiami, ar patylomis 
bus ištremti Sibėrijon/ ; y

24 pašalinti iš komunistų 
partjos

Maskva, sp. 12. — >Už prie
šinimąsi Stalino agrarinei ir in
dustrinei politikai, be Kamene- 
vo ir Zinovievo; tapo pašalinti 
dal* 22 žymių partijos vadų ir 
komisarų. Jie yra kaltinami, 
kad partijos viduje tvėrė savo 
frakciją, kuriai vadovavęs Ru-‘ 
tin, buvęs partijos Maskvos 
distrikto : sekretorius. Tarp ki
tų pašalintųjų yra Glakin, Iva- 
nov, buvęs darbo komisaras 
Ujglanov ir dvi moterys, Kaju- 
rova ir Zamiatina, kurios spaus
dinusios* šios grupės “išdavikiš
ką” literatūrą. Niekurie paša
linti visam laikui, hiekuriems 
gi duodama vieni metai laiko 
“pasitaisyti.”.

1 užmuštas, 2 sužeisti religinėse 
muštynėse Meksikoj

—............. —ii , ■

Mexįco City, sp. 12. — Iš Jal- 
apa, Vera Cruz valstijoj, pra
nešama, kad ties Tuxpan vienas 
žmogus liko užmuštas ir 2 su
žeisti susirėmime tarp “criste- 
ros” (bažnyčios rėmėjų) ir.ąn- 
tf-katalikų.'

Misantloj anti-klerikalai už
ėmė bažnyčią ir pavertė ją j 
mokyklą.

—■ i ■■■m ■■■iii.M————mb—

Anglijos eksportas sumažėjo
, "/A . ", '• .
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Londonas, sp. 12. — Angli
jęs eksportas rugsėjo mėn. sie
kė apie $95,000,000 ir buvo 
apie $10,000,000 mažesnis už 
rugpiučip mėn. eksportą. * Im
portas gi tuo tarpu padidėjo.

z»is
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Japinija nori pirkti 
Portugalijos salą
Londonas,11. —Iš Can- 

berra, Austrijos, pranešama, 
kad Australuos valdžia labai su
judusi, dėlei gautų žinių, kad 
Japonija norinti pirkti iš Por
tugalijos Timor salą, Malay ar
chipelage, 400 m. į šiaurę nuo 
Australijos. - ,

Ne tiek seniai Japonija siū
lėsi pirkti Australijos mahdatą 
ant Naujosios Guinejos.

Holandija sujudusi
Haaga, sp. 12.— žinia', kad 

Japonija nori pirkt) iš Portu
galijos jos dalį Timor salos, 
sujudino ir holandus, kadangi 
pusę salos priklauso Holandi
ja i. O jei sykį japonai įkels 
ten koją, tai bandys plačiau 
plėstis.

Be to Japonija gali panaudo 
ti salą kaipo lavyno bazę prieš 
Singapore, Filipinus ir Austra
liją. Manoma', kad Anglija pri
kalbins partugaliją neparduoti 
tą salą. 

%
Nužudė motiną ir dukterį 

,i ___ t_____
Connellsville, Pa., sp. 12. — 

Policija rado nuožmiai pagaliu 
ar kitu įnagiu užmuštas jų 
namuose Amanda ^Lardeių. - 62 
m. ir pos dukterį Mrs. NelHe 
Tressler, 28 m. Abi buvo iraš- 
lės. Pastarosios duktė Saddie, 
11 m. ir sūnūs Billy, 9 m. rasti 
sumušti ir be sąmonės. Duktė 
veikiausia mirs. Sūnūs sako, 
kad juos sumušusi pati motina. 
Bet policija tam betiki, nes ji 
pati taip negalėjo savęs užmuš
ti. Ieškoma jos jaunikio. ■
Papa- tegina daktarus priešin

tis gimdimų kontrolei

Vatikano miestas, sp. 12. — 
Papa Pius savo laiške Floren
cijos vyskupui, sąryšy su besi
artinančią katalikų gydytojų 
konvencija, ragina gdy tojus 
priešintis gimdimo kontrolei ir 
skelbti lytinę moralybę.

Važiavo į laidotuves, liko 
užmušti

Wyaconda, Mo., sp. 11. —Wi- 
ley Shoemaker, 45 m., jo žmo
na ir jų sūnūs liko užmušti, kai 
jiems važiuojant į laidotuves 
ant jų automobilio užbėgo trau
kinys.

Amerikos Lietuviai
’ ’ ‘V’ '« V I - -r 4
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Vokietijos valdžia 
neprisižada pildyti 

konstituciją
Berlinas, sp. 12. —Vokietijos 

valdžios nuolatiniam tikrini
mui, kad ji nuoširdžiai pildy
sianti Vokietijos konstituciją, 
nuplėšta kaukė, kai augščiau- 
siame teisme, kur eina byla 
dėl legališkumo Prūsijoje pa
skelbtos diktatūros, valdžios at
stovas atsisakė atsakyti klau
simą, ar valdžia yra pasiryžusi 
gerbti valstijų teises.

Socialdemokratų atstovas 
prof. Heller pastatė valdžios at
stovui klausimą: “Ar valstybės 
kabinetas nesisavina teisės ar- 
bitrariai briautis į atskiras vals
tijas?” Atstovas į klausimą ne
atsakė. Tą klausimą pakarto
jo taipgi Bavarijos ir Bade
no atstovai. Tada atstovas for
maliai atsisakė į klausimą at
sakyti.

Iš to kiekvienas suprato, kad 
von Papeno kabinetas pasiliko 
sau teisę atvirai laužyti kon
stituciją, kada tik jis panorės 
valdyti brutalės jėgas pagelba.

Atkasė krūva kaukuolių
x Marijnmpolės- -apakic.-
j Bcsiskirstant vienkiemiais, Prie

nų alaus bravorui “Gddberg*
teko gražus aukštas kalnelis prie 
plento i Balbieriškį. Tame kal
nely, nuo kurio matosi platus 
vaizdas į Birštoną ir Nemuno 
kilpas, bravoro savininkas p. 
Šakovas sumanė pastatyti na^ 
mus pramogoms ir užvažiuo
jantiems svečiams priimti. Pra
dėjus kalnelį lyginti, atkasta 
didelės krūvos kaukuolių ir 
kaulų, tarp kurių rasta ginklų 
ir pinigų. Darbas, kol kas, nu
trauktas ; kalną lanko būriai 
žmonių.

Columbia, Pa., sp. 11. — IŠ 
važiuojančio troko iškrito ir už 
simušė du jauni futbolininkai, 
Kennetb Messer ir Edward 
Shol. ,,;ti

* J
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Manila, P. L, sp, 10. —Moro 
banditai Jolo saloj užklupo Fi
lipinų policiją ir susirėmime 12 
polietų liko užmušta, 2 . sužeis
ti ir 3 prapuolė. Į susirėmimo 
vietą siunčiama daugiau poli 
cijos.
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BUENOS AIRES, 
ARGENTINA

“Salin supuvusi demokratija!”

Tokis obalsis skamba Arg. 
Liet. Taut. Sąjungos atsišauki
me No. 1, išdalytame publikai 
tos sąjungos inauguracijos ba
liuje, “Jose Verdi” galione, 
rugsėjo 3.

Apie plakatu daugiau kalbįįt 
netenką, PaminęUna, gąjt tąį, 
kad jis visiškai nęlįęčią tau
tos darbą parajizųpjąn£h|, ją- 
geloniškų kunigų.

O apie pfttį vakarą? Jeigu 
pasakysime, kad muzika grie
žė, jaunimas šoko, seniai gir-, 
tuokliavo ir buvo “tutti con- 
tenti,” tai; bus šabloniška re
cenzija. Ir kadangi tai buvo 
pirmas žygis dabartinio Lietu
vos režimo ideologijos skier 
pinimui Argentinos lietuviup- 
sna, tai tenka kiek platėliau šį 
faktą paminėti. Tendencijo
mis besivaduoju, o už tiesos 

' žodį; tikiu, niekas neUžsj- 
gaiftu

Aštuntą valandą vakaro at
vyko ministeris p. Daukantas. 

» Nežiūrint gražaus vakaro, 
mėnesio pradžios ir inaugura
cijai padarytos reklamos — 
publika nesirenka. Apie 10 
vąlandą p. ministeris išva
žiuoja, palikdamas salionc 
apie 50 žmonių. Tautininkams 
pataria neliest kunigų, ir, ro
dos, pas juos išvyksta.

.... Jasiukynaa: Aš?...
Žilinskas: Norkus, mano 

sena# pažįstamas ir aš jį pa
kviečiau. Nusiramink!

Balčiūnas tik pasirūpinėjo 
kukardą ir grįžo balionam

Iš viso matosi, kad p. ži- 
linskąs yra dijk-t^atoriųs. Svei
kindami jį, žmonės vadino 
Hitleriu.

Malonios ponios: komitet- 
ninkė p. Baužienė ir vietoje1 
kooptuota p. Mežanskienė. pa
puošę. svęčiųa gėlėmis ir 
rinko, ąulįų išlaidų pądpųgi- 
inąi.

Pasiskaitę manifestą drau
gai teiraujasi:

—Tai. kas gi šituos šokiu# 
ręngę?

— Patagones špiltolninkai. 
Argi nęmatai, kad ir diploma
tai buvo,

—No Senon! Apą^ipj saljoę 
ina, kąd centras Pragoj. Q, 
dar vienas įsikišęs aiškina:

—Manifestas taip praside
da : “Lietuviai, J u s esat 
girdėję, — reiškia atsišauki? 
mas ne lietuvių, bet gal kokių, 
arabų, nes kuomet lietuviai 
kalba į lietuvius, tai sakų 
“ m e s”, o ne “jus.”

Triukų valsas nutraukė konj- 
versaciją.

Pora svečių teiraujasi:
—Na, o ką reiškia tas bute

lis alaus ir tie trys žmones, 
visą laiką vieni sėdinti prie 
ano staliuko?

-—Tai specialiai kviesti uk
rainiečiai, kurie atėję bilietus 
išsipirko.

Pabėgo Kunigas 
į Janilionis

...... . i

(Laiškas iš Argentinos)
Bųęnps, Aires lietuvių tarpe, 

skrajoja daug juokingų paša-j 
kų apie šį mėnesį išbėgusį iš 
Argentinos lietuvišką kunigą 
Janilionį. Jis buvo pasiskel
bęs, kad amžinai gyvens Ar
gentinoje ir ganys tas kelias 
ąiĮSjraukųsias davatkas, ku-j 
ripą prie jų. skvernų prilįpp.l 
Vięnok skandalingos aferos 
šv. Kazimiero bendruomenės 
kasoje ir šeimyniniai, visai 
nckunigiški skandalai vadina
muose “lietuvių namuose” 
privertė nabagą paskubomis 
i£ Argentinos išsidanginti. Iš- 
vyko, sų savo sugulove ir sū
numi Petriuku.

Antras kuris pri
vertę kunigą Janilionį išnešt 
ąąvo kudašių yra dąr svar
besnė# reikšmės. Vietos laik
raščiuose buvo parašyta, kad 
kun. Janilipnįs yra antivalsty
binis gaivalus ir papildęs kri- 
niinąliškųs prasižeųgimu# Ar
gentinoje. Tarp kitko yra 
dąyęs šliųbus laikydamąsi# bi- 
gąpiijps principų, o taipgi to
kiems palaidūnams, kurie že- 
nydavosi tik laikinai, “dėl 
bhangos,” kaip čia sakoma, 
šliubų verslas lietuviškam 
kunigui taip buvo patikęs, 
kad jis ženijo net tokius, ku
riems valdžią neduodavo lei
dimo ženytis, ar lai dėl blogų

[Acme-P. B A. PbotoJ

Senatorius Smith W. Brook- 
hart iš IoWa, pralaimėjęs re- 
publikonų nom'inaciją, dabar 
priėmė naujos Iowa politinės 
progresyvių partijos nominaci
ją senatoriaus vietai.

ligų, ar kitokių svarbių prie
žasčių. Kunigas, kuris Argen
tinoje duoda šliubą asmenims, 
neturintiems leidimo drauge 
gyventi iš “registro civil”, to
kis kunigas baudžiamas ilgų, 
metų kalėjimu. O Janilionis 
tą įstatymą laužė, bilc tik

jąip ųžippHėdttyo- Supiršdavo 
ir sužępydavo lįęttivaįtes su 
lenkąis, turkais ię arabais. 
Kalbama, ką(l daugelis lietu
vaičių. tokiu budu atsidūrė tik
rus baltosios verguos padug
nėse. Tie dalykai, tat ir pri
vertę kunigą Janilionį išnešt 
savo kudašių. Jei ne Daukan-Į 
tas, tai jis bųsų atsidūręs Ųg-

kunigas Janilionis. Tai tokios Skelbimai Naujienose 
4uodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

naujienos musų padangėje. 
Palermas Pilietis.

Bs. Aires,
1932, rtigsėjo 9,

ninęje.^ęiųėje, kaip tikras kri
minalistas.

įdomu, kąįp dabar ^Lietuvos; 
vųldžią I kun- JWlio- 
nio deklaiųąęijąs. Pirmame 
savo vizite jis sklandžiai ap
gavo Lietuvos vyriausybę, ap
sišarvavęs nesančių draugijų 
įgaliojimais ir išnaudojęs Lie
tų^# valstybės iždą savo su 
Bųinšįą, prabangos tikslams. 
PafePS.k^mą, kunigas
Bųpišą tąįpgi jau tiek apsi- 
skąndaįinp, kad greit turės 
pasikelt. pąsąmpnus ir dumt 

!ljį. tps žemės, kur pipirai ąu- 
gąr kur nors kitur. O Argen- 
fįpp|i npri atsiųsti tokius ku- 
ųigus, kuriuos nors ant šu- 
Uįęs męsk, t. y. vėl .panagius į 
šitųp$Į du, padaužas, 'tik iš ki- 
tjųę Yėl, girdima, kad kunigų 
tįiirętąs. ėdžias p.ąyeržią. nąujai 
sų#įiyęrųsj, “tąutįninląi’’ są
jungą. Dėl Jąnilionio, pabegi- 
ipp, labiausia markatnas pali
ko aŲas fanatikas Gaučys, 
kurią, tris dienas stovėdamas 
prie uosto žegnojo mėlyną La 
I^ląįos vandenį, kuriųptni nu- 
pląykę jp slaptas patapėjąs ir 
įiendraęĮąrbis šęiinyniškas

Jaunystes Jiegos

Miestas............

....... Valstija

Dr. Magnus Hirschfeld. pūčiai paskilbęs pasauly autoritetas Lyties Mp- 
kslo tyrinČjime ir Direktorius Lyties Mokslo Tyrinėjimo Instituto Berline, 
Vąkiętjjoj, išrado

Išvengimui klaidų prašome išpildyti šį kuponą:
TEUTONIA IMPORT and EXPORT SERVICE CO.. Dept. 10.224. 

211 Fourth Avenue, New York City, N. Y.

Gerbiamieji: Prašau išsiųsti sekamu adresu...............bakselių Titus-Pearls.

už kuriuos siunčiu $ 

Mano vardas ..

Mano adresas

TITUS-PEARLS• ~ ' *•, 

idant pagelbėti tūkstančiams vyrų ir moterų, kurie yra praradę arba dar 
praras tą svarbiausią fizišką jėgą. Savo 35 metų praktikoj ir tirinėjime, 
jisai surado, jog silpnėjimas žmogaus gilių (glands) taipgi yra priežastim 
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, kietėjimo arterijų, abelno fiziško 
silpnunio, po darbui arba povargiui. svaigulio, depresijos, neurastenijos 
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; 60 metų amžiaus, vedęs) sirgęs fiziškų 
silpnumu, svaiguliu ir nervingumu. Greitai, pavergdavęs. Sungiai galvo
davęs jr palengva tik galėjęs vaikščioti. Jo fiziškos spėkos buvo silpnos 
per paskutinius 5 metus. Turėjo aukštą kraujo spaudimą. Jam buvo 
duodama po 2 TITUS-PEARLS 3 sykius į dieną. 2 savaitės vėliaus gy
dytojaus raportas apie šį žmogų buvo sekamas: — Abelna sveikata geres
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 fizišku spėką ir jaučiasi taip gyvu ir tvirtu, kaip kad buvo 
savo jaunystėj. 

■ •
Atgaivinkite savo jaunystės jėgas, DABAR, ŠIANDIE. Per 2 savaites 

jus jausitės tvirtesniu ir jaunesniu. Prisiųskite $5.00 (casb, registruotame 
laiške arba mpney-orderį) už 2 savaičių tritmentą.

Septyni piliečiai matosi su 
kokardomis, jų tarpe tūlomis 
ypatybėmis pagarsėję Misšle- 
rio Balčiūnas. Tai “tautinin
kų” sąjungos valdyba...

Abelnas vakaro ūpas pusė
tinai markatnas. Inauguraci
ja be jokios prakalbėlės. Mu
zika, tiesa, grynai lietuviška: 
ir triubos didelės ir valsai su 
polkomis tęsiama, kaip ta 
daina be galo. Remontuojamo 
saliono dulkės rūpestingai ap
gulė grindis. Šokėjų pėdos ap- 
trypė ratą, o viduryje ilgai 
stovėjo nepaliestas dulkių pus
nynas, kuris pakilo atmosfe
roj! tik po 12 nakties, kada 
pasireiškė didžiausias publi
kos susispietimas, viso labo 
apie 200 žmonių.

’Bet nemanykite, kad jie vi
si pritaria šauksmui “šalin su
puvusi demokratija.” Ne! 
Publikai svarbu tik vakariu- 
kas. Joje matėsi žmonių, rin
kusių aukas komunistų pa
rengimuose, o taipgi šokusių 
Patagones bobinčiuje. Esu gi
liai įsitikinęs, kad ir kukar- 
domis dekoruoti 7 asmenys to
li gražu ne visi tautininkų 
manifesto frazėms pritaria. 
Vykstantį faktą galima patei
sinti Argentinoje populiariu 

posakiu: “asi es la vida...”
Nors dalis saliono buvo už

imta suverstomis kėdėmis, 
vienok šokėjams vietos pilnai 
užteko. Didžiausiame iškil
mių, “razgarc” trumpai valan
dėlei buvo atsilankęs konsu
las p, Kučinskas su žmona ir 
skromniai pasistebėjęs išva
žiavo.

Prislėgto ūpo nuotaikoje 
girdėjosi tokis pasikalbėji
mas:

Balčiūnas: Kam tu atsive
dei Norkų? Jis ims dar ir ap
rašys.

TIKRAS
PALENGVINIMAS

NUO ASTMOS.
Kad gauti tikrą palengvinimą nuo du
sulio dėl kurio sunku kvapą atgauti, ir 
nuovargio, kurį iššaukia ASTMA.

Pamėgink šį naują metodą, būtent 
nugarkaulio atitaisymą ir tuo budu pra
šalinsi priežastį, nuo kurios paeina 
ASTMA.

DUOS DAUG GREITESNES pasek
mes. negu byle koks kitas metodas (gy
dymas). Jisai lengva priimti ir jus jau
site momentalj palengvinimą ligos.

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAU# 
KANKINTIS.

Pradekite sveikti tuojaus—šiandie.

S. M. Berneli, D. C.
CHIROPRAKTAS

TeL PROSĘECT 0773 
Lankotu tik į Namus.

—“Hetmancai,” ar “koču- 
beicai?”

—Ne, lai yra Mazcpos nu
sistatymo žmonės, Ševčenkos 
raštų pasekėjai ir Gogolio 
“Bulbos” idealistai. Aiškiau 
kalbant, tai yra “Prosvitos” 
atstovai, kurie neina vienu 
keliu nė su savo “hetmąn- 
cais.” Kada dš juos paklau
siau “que tai”, tai visi trys 
nusišypsojo, o autorius “na 
šliachu do peremogi” davė 
suprasti, kad čia išvydo jų 
idėjai svetimus siekimus. O 
jie vieni sėdėjo dėl to, kad 
liaudis matytų didesnį reika
lą ukrainų ir lietuvių tautos 
susiartinimo... Vienok rengėjai 
nepameluos sakydami, kad 
dalyvavo “prosvitos” atsto
vai.”

Bufete kalbasi vyras su pa
nele :

—Tai kaip tai išeina: ma
nifestas užgiria socializmą, o 
neigia demokratybę? Juk be 
demokratijos negalima pri
eit prie socializmo!

—Argi nesupranti: tik ty
čia taip rašo. Žiūrėk, kiek čia 
pat demokratiškumo: tas pi
lietis porą valandų miegojo 
ant stalo apsikniaubęs, o da
bar štai ramiai sau knarkia 
ant grindų išsitiesęs.

—Tieno razon !
Komentuodamas manifesto 

atbulybes vienas vaikinas ste
bisi, girdi, kam dar čia jie 
deklajnuoja prieš žydus, kad 
mane patį tas kukardpotas 
ponas nuo. laivo, stačiąi; žydo 
sklepan nusivedė ir ten pri- 
saigdino ištikimai žydui tar
nauti. Kalbama, kad tas žy
das (Henza) dabar jam įsakė 
gamint tautininkus, kad vis
kas sklandžiai eitų su ijiusų 
šalies atstovybę.

Norą, “demokratija, šalin”, 
vienok kalbėti juk niekam > 
neužginsi...

Kada istorikai nagrinės “Ar
gentinos Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos” atsišaukimą No. 1, 
be abejo jįę jį priskaitys Mi
kės caro gadynės dvasiai. 
Manys, kad tai “pogromšči- 
kų” plakatas. O kadangi ja
me nėra pažymėta nė diena, 
nė mėnesis, nė metai, tai, Ar- 
gčntinos “tautininkams” jis 
bus visuomet “naujas” šalti
nis stiprybei pasisemti...

— B. K. A.

AR MILTAI TURĖTŲ BŪTI 
BALTINAMI AR NE?

t

“NEBALTINTI” SAKO NESUSKAITOMI CERESOTA NAUDOTOJAI, “KAIP GAMTA SKYRĖ 
JIEMS BŪTI” IR JIE DAR0DYMUI PARODO Į STEBĖTINAI GARDŽIUS, YPATINGAI

DABOK MAŽO

VERSLAŽENKLIO;
♦ •••,*».. 4 " ' Jį j .

/ ■. . ' 1 s

FLOVR.
725. W. 15th St„

Chicago, III.

Naudotojams Baltintų* Miltų:

Pasakykite KODĖL jus nau- 
; dbjąte kaltintus, rantus? Kodėl jus 

nenąmjojate NATURALlšKŲ mįl- 
tų?...niiltų kurie ųėra buvę ęerdirbT 
tU ąu . chemįkąliškįiis baltinimo da- 

. 'Mik?: - ■ .
Dauguma malūnininkų, teeina savo 
miltus, kad PERMAINIUS jį na- , 
tiirališką spalvą-... kad- padarius 
juos ATRODYTI baltais. Gudriu 
baltiniiĮiu prastos rųšies miltai gali 
būti padaryti atrodyti; lygiai, kaip 
aukštos rųšies. It tu negali to pa
stebėti, kol tavo kepamas dalykas 
nebps sugadintas.

YRA NIEKADA N E P A K Ų OJ A M A

CERESOTA S-

Musų Ceresąta Miltai patiekiami 
jums NATŪRALIAME stovyje. Jie ’ 
nebuvo baltinami, kad davus baltu
mo išvaizdą.

N

šiandieną* galima sakyti, jie yra 
VIENINTELIAI nebaltinti miltai, 
kuriuos jus galite pirkti.

"Neapviliami” Miltai, 
f *

Tąi kodėl jus nestpjąte prie tūks
tančių, kurie persimaino kas savai
tė į musrą nebaltintus Ceresota mil
tus? Jus gausite, kaip matant, 
daug geresnes kepimo pasekmes. 
Puikus, smulkios sudėties kepalai, 
M'nkštesni paštetai ir pyragai. Gar- 
dęąni. CHkfūimai ir biskvitai.

Ceresota yra žinomi kaip “Neapvi- 
liami” miltai. Jus gaunate VISUO
MET geriausias pasekmes.
Ceresota Miltai, matote yrą, paga
minti iš šiaurės kviečių, neatskiria
mai sumaišytų mokslišku budu. 
Tuometi yna sumalti ypatingu pro
cesu, kuri? duoda daug geresnes 
pasekmes. ; '
Ceresota kąinos dabar yrą ŽE
MIAUSIOS NUO 1914 METŲ! To
dėl įsigykite sau maįšelĮ šiandien.

Pastaba: Jus galite labai lengvai 
sužinoti, ar jūsų miltai buvo baP 
liuli ieškodami žodžio “BLEACH^ 
Ei)”, kurį įstatymas verčia, kad 
butų alspausdiųlas ant ryšulio 
arba maišo,

KITOKIU UZVARDINIMU

MILTAI
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KNISYKLĖ
Baro liąron Von Pliokst

Luckies nėra žalio tabako
dėl to jie tokie lengvi

todėl

skaičiau
Montvido
“Masinio

IN OUR
NEW

HOME

agitatoriams save 
dėl jų agitacijos 
duoti daužyti?

mul- 
savo

OUTSTANDING

FACULTY

It’s toasted
Tas pakelis lengvą Luckies

Saugumo zonos 
pėstiemsiems

Chicagojc ant tam tikrų gat
vių yra įtaisytos saugumo zo
nos. Bet pasirodo, kad iki

pralaimėjo 
vado-

džiamas per pagerinamą Lucky 
Strike valymo procesą, kuris 
žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

Praeito antįradienio vakare 
buvo didis n^alonumas ,ypasi 
klausyti gražaus, rimto ir tur

arklių biznis 
tai gali 

adv. Jurgelionis ir 
Jeigu “beti

lai keršis išbe- 
betini

Aš pats 
balsuo- 

mano 
esu 

partijų, 
protin- 

li ksiu ir

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sekamais rinkimais republi- 
konai tikrai pralaimės. Jei 
netikite, tai pasiklausikite Dr. 
Graičiuno, 
lietuviškų republikonų 
vybę, o Hooveris pralaimės va
dovybę ne tiktai republikonų 
bet ir visos Amerikos.

Pirkite savo* apielinkės 
krautuvėse

Mes Chicagojc turime du 
daktaru, kurie netingi rašyti. 
Dr. Montvidą ir Dr. Margerį. 
Tiesa, dar šiek tiek rašinėja 
Dr. Graičunas. Dr. Montvidas 
rašo apie viską, Dr Margeris 
apysakas, o Dr. Graičunas 
daktarų pranešimus. Advoka-

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 v. v. Ketv. ir šešt. vakarais iki 8:30 vak.

GYDO VISAS'LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite Čia 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vą^are. 
4300 West 26 St.

Adv. Kl. Jurgelionis stiprus, 
kaip uola, pas demokratus 
(neturiu mintyj uoliško stip
rumo Universal Banko). Jur
gelionis sako; girdi, man tik 
“trubelis” buvo išrinkti “To- 
ny” Chicagos miesto meru, o 
Rooseveltą padėti j preziden

tai tai tikri linginiai 
plepa ,o nieko nerašo

Viskas savo pačių 
naudai

Evaldas, tarsi tas Pilotas, — 
kryžiavoja “Vilnies“ bolševi 
kus, ir gana.

14 EAST MONROE STREET 
Phone State 6143

Del lietaus ir blogo oro pirma 
dieny visi paminėti dalykai skel 
bime kuris tilpo Naujienose pir 
madieny, spalio 10 dieną bus 
išparduodami per visą šią sa 
vaitę.

Pastaruoju laiku bimbinr 
plauko komunistai pradėjo kel 
ti triukšmą, rėkauti, varyti agi 
taciją—tuo budu, anot jų ma 
nymo 
kalus ir kovodami prieš kapi
talistų išnaudojimą.“
Bet susipažinus arčiau su jų 

darbais ir su pačiais dideliais 
“didvyriais“, dalykas išrodo vi
sai kitaip. DabaY pergyvena
me sunkius. laikus, bedarbių 
daugybė. Jie daugumoje gyve
na labai vargingai, neturi pini
gų. Bet ar tas rupi bimbi-

jNEPRIJAUKINTAS ARKLYS. 
“Gamta savo Žalumoj” — kaip iireikita 
kovoje tarp neprijaukinto arklio ir 
galvijininko; persistatymu ii paveikslo 
National Geographic Magazine liepos 
mėn. laidoje, inįto Ski Hi Stampede, 
Monte Vista, Colorado, “Gamta savo 
Žalumoj Retai Švelni ir Lengva*9 — ir 
Salias tabakas neturi vietos cigaretuose*

Laike praeitos savaitės ma
žai tebuvo pastebėta saužudy- 
sčių. Atrodo, kad iki prezi
dentinių rinkimų saužudysčių 
liga visai sustos, — žmonės 
užimti politika, tad neturi 
liuoso laiko saužudysčių dar
bams. Neabejoju, kad po rin
kimų tas biznis vėl padidės,— 
apsivylimas yra pakusa prie 
pikto.

tingo Peoples Furniture krau
tuvių lietuvių radio programo, 
kuris ėjo iš stoties WGES. Pro
gramo dalis, dainos ir muzi
ka, taip pat ir kalbos, buvo pa
rinkto turinio.

Dainininkai ir dainininkes, A 
Zabukienė ir A. čiapas labai 
jautringai sudainavo po porą 
dainelių, solo ir duetą, o jaunų 
Vyrų Kvartetas tikrai pavaiši
no klausytojus su keletu gra
žių dainelių.

Beto, Dr. Vezelis kalbėjo apie 
dantų higieną, A. šaltimeris— 
apie jaunuolių .sportą, A. Zi- 
momta' apie “Naujienas“, o pro
gramo vedėjas J. Krukas pra
nešė, kad šią savaitę Peoples 
Furniture krautuvės mini savo 
17-tas metines sukaktuves nuo 
įsikūrimo. Tuo tikslu Peoples 
Furniture krautuvės šią savai- 
vaitę tęsia didį kainų sumaži
nimo išpardavimą, kas beabe- 
jonės yra svarbu kiekvienam 
reikalaujančiam ką nors pasi 
pirkti.—Prielankus.

puikiausią tabaką visame 
pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito

' * ».

Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei-

% V <

sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Leng
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei-

Rudeninis Sezonas
Prasideda Dabar i -
Dreslą Dezalnlnlmag ir 

Skrybėlių Padarymas
Mes telkiame ekspertų <ln- 
strukcljus Dienomis ir Va- 
kurui s, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $26 iki $50 savaitei. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas. .
Išsimokink papuoStl.’ nu
velti ir padaryti sau pui
kią skrybėlaite dar besi, 
mokinant,
MASTEI! DRE8SMAKING 

COLLEGE
330 S. Wabash Avenne 
kampas Vun Buren St.
Rašykite dėl knygutes 

Gausite ją DYKAI.

Rožių žemė
Limbiniai bedarbių reika 

lūs gina

tuo budu 
“gindami bedarbių rei

Neseniai iš vienų namų, prie 
Michigan avė., išmetė bedarbį, 
kuris negalėjo apsimokėti nuo
mos. žmogus atsidūrė kritin 
game padėjime. Keli bimbiniai 
turi tuščius namus, bet nei vie
nas nepakvietė jo nors laikinai 
naudotis bent vienu, dvejais 
kambariais. Tegu jis sau šala.

šiais rinkimais visi dideli 
žmonės (atsiprašau, ne pilvu 
ir pinigais, bet protu) balsuos 
už Norman Thomas. 
Baron Von Pliokšt irgi 
siu už socialistą, nes 
turtus kandys suėdė, 
piktas ant visų senų 
Prisidėsiu prie būrio 
gų žmonių, - 
pats protingas

Beyeik ištisai skaičiau p. 
J u 0^50 Laukio straipsnį “Ame
rikos. Lietuvyje“ apie velionį 
Ka/aŪų, adv. Gugį ir “Naujie
nų“ reporterį . Gimė pas ma
ne keista mintis ir sykiu no
ras patarti p. Laukiui, kad jis 
greičiausia pirktų ožką ir vien 
jos pienu maitintųsi bei mestų 
nešiojęs ilgas juodas kelnes, o 
dėvėtų trumpas baltas linines 
kelnaites. Tada jis butų tik
ras moralistas ir į save dau
giau atkreiptų lietuvių dėmesį 
ir dar gal liktų “šventu” žmo
gumi ,kaip Gandhi.

niams? Jie niekuomet nepra
leidžia progos pasikolektuoti pi 
nigų iš tų neturtingųjų. Jiems 
pinigų reikia kovoti už tą irtą, 
vaduoti tą ir tą, taip be galo 
ir be paliovos. Prisispyrę mė
gina atimti beveik paskutinį 
centą iš žmonių, kuriems ir taip 
jau badas žiuri j akis 
neduodi pinigų jų agentams ii 
oratoriams, esi “nekošer“, gali 
sau nešdintis. Ar. tie pinigai 
bent nueina pusę kelio prie ti
kslų, kuriems jie renkami, ne
vienas labai abejoja.

Aš duodu įnešimą, o Dr. 
Montvidas mane parems, kad 
adv. šlakis pradėtų rūpintis 
ne vien Unieversal Banko <lc- 
pozitorių pinigų likimu, bet 
ir kitų bankų, kuriuose nema
žiau lietuvių pinigų žlugo, ne
gu Universal Banke. Aš su
prantu, kad vieno lietuvio 
įdėtas dolerį į Universal Ban
ką nebuvo nei kiek branges
nis, negu kito lietuvio įdėtas 
doleris į Central Manufactur- 
ing Banką, Peoples Stock 
Yards arba bile kurį kitą ban

giais metais 
eina visai prastai 
paliudyti 
Ambrazevičius 
ni“ ant bėrio, 
ga, o jeigu “belini’ ’ant keršio, 
lai beris laimi. Na, o jeigu 
“betini” ant bėrio ir keršio — 
tai palšis šmakšt ir išlindo. 
Kaip velnias, taip velnias...

tus, — tai tik juokai, lietuviai 
progresuoja, ar ne?

Rinkimai jau nebetoli. Ryšy 
su tuo pas vietinius bimbinius 
pasireiškė keista permaina. 
Kiek laiko atgal jie smerkė vai 
džios įstaigas: “buržuaziškos. 
išnaudoja darbininkus ir taip 
toliau“, Bęt dabar visai prie
šingai. Rinkimams artėjant ir 
to “buržuaziškos vietos ir bur- 
žuaziški doleriai“ jiems labai 
pakvipo. Keli tykoja progos į- 
sigauti. Ar ne butų laikas ma
sėms. susiprasti ir neduoti to
kiems 
kinti, 
galvas

reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
Jeigu kiti ne

persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Patarimas 

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

kampas Keeler Avė.______ Tel. Crawford 5573

Terpentinas Greit
Sustabdo Šaltį 

Krutinėję
Seni gydymo budai yra goriausL Nlėkan 

iki fiiol neišrado nieko geresnio už terpen
tiną. kuris sėkmingai palengvina žalti krū
tinėj. Jisai tuoj aus pataiko i “skaudamą 
vietą,” sufivelnltia užsidegusias plėves ir 
iftvalo oro praėjimus.

Bet terpentinas turi būt grynas, ir jisai 
turi būt tinkamai sumainytas su ointtnentu 
ifi mentolio ir kamparo. Tok| tinkamą mi- 
fiin| jus kaip tik : ir gaunate, kada vartojate 
Turpo Vaporing Qintment; vaistai nuo Sal
ėjo kuriuos vartoja tūkstančiai per 30 metų.

Jeigu jus krūtinėn |trinsite Vaporiz.ing Oint- 
mantą ir Įkvėpuosite Šiltus garus nuo - TUrpo 
Electric Vaporizer, jus galite sustabdyt 
byla žalti su vienu tritmentu. 
ištaisymas — 1 skutant Turpo
trio Vaporizer ir stiklinę su Turpo 
izing Ointment kainuoja tiktai 98 
Nusipirkite pas savo vaistininką 
Grąžinsime pinigus, 
dlnti.

Praktiškiausiai arklių klau
simą išsprendė du Chicagos 
piliečiai Narbutas ir Bakickas: 
Narbutas nusipirko du jaunus 
arkliukus, o Bakickas —- vie
ną seną. Narbuto jaunas ar
klys laimėjo lenktynes už pra
eitą penktadienį — mokėjo 
$12,00 už $2.00 “betą“; Bakic- 
ko senas arklys laimėjo už 
pereitą šeštadienį —r mokėjo 
$28.00 už $2.00 “betą“.

Well, tai kam rizikuoti pi
nigus ant bėrių, keršių ir pal
šių, nežinant kas tie per ark
liai ir kam jie priklauso, — 
geriausiai “boluoti“ ant savo 
tautiečių kumelių, nebus nė 
taip pikta, jeigu ir praloši. 
Laikas būti gerais patriotais 
kad ir kumelių biznyj.

Klausant programo iš oro 
bangų, galima dažnai nugirs- 
sti sekamą pareiškimą: “Čia 
kalba Sinion-Simokaitis laba 
po piet“.

Copr.. 1032, 
Th« American 
toblccoCo.

Prieš kiek laiko 
“Naujienose”.. Dr. 
korespondenciją iš 
Susirinkimo”. Prisipažinsiu-— 
ėmė man laiko, kol jos turinį 
supratau. O supratau nė dau
giai. nė mažiau kaip tik tiek, 
kad Dr. Montvido “Masinis Su
sirinkimas“ susidarė iš gyvųjų 
ir negyvėlių.

Vos spėjau apsipažinti su 
“Masiniu Susirinkimu”, kaip 
ateina drg. D. ir klausia ma
nęs, ar aš dalyvavau “Masi- 
iame Susirinkime”. Sakau, 
kuriame? Nugi, girdi, tame, 
kur Dr. Montvidas dalyvavo. 
Atsakiau, kad su negyvėliais 
jokių reikalų neturiu.

Žmogelis užsirūstino ir iš
ėjo. Pamanė, kad man kas 
tai negerai. Atėjęs ant ryto
jaus sako, kodėl aš vakar bu
vęs toks nenormalus. Kaip 
tai? — klausiu. Nugi, sako, 
tu apie negyvėlius kalbėjai. 
Patariau savo draugui skai
tymą panaujinti apie “Masinį 
Susirinkimą”. Sutiko. Skai
tė vargšas vienaip ir Įkitaip, 
bet kuo daugiau skaitė, tuo 
mažiau suprato. Galop, pri
pažino, kad, tur būt, mano pa
reiškimas buvęs teisingas.

Daktare, mažiau misterijos, 
— nepradėk Vvduno pėdoms 
eiti...

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

Convenient location. Spacious guarters. Gym- 
nasium for students.

nežino, kad tos zonos įtaisytos 
t:k deL .peščių, o, ne dėl. auto- 

bilistų, ir todėl pasitaiko 
nelaimių, štai, neseniai vie
nas automobilistas, manyda
mas, kad galima su automo
biliu užvažiuoti ant saugumo 
zonos ir ten apsisaugoti nuo 
pėsčiųjų, skaudžiai apsiriko. 
Bezultate jo makabišas sudu
žo, o jis pats skaudžiai nuken
tėjo. Taigi automobilistai lai 
neužmiršta ,kad ne dėl jų sau
gumo zonos padarytos.

— Kelių ir viekelių Biuras.

ViHftH 
Eloc-

V apor-1 
centu**. 
žiandie. 

jeigu busite neužgaus-

WISSIG
Specialistas i$ 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

. Pasauliniamt kare

Vienas pilietis štai ką rašo 
apie savo organizaciją: “Na
riai į porą valandų aptaria 
savo organizacijos reikalus ir 
sykiu išgirsta daug ko įdo
maus savo pačių naudai“.

Gerai tiems, kurie turi sa
vo pačias ir kurie nori dar
buotis savo pačių naudai. Bet 
juk yra nemažai organizacijoj 
ir nevedusių vyrų. —- vyrų, 
kurie su savo pačiomis negy
vena. Arba yra ir tokių, ku
rie nenori rūpintis savo pačių 
reikalais. Kokia gi nauda 
tiems yra ten lankytis?

Padaužos nieko neturi prieš 
tai, kad kai kurie vyrai vis
ką daro dėl savo pačių, bet 
Jcam dar reikia varyti viešą 
agitaciją už pačių reikalus. 
Juk moterys šioj kontrej turi 
lygias teises su vyrais, tai lai 
jos ir darbuojasi už savo rei
kalus. Antras dalykas, tai 
draugijos arba organizacijos 
mitingai ir ne vieta, kur vy
rai suėję klausytųsi, kad iš
girsti ko įdomaus savo pačių 
naudai... Jeigu ten gali ką nau
dingo išgirsti, tegul jos pačios 
eina pasiklausyti, ar ne?

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
svvimming pool.

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

AWBKSEHI (ACCREDITED)

CHICAGO MAIL ORDER CO
HARRISON 6 PAULINA STS.. „marshfielo l
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TUŠČIOS KĖDĖS COOLIDGE’O PRAKALBOSE

Buvęs prezidentas Calvin Coolidge užvakar pasakė 
kalbą New Yorke, agituodamas už Hooverį. Tą mitin
gą republikonų kampanijos manadžeriai buvo labai iš
reklamavę ir buvo tikėtasi milžiniškos minios klausy
toją. Bet apie du trečdaliu vietų didžiulėje Madison 
Square Garden patalpoje paliko tuščios. Laikraščių ko
respondentai apskaičiuoja, kad salėje galėjo būti koki 
18,000 ar 20,000 žmonių, kuomet vietų joje yra 50,000.

New Yorko republikonai, kurie tikėjosi, jogei pub
lika netilps j Madison Sąuare Garden, savo nusivylimą 
aiškina tuo, kad jų partijos žmonės nesą linkę prie de
monstracijų ir einą anksti gultų. Tačiau visas mitingas 
buvo pasibaigęs tuoj po 9 vai. vakaro.

Žmonės, tur būt, jau nebetiki į COolidge’o “magiš
ką galią” duoti kraštui ekonominę gerovę. Kada jisai 
prezidentavo, buvo geri laikai. Dauguma tuomet manė, 
kad tai “tylinčioje Kalvino” nuopelnas. Bet kodėl tos 
gerovės negalėjo išlaikyti Hooveris? Jeigu Coolidge’o 
įpėdinis Baltamjame Name “sugadino” tą, ką buvo at
likęs Coolidge, tai kodėl pastarasis nenurodo jo klaidų. 
Kadangi Coolidge pritaria Hooverio politikai, tai aiš
ku, kad ir jisai, pats nebūtų kitaip elgęsis, kaip Hoove
ris. Vadinasi, ir Coolidge nebūtų žinojęs, kaip išvengti 
depresijos, jeigu jisai butų ilgesnį laiką pasilikęs pre
zidento vietoje. o

Biznio klestėjimas Coolidge’ui prezidentaujant bu
vo ne jo nuopelnas, bet jo laimikis. Anot tos patarlės: 
pasitaikė, kaip aklai vištai grūdas! žmonės tatai jau 
ima šiandie suprasti, ir dėlto jiems nelabai įdomu, ką 
ta višta kvaksi.

VĖL “KONTRREVOLIUCINIS SĄMOKSLAS” 
BOLŠEVIKIJOJE

informuoti apie jų, negu Stalino “vaiško” generolai > 
Besibaigiant penkioliktiems bolševikų viešpatavimo 

metams, patys pirmutiniai bolševizmo steigėjai Rusijo
je kovoje prieš bolševikų valdžių ir ji grudžia juos į 
kalėjimų! Ar tai nepasako, kur bolševizmas “nupro- 
gresavo”?

itr

DAR APIE KUN. ŠLEINIO 
MIRTĮ

Jvairių Amerikos korespondentų telegramos prane
ša, kad Rusijos komunistų partijoje tik-ką Susekta 
“kontr-ręvpliucinis sąmokslas” ir kad 20 stambiausių
jų bolševizmo šulų tapo iš partijos išmesti. TaPpė iš
mestųjų minima “garsusis” Zinovjevas, Kamenevas ir 
U-glanovas. Tai vis buvusios skaisčiausios žvaigždės 
bolševizmo padangėse.

Jie tapo apkaltinti ir išmesti, iš partijos už tai, kad 
jie slaptai platinę literatūrą, kurioje kritikuojama ūkių 
kolektyvizacija ir kiti Stalino politikos dalykai. Stali
no žvalgyba juos jau įmetė į kalėjimą ir veikiausia jie 
bus ištremti į kokį nors Turkestano užkairipį arba krtr 
nors kitur. Valdžios kritika komunistiškoje Busi joje 
yra “siųertelnas” nusidėjimas, už kurį nusikaltėliui nė
ra pasigailėjimo. Toks šiandie pas bolševikus yra 
“marksizmas”!

Pastebėtina tačiau tuose praheši.muose apie naujų 
“kontr-revoliucionierių” pašalinimą iš komunistų par
tijos yra tai, kad tenai sakorha, jogei ši nusidėjėlį ’gru- 
pė susideda iš ^kairiųjų*’ (Trockio pasekėjų) ir “deši
niųjų” opozicininkų. Tai patvirtina tas žinias, kurios 
prieš keletą 'dienų buvo paduotos “Nahjiėnosėb. Spalių 
10 d. dienraštyje buvo rašyta apie naują opoziciją Sta
linui, kilusią bolševikų partijos viršūnėse ir susidariu
sią iš dešiniųjų ir kairiųjų Stalino priešų. Tas blokas 
priėmęs, kaipo bendrą platformą, obalsį: ^Pašaliriti' 
Staliną”.

“Ta grupė meseriiai paleido cirkuliuoti tabpe 
bolšeVikų partijos vadų fraštą, užvardintą ‘‘AŠtiib- 
niolikos Bolševikų Laiškas’. ”
Taip buvo rašyta pereito pirmadienio “Naujieno-r 

se’!, ir tenai buvo nurodyta, kad savo- .anonymiškame 
“Laiške”" aštuoniolika bolševikų smarkiai - kritikuoja 
Stalino užsiėnių"ii- vidaus politiką, ir ypač smerkia jį 
už suvedžiojimą Išnaūdbjiihą Mą^binihktį.' ^Laiško” 
autoriai, pagaHaus, sako, kad dalykų negalima fetis pa
taisyti, kol partijoje rViešpataus asmeniška Stalino vai* 
rlžto tn/lpb —. 'fit.niir.da fiifi blit afcf.nf.vtfisil '

Buvo rašyta, kad buvęs ne
priklausomų katalikų parapi
jos klebonas Lawrence’e, kun. 
šleinys, nusinuodijęs ar kad jį 
nunuodijęs kas kitas. Taip pat 
buvoi skelbiama, kad jisai prieš 
mirtį “atsivertęs” į Romos ka
talikų tikybą. Be,t vienas as
muo, kriris sakosi gerai nabaš- 
ninką pažinojęs, rašo “Kelei
vyje”, kad kun. šleinį niekas 
nenuodijo, tik jisai pats nety
čia užsinuodijo, gerdamas vais
tus, gautus iš tūlos vokiečio 
aptiekos. O apie jo tariamą “at
sivertimą“ tas rašytojas sako:

“Istorija apie Šleinio ‘at
sivertimą’ buvo tokia: pa-
sirgus jam apie desėtką die
nų kun. Dynevičiaus klebo
nijoj, gydytojas patarė nu
vežti jį į Fall River ligoni
nę. Ten su juom jau buvo 
sunku susikalbėti: jis klejo
jo, draugų nebegalėjo pa
žinti ir buvo didelėse kan
čiose. Matomai, kaip papras
tai apie mirštančius, lyg vul- 
turai, pradėjo slankioti' ro
miški kunigai ir miriyskos, 
ir ką jie su tuo mirštančiu, 
be sąmonės kančiose esančiu 
ligoniu darė, sunku pasaky
ti. žinoma tik tiek, kud kun. 
šleinys ligonbuty jau nebu
vo sukalbamas, ir todėl jo
kių testamentų jis negalėjo 
nei rašyti, nei pasirašyti. 
Buvo, mat, gandų, kad ve
lionis turi apie $400:00 pi
nigais ir $80(k00 vekselį; 
todėl da nespėjus velionio 
kurtui atšalti, jau jį pasi
griebė Romos agentai. Tuo- 
jatis bhvb paškėlbtas ‘atši- 
vertitnas’ 4r paaiškinta, kad 
jis busiąs jialaiddtas ‘švėn- 
tintoj vietoj’. Bet kai pasi
rėdė, kad šleinys trinigų tū
rėjo visai mažai, o tas vek
selis be jdkios vertes, tai tie 
\fcomos juodvarniai tuo jaus 
pakratė Trinkas 'ir pranešė 
Lawrence’o ‘nezaležnirikams’, 
kad 'atsiimkit savą kunigą 
ir 'kavdkit kur norite.’ “
Matyt, kad taip ir buvo, nės 

nribašninkas buvo palaidotas 
LaiVrėncė’o nepriklausomos baž
nyčios kapinėse.

šliubus pas šleinį, ir jų vaikus: 
tie žmonės buvo įsitikinę, kad: 
jisai yra kunigas, ir jie negali 
būt kalti, jeigu pasirodytų, kkd 
jo kunigystė nebuvo “tikfa”. 
Tą pasako ir ištrauka iš vieno 
anglų laikraščio, kurią paduos 
da “Garsas”,- būtent:

law enacted by 
to protect 
were put 

before

“An old
Massachusetts 
women who 
through ceremonies
persons pošing as clergymen 
ahd then condemned to a 
life approaehing white slave- 
ry may protect those whom 
Fr. Sleinis marrted. This old 
latv reads as; follows:

“ ‘Marriages may be valid 
thoUgh irregUlarly performed 
— even if thc person solem- 
nizing the rharriage and pro- 
fesšihg to have authority šo 
to do has not such in fact 
if the marriage is entered 
into with the full belief of 
either or the persons so mar- 
ried that they have been 
lawfully marriėd.’ ”
čia aiškiai pasakyta, kad jei

gu bent vienas iš tų, kurie ima 
šliubą, tiki, jogei duodąs šliubą 
asmuo'turi galią duoti šliubą, 
tai toks šliubas yra geras tei
sės žvilgsniu.

Bet “Garsas” tuos įstatymo, 
žodžius neteisingai išvertė į 
lietuvių kalbą. Jisai rašo, kad 
įstatyme, pasakyta taip: “bet 
još (vedybos) nustoja vertes, 
jeigu bent vienas iš sutuoktų 
asmenų manytų, kad jie nele- 
gališkai sutuokti.” Nieko pa
našaus įstatyti o žodžiuose nė
ra! “Garsas” ęia tiesiog bando 
apgauti savo skaitytojus, kurie 
nesupranta anglų kalbos. Ne
gražu šitaip elgtis “krikščio-

■ ■ i. ■ i *

riiui”!
I!"'

Laiškas 'iš sovietų 
Rusijos

i 1Anksčiau eiles susidarydavo 
lies krautuvėmis, o dabar 
jos susidaro ir turguje prie

KITA MISTERIJA APIE 
N AB. ŠLEINJ

•Klėrik^lų spauda bąrtiiė pasi
girti publikai, nėpiHklaū- 
šbnių katalikų 'kun. šleinys 
prieš mirdamas atsižadėjo sa
vo “klaidų” ir nugrįžo į ‘Romos; 
bažnyčią. Bet iš to neišėjo nie-t 
ko. ’Dabar škrilbiūma iiaūjaj 
sensacija: kad nabasninkas 
šleinys, būtent, visai nebuvęs 
kunigu ir kad todėl jo duoti 
Lawrence’o parapijos nariams 
šliubhi *esą negeri. Apie tai ra
šo Bostono “Darbininkas“ ir 
Wįlkes Barre’s “Garsas”.

Juodu praneša, khb 'apie fta-i 
riamą šleinio nebuvimą ktttii- 
gu jau išgirdusi Valdžia (Štįtb 

’House įin Boston) 'ir praėjimi 
tyrinėjimą. Mat^t, -kūli -tie,

♦rfe bandė Šleinį‘4|litvėr^i i “ttk 
tą Wligiją”, :

džia, todėl — Stalinas .turi biįt atstatytas! ’
Beveik nėra abejonės, kad už tos grupės vykimą 

ir yra nubausti 20 “kontr-revoliucionierių”, apie* »ku4 
riuos dabar praneša telegramos. Taigi “Naujienų*’ pa-, 
duotbs žinios apie hiaują opozicijos judėjimą Riistjbs' 
bolšeVfeų p^ijoįjb -pasitvirtino, lifušų bimbiiiiiflttiiJ&ffi* 
nai plepa, kad “Naujienos” rašančios “melus” apie so
vietų -Ruriją, -bet pasirodo, kad mes esame *gemu ‘pa-

pa-

Pas mus šie melai ypačiai 
sunkus

šiuo mėlti turguje saulčžo- 
’lių dliejUS kaihUbją 28'rubliai, 
įitrhs, blilVių ‘kilograinas — 70 
kapeikų, painirędų kilogra
mas — 1 rublis. Jau du mė
nesius mes negaliname kruo
pą, rinkoje gi jų beveik Visai 
nėra.

Juodos diiditos kilogramą 
galihia litišipirkfi už rtrtilį. 
Brfltbs -duonos mes neperkain, 
nes jos valstybinė kaina 4 rub. 
50 kapeikų ^kilogramas. Ši 
kaina tiėnis, kas baltus duo
nos negauna pagal 'kortelės. 
Pagal korteles jos duoda: 
Maskvos 'dUrbiriinktii 1 švarą 
pėr diėną, vaikams svaro.
Sviesto neduoda jau nuo pa

vasario
Pirmiau riš gaudavau jo vi

ski šeimai 'mėnesiui 600 gra
mų. Mėsos dabar duoda tik 
vieną svarą per mėnesį darbi
ninkui, o šeimai nieko neduo
da.

Malkoms gauti turiu per
nykštį orderį, o malkų srinde- 
lys tebėra tuščias. Turguje 
-beržinių malkų vežimas kai
nuoja 120—150 rublių, o tuo 
tarpu juodadarbis uždirba į 
mėnesį 60—120 rublių, kvalifi
kuotas darbininkas Vidutiniš
kai 150 rublių.

Rihkoje paprastos darbui 
kelinės kaiuoja 40 rublių, 
darbininko 'batai — 110 rub
lių.

šiais metais kainos labai 
pašoko, aplenkdamos darbi
ninko uždarbį ir perkamąją 

’fublio galią. Ką aš pirmiau 
galėjau nusipirkti už 20 kapei
kų, dabar mdkti penkis 'rub
lius. . 

1;

šiomis dienomis,. neradęs 
juodos duonos, nusipirkau bal
tos penkis svarus pigiai už 6 
rubliiis.

Bėgioju ‘iš vienos “eilės” į 
kitą ir kasdien 5 svarams dtio- 
nris aukoju 1—3 valandas lai
ko ir moku 25 kdp. svarui, o 
gatvėje ta pati duona 3 tuln 

’liai.
TUrguje pas fhus “eilės” pasi

daro ankščiau, negu atvyksta 
prekės. Prekės gi tokios: 'ke
li 'bulvių vežimai, pora veži* 
tnų mėsos, tomatai, agurkai, 
kelios vištos . Kartais pasitai
ko paršiukas kokių 18 svarų.- 
Jo kaina — 230 rublių. Triu- 
šai po 10 rublių.

Grietinės stiklas
50 kap., svisto stiklas — 6 
rubliai. Karvių, veršių ir ki
tų stambesnių gyvulių turguje, 
nėra ir bendrai jų maža, 
nufakturą, batus, rubus 
ko j e parduoda tik tiems, 
atveža ^produktus ir juos 
duoda.

Matai, kaip arti įlies priėjo
me socializmą!“... <

Pas mus bėdavojama, kad 
pėrpigtjs produktai, o Sovie
tuose .jų visai nėra, 
sako — krizio nėra...

2 rub.

jo dau- 
tiu eks- 
nėra, o 
nelaiki- 

Miko pakvietimą su

Ma
riu
kus 

par-

pavardės jis ir neturėtų. Sako, 
pavainikis.

“Tai kibą mulo, mister Maik. 
Žinai, koks dabar byrąs. Ča- 
ponės byrąs, tiesa, yra gut by
rąs, bet mano bosas 
giau nebekypina, sako, 
pehciv, prafito, sako, 
namie daryto byro aš 
nu.”
džiaugsmu priėmęs ir didelį 
stiklelį munšaino, kurį jis va
dino “mulu”, nes, kaip labai 
tipiški amėrikMai sako, “smar
kiai skiria”, besipildamas, kal
bėjo Tonis.

‘*Tai gal dar vieną drinksą 
ątit hianęs, mister Toni?” tar- 
ši Visai brolišku tortu paklau
sė Mikas Tonį. Ir ne be reika
lo. Kam jam teirautis kitų, 
kaip reikia pasidaryti munšai
no, ka3 jis čia “pat gali patirti 
ir, jo manymu, iš geriausio 
šaltinio. Jrtk Džimis Lupinskis 
išmoko už .du Šimtu dolerių 
nuo labai garbingo amerikono, 
'kUris munšaino gamybos moks
lą ėjo pačioje munšaino tėvy-

• f a 1 e * S '’j i •neje - 
Č negi

Algirdas Margeris

PROHlBICljA
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Nemaža ir nemažu pasidi
džiavimu komuhistai gyrėsi, 
kad tuo tarpti, kai visas “ka
pitalistinis pasaulis” gyvena 
sunkiausi ekoiiominį krizį, 
kdnČia nepaprastai išsiplėtUsį 
nedarbą. — Sovietų Rusija 
niėko panašaus nejaučianti; 
esą atvirkščiai — Sovietų Ru
sijoj nei krizio 'nesą ,nei ne
darbo negirdėti.

Tai buvo kohumistų pasi- 
gy^imaš; kaip kad gyrėsi pūs 
Plūs, ^Lietuvoj, ‘^Liet. Aidas”.

Visi dubmrinys, visos iš So
vietų Rusiįbs- pareinančios ži
bios rodo, 'kad ten toks krizis, 
■kdkib šii 'kitose šalyse pasi- 
'rdi^kiaiičiti kyiziu nei lyginti 
negalima. h

Koks sunkus 'SSSR, darbo 
žmonių, darbinipkų, gyveni-* 
mas, mes jau rašėme imdami 
žinias iš kitų laikraščių, kurie 
SSSR, turi .oficialius korės- 
poridcntUs, dabar mes patiė- 
■kiŪine ’įŠtrhtiką ]iš laiško, ktt- 
(rj griVb vienas įietuvos pilie- 
ftiis Mr leiilb inunis pasinauddft.

laiškūs gautas iš Centrąji- 
iiės įtai jo ištrau
kos:

i.“Kol ^as aš vis dar netu
riu 'buto, gyvenų mažame san- 
lde$ly/ per kurie sienas lyjųnt 
‘teka / Vanduo. Jau liūtys ir 
Oltūs rWas skelbia žiemos at-

____ _ phltoė ir skundą 
vkldžhii. Bet 'feįi&itb 'kati iš W 
skundo negali biriko išeiti, ’frėi- 

’gu šleinys ii* nribtitų ‘buvęs 
gitiiaHn btidti HJŠ^ę^iritaB’* Jį 
•kunigus, tai jįšMi Wtirik 'buvo 
žmonių pripąžidtite, Who tpkš^ 
įr ėjo kuhigb ^H^filpėr'datt^ 
gelį -mėtį.
-nįjoš todril akyse Sijjį ^ittobhrys, ir padūktų bei vi
taip pat gerbs,’ fir 
vieno- kito dvasiškio.

Yra da ir kita aplinkybe, ap- 
saugojanti .*žnrtmes, ‘ėmusius

I'

(Tąsa)

Miko dvasia jau 
gali stoti gyvenimui 
munšaino. Nuoga 
tarsi acetilenas', ją 
šiandien J * 
Valė guodėsi n jam, iškeldama 
aikštėn pačias nejaukiausias jų 
šeimos gyvenimo aplinkybes, t

Inferiorumo kompleksas siu
to Miko pasąmonėj, versdamas 
jį manyti, tikėti, kad jis jau 
visai bejėgis išlaikyti gyveni
mo kovos frontą, kad jis tik 
silpnybių pilnas, kad viltis jį 
begėdiškai apgavo ir toliau ap
gaus, kad šviesesnės ateities 
būtinai reikia išsižadėti ir juo
dam likimui be ryžtingos ko
vos pasiduoti.

Ir iš tikrųjų, Mikas tik silp
nybę savyje tejautė. Ir jis gė
dinosi, nebepakentė savęs. Jis 
bėgo stnuklėn, kad tik grei
čiau save užnarkotizuoti, rea
lybės jausmą nusvaiginti ir 
žiauraus gyvenimo faktų ne
bejausti, — žodžiu: tuštybėje, 
fantazijoje, kaip paukštis aukš
tumoje, kur pilna laisvė vis 
dar tebetriumfuoja, lakstyti.

Pailsęs užsirėmė ant baro ir 
su fanatišku įtempimu pus- 
stiklinės munšaino siėkė. Taip 
smarkiai jo ranka dabdr dre
bėjo, kad munšainas šokinėjo 
stiklinėje, tarytum, imituoda-1 
mas džiazą ir rodyte rodyda
mas, kad Viešpdties Dolėrio 
Karalijoje esama ne tiktai la
bai garsios džiazinės kultūros^ 
bet ir dar garsesnės munšai- 
ninės civilizacijos bei kultūros!

Kai išgėrė Mikas trejetą ar 
ketvertą pusstiklinių munšaino, 
jp rankos nustojo drebėti, o 
nuotaika pasidarė linksmesnė. 
Jo kūne ir dvasioje, mat, atsi
gamino alkohdlinė būklė. Jo 
kunp audiniai, tarsi, štobuklin- 
go gyvybės eliksiro gavo, o jo 
dvasioje, tarsi, vipnas kitas 
saulutės spindulėlis < sužibėjo, 
viena kita pavasario gėlelė pra
žydo.

viskas: vimi- 
rimusas), < miegamasis 

h 
to Htfa'no turto Pandėlys. Kai 
‘iiiės vįsį lkeuu*i 
’tdi ir rtršytijad 
nėra

susirenkamc, 
kštoka, vielos

■ ■

irgi nebe- 
į akis be 
tikrenybe, 
degina. O 

dar baisiau^ nes jo

llgrti Mil^ts' dnt ’blafo 
ijb ir iMM >W) Mib f
munšainij ieškočlamas, žinoma,' 
pigesnio. Juk senasai, kuris jį 
ir ryte ir vakarė atveda į Dži- 
mio Lupinskio smuklę, jau per

mas... Ką šį rytą sake jo Va
le?... Visos šeimos užlaikymas 
ant vienos moteriškės pečių... 
Radio ir baldus kreditoriai at
ims... Ir į pigiausią butą rei
kės kraustytis.
čiausias gyvenimo standardas” 
ims ir išslis iš Miko rankų...

O buvo progos Mikui. dabar 
galvoti. Džimis Lupinskis labai 
užimtas. L'žpakalinyj smuklės 
kambaryj jis su aldermanu ir 
policijos seržantu geria. Kle
bono nėra. Su juo Lupinskis ir 
policijos seržantas tik kleboni
joj geria. Be to, dabar bažny
čioj mišparas...

Tiesa, 
laiko su Miku ir gerti ii krir- 
čiaminėj dialektikoj pagimna- 
stikuoti, bet —• kas jis? Dar
bininkas, ir tiek, Dar mažiau 
— vergas, nes dirba; -čia tik už 
pavalgymą ir munšaihą, be ku- 
rib jaū gyventi nebegali. Vi- 
įsai kas kita — Miko išmany
mu — išsigei*ti su karčiamos, 
savininku poliu, ypač tokiu 
garbingu, kaip Džimis Lupins
kis. Tai žinoma !

If vargu kada nors Mikas 
butų panorėjęs atidaryti dūris 
į savo širdį fik darbininkui 
arba ycfgui, jeigu ne Džimio 
Lupihrikio kadaise pasigyrimas 
labai didingu amerikonu, kuris 
išmoko munšaihą daryti pačio
je munšaino tėvynėje, atseit, 
Kentuęky valstybėje, ir pas
kui už dū šimtu dolerių išmo
kino Ilžimį Lupirtskį. Dabar 
ajtbudus Miko galvoje minčiai; 
kad Džimis jau seniai munšai
ną daro, tai kodėl ir jis pats, 
Mikas, negali daryti? žinoma, 
nors dėl savęs, komerciją pa
liekant Džimiui, kaip kvalifi
kuotam šioje srityje biznieriui.. 
Tdigi. Tik reikia sužinoti, kaip 
jis .daromas. Ligi šiol, mat,s 
Mikas dar nežinojo. Tiesą pa
sakius, jis ir nebandę šios riį* 
šieš potyrių medžiaga savo ži
notos praplėsti. O seniai galė
jo. Juk kuone visi, kurie mėgs
ta gerti, pasidaro no tiktai 
munšaino, vyno, bet ir alaus 
dvaijas. $r niekūs ijM nėbchio- 
■ta cMejį šittitų pa-

Taip, “aukš

bartenderis surastų

Kentucky Valstybėje. 
Tonis daro prasčiau, 

negu Džimis Lupinskis, kurio 
aukštą mokyklą yra jis pilnai 
išėjęs? žinoma, kad ne. Kitaip 
— negautų progos gaminti 
munšainą tokiems garbingiems 
žmonėms, kaip politikieriai ir 
kunigai. Suprantama!

“Tai gerk dabar ant manęs, 
mister Maik. Nebijok, mister 
Maik, šitas yra da best mun
šainas, mano paties darytas. 
Galiu garantuoti.”

“Orait, mister Toni, dank 
ju. Gut liuk.”

“Gut liuk, mister Maik, gud 
liuk.“

“Ju rait, mister Toni, čia gut 
munšainas. Kaip tu ir padarai 
tokį gerąj?“

Tonis jau niekam nieko ne- 
bepavydėjo. Iš tikrųjų, ir ne
bebuvo ko pavydėti. Jis nieko 
nebeturi, — net ir sveikatos! 
Jo veidas, lyg tuščias maišas, 
subliuškęs, nosis, kaip išnokęs 
pomidoras, raudona, o pilvas 
~ nors kartą sotus, nes visa
dos »ir munšaino ir putmenų 
pilnas. Pageltęs, visas dreba 
kaip pusgyvis rudens lapas, 
aštraus vėjo blaškomas.

O tai vis ženklai, kurie kiek
vieną kartą labai pradžiugina 
Džimį LUpinskį, kada tik jis 
phsižiuri į Tonį. Ir kodėl jam 
nesidžiaugti ? Ar nesakė jo ge
ro draugo, kunigo, brolis, gy
dytojas, 'kad šitie ženklai yra 
tikrai geri ir neabejotini, ir 
kad jie dar ryškesniais bei pa- 
tikėtesrtiais pavirs, jeigu tik 
jis savo vergui, Toniui, mun
šaino nepavydės, ypačiai iš 
ryto? Taip. Jie gyvai laiduoja 
Džimiui 
tūkstančių dolerių, kuriuos jis 
taip greitai gaus, kaip tik To
nis visą savo sveikatą ir gy
vybę pragers. Džimis Lupins
kis nepaprastai apsukrus. Jis 
apdraudė Tonio gyvybę keliais 
taikstančiais dolerių. Dabar 
duoda jam gerti kiek tik jis 
nori. Jtio daugiau, jtib geriau. 
Greičiau alkohblis Tonį pri
baigs, greičiau karštas parapi- 
jonas, Džimis Lupinskis, kele
tą tūkstančių dolerių gaus. Ir 
visai tikrai. Nes jam jau nebe 
pirmiena 'tokie pelningi žygiai. 
Jau pirštais seniai nebesuskai- 
tysi Visų, kurie savo kailiu pa
liko jam tūkstančius dblbrių. 
Tuoj paliks ir Tonis. Ir tik 
todėl Džimis Lupinskis, nors 
ir beprotiškai godus, duoda To
niui gerti net daugiau, negu 
jis nori.

‘(Bus daugiau)
* ......................... .. .....-........

Lupinskiui keletu

NAUJAS tauros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Šiandie atėjo KOVA 
No, 7.<Jaiima gauti j‘a 
Nlrtiiienose. Kaina TOc.

Lupinskis-užmokėjo. .'
“Gal išgersi, Toni?“ paklau

sė Mikas bartenderį, kurį čįa 
; “Toniu’

t. - •

*Klv SJlLlrKię^ J*'** J/Cl | Su Mcii vi

brangus, tiesiog nebeišeina-'visi vadino tik > tarsi

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
‘AMel***, <284 Treniont SL, 
Boston. Mms.



Samuel Insull
Pbone Boulevard 70*r2

Edisęn General Elęc Koseland

sb»

Smulkios žinios

West PuHman
les

Graboriai

Advokatai

1646 W. 46th, St

Akių Gydytoj

AKIŲ

Seniausia ir Didžiausia

EUDEIKIS
V    ■ i Į ■ ' ; •** • , . • I

etuvjai

vedimu ir rinkos

vrwriw-!SS3rts»-*«

■N i tŽiJA

Electric Cqm- 
buvo paskirta^ 
antruoju vięe-

, kad jis 
centro ip- 
stovį. Pa- 
raštininku 
rado, kad

adv 
nic

:e Avenue

smulkiems
Reikia

Chįcagojc Kristoforo Koluni 
bo dienos iškilmėse dalyvavc 
apie 20,000 žmonių.

7031
.ez. Virginia 1829

Dentistas
So. Ashland Avė 

arti 47tb Street

Užsiregistravo 1,429
531 balsuotojai

Insųlląs atvykstą Amerikon; 
Edisonas ir Insullas; pinpi 
žin kiniai elektros bendrovių 
organizavime ir finansavime.

Adv. K. Jurgelionis 
kalbės per radio

u pagclbi- 
suimti ir 
pargabenti 

magna- 
Jis buvo 

bet vėliau Grai-

Telefonaį

Boulevard 5203.

Boulevard 84 1?.-

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 
Cicero .3724,

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aue.
T,ei. Boulevard 2800 

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

šiandien, ketverge vakarę, 
palio 13 d. J. Budriko lietu- 

radio valandoje kalbos 
K. Jurgelionis, kaipo De- 

ikratų Naeionalis Komiteto 
lietuvių skyriaus vedėjas. Visi 
lietuviai piliečiai kviečiami pa
siklausyti. J.

Spalių 21 d. Hyde Park mo
kykloje įvyks Chicagos moky 
tojų delegatų konferencija 
aptarti. budus išreikalauti už
silikusias algas v 173 delegatą 
atstovaus 14,000 mokytojų.

džUusj pasirinkimą grabų ir kitą rsttnaanų U.M<t*. 
tarnavimą jums visai nieko nereikią mokMi, neMurtat 
J tak ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis Hetuvių gCT^mrius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą •»?. skspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturio# ModernUkos Koplyčios Dilį 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreipdUe kur 
kitur.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Galėsime vajaus lai- 
gau- 

0 kaip 
galėsime su- 

Pinigai 
reikalingi pasiųsti delega- 
į sekant) seimą.

—Korespondentas.

Iš SLA. 129 kuopos 
susirinkimo

Baino byla vėl 
atidėta

Įvairus Gydytojai

)R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
s kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
ušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
□tęrų ir vaikų pagal naujausius me
dus X-Ray ir kitokius elektros prie
isiu.

Ofisas ir Laboratorija:
)25 W. 18rZ> St., nttoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Spalių 1 d., ir užvakar Cook 
pavietę užsiregistravo 1,429,- 
531 balsuotojai. Šiais metais 
rinkimuose galės dalyvauti di
desnis skaičius balsuotojų ne
gu 1928 metais.

LJ.ZOLP 
Graborius Chicagoj

SLA. 129 kuopa laikė, menę- 
sinį susinnkiipą sekmadienį, 
spalių 8 d., Gi. M. Chernausko 
svetainėje, 1900 So. Union Avė.

Sulig kuopos didumu, šiaipo 
susirinkime .atsilankė gana di
delis skaičius narių, 1’riėmui 
sekr. Janušaičio skaitytą perei-

Klįubų ir draugijų susivieniji? 
nu) sųsiriųkimąs

Ateinantį penktadieni, 7:30 
valandą vakare, K. Strumilos 
svetainėje, 158 East 107 street, 
įvyks Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo paprastas susirin
kimas. Bus * jame raportų ir 
pranešimų. Visų pareiga atsi
lankyti ir užsimokėti mokestis, 
kurie jau esate užsilikę, o ku( 
rie negalite užsimokėt iš prie
žasties bedarbės, 'tai galite pa
reikalauti paskolos tam tiks 
lui. Nors ir- blogi laikai, bet 
nevienas narys ir narė nesi
duokite išsibraukti iš Susivieni
jimo.—Sekretorius.

veikimas.
ke daugiau pasidarbuoti 
sime daugiau narių 
pagerės laikai 
rengti ir parengimą 
bus 
tus

Jeigu lųąųiias, dar tik 21 
metų amžiais, nebūtų mokėjęs 
stenpgrąfijos, jis nebūtų suė
jęs į artimus santykius su 
Edisono inžinierium Londone, 
Edwąrd Ę, Johnson ir tuo pa
čiu laiku nebūtų patekęs Ame
rikon. Kaip jau minėjome, tik 
per Jofynsono pasidarbavimą 
jam pasisekė vasario mėnesį, 
1881 metais pasiekti New Yor- 
ką ir sueiti su Thomas Edi
sonu, kuris per vienuolika me
tų buvo jo “mokytoju”.

Kiekvieną sąvaitę inžinierius 
siuntė Edisonui į Nevv Yorką 
apyskaitas, balansus iš Londo
no telefonų bendrovės veikimo. 
18$0 rnetąįs, prie vieno tų bar 
lansų, Johnson pridėjo priedą, 
adresuodamas jį Edisonui: 
“Jeigu jums ateityje bus rei
kalingas sekretorius, jaunas 
vyras, kuriam diktuoju šį laiš
ką, butų labai geras kandida
tas tą vietų užimti.” ši reko
mendacija nebuvo užmiršta ir 
netrukus Edisonas pakvietė 
Insullą į New Yorką.

Vasario, 20 d., išlipęs iš lai
vo, 6 valandą vakare Insullas 
pabeldė į Edisono biuro duris. 
Durys atsidarė ir kartu su jo
mis durys į ateitį, į karjerą, 
kuri pasibaigė taip nelaimin
gai birželio mėnesį, 1932 me
tais.

Insullas pageliau suėjo akis 
į akį su garsiuoju Ędisonu. 
Vienas buvo jaunas, nežinomas, 
bet pasiryžęs iškilti. Antras, 
tik 34 metų, bet jau pražilęs 
ir pagarsėjęs visame pasauly
je savo išradimais. Vienas kar
štas, užsidegęs, svajojus apie 
milžiniškas įmones, apie ne
įmanomas elektros galimybes. 
Kitas šaltas, atsargus biznie
rius. Tie abu asmenys dirbo iš 
vieno per vienuolika: metų ir 
per tą laiką Edisonas lošė mo
kytojo rolę, Insullas — gero 
mokinio. Edisonas planavo fab
rikus, stotis, įmones, Insullas 
ieškojo pinigų jų statymą fi
nansuoti ir jas operavo. Tas 
jų bendravimas turėjo nepa
prastai didelę įtaką į elektros 
pramonės išsivystymą Jungti
nėse Valstijose. Insullui atvy
kus į New Yorką ji buvo tik 
kūdikystės stadijoje. Stotys 
buvo labai menkos ir netobu
los, vartotojų labai mažai, pa
čios lemputės labai silpnos. Bet 
finansiniam ir elektros geni
jams susidėjus ir dirbant ran
ka rankon, toji pramonęs šaka 
išsivystė iki to laipsnio, kad 
vargu dabar rasi kampelį Jung
tinėse Valstijose, kur nebūtų 
naudojama elektros šviesa.

Pirmą dieną Amerikoje ir su 
Edisonu, Insullas tyrėjo progą 
parodyti savo gabumus finan
sinėje srityje. Vos spėjo, jią at- 
sikvėptį iš kelionės, Edisonas 
pareiškė Insullui, kad planuoja 
pastatyti tris elektros produk
tų dirbtuves: vieną lemputėms 
gaminti, antrą požeminėms vie- 
Joms, ir trečią 
elektros reikmenims 
atsiminti, kad elektros pakin
komas kambarius šviesti buvo 
palyginamai naujas 
tojai tuo 
išradimą” 
įėjo. Nei 
jis turės 
trumpą I 
gavo.
bet netrukus iš naujai pasta
tytų fabrikų kaminų durnai 
praėjo verstis, mašinos ūžti. 
Insullas paėmė į savo rankas 
tų fabrikų 
ieškojimą. Be tų. įmpniu* dirb 
damas Edisonui, Insullas su 
tvėrė eilę kitų bendrovių, ku

Telefonas Yards 0994

. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
10 iki 12 Sien), 2 iki 3 po piet 

iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

Phone Boulevard 4139 
A.. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningą ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS

Palęngvins akių įtempimą, kuris es 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigini 
akių aptemimo, nervuOtumo, skaudan 
akių, karštį, nuima kataraktą, atsitaij 
trumparegystę ir tol.iregyst;ę. Prireng 
teisingai akinius. Visuose atsięikinųio 
egzaminavimas daromas su elektra, par< 
daųčią mažiausia? klaidas. Specialė aty< 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valai 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pag 
sųca^cį. Akinių kaino# per pusę pigiau 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė

Pbone Boulevard 7589

A.A. SLAKIS
Advokatas

Minto Ofisai 77 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ke|v.—6 iki 9 yal. 
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7357

Namų Tel. Hyde Pajk 3395 '

)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ape.. 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

•Juo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

. Pbone Midway 2880

Eachavich ir Šunį 
LIETUVIS GRABORIU 

Patarnauja laiodtųyėsę kuopigiau 
Reikale meldžiame atsišaukti, o m 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicąi 
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicęro, 1 
Tel. Cicero 5927

[Acme-P. & A, Photo]

John F. O’Keefe, buvęs Sa- 
muel InsuUo sekretorius, kuris 
prisipažino siuntęs buvusiam 
mągnatui pranešimus aj)ie ty
rinėjimų eigą Chięagoje.

CHARLES P. KAL 
LIETUMIS ADVOKATAS

140 N. Dearborp St., Saite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietų 

756, West 35th Street 
Phope. Boulevard 5913

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

to susirinkimo protokolą, tuo
jau prieita prie ligonių rapor
to. Vienas ligohis išgirdęs, kad 
jam protokole skambėjo vienys 
doleris bausmės, paklausė už 
ką. Jam buvo paaiškinta, kad 
jis jau vaikščiojęs gatvėje ne* 
atsimaldavęs. Padiskusavus da
lyką, bausmė buvo dovanota.

Po to baliaus rengimo komi
sija išdavė raportą ir pridavė 
tikietus. Balius įvyks lapkni 
čio 19 d., Chernausko svetai
nėje.

Potam sekretorius Janušaitis 
pranešė susirinkimui 
pasirūpinęs g’atiti iš 

į formacijų apie narių 
tikrinęs su finansų 
finansų knygas, jis 
kai kurie nariai, kaip centras 
buvo ankščiau pranešęs, yr^ 
skolingi. Dalykas atidėtas to 
Ūmesniam tyrinėjimui.

—129 kuopos narys.

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

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

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandps 7-9

Wilfiam C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį.

Illinois 
Swanson 
ninkus į 
mėginti Chįcagon 
buvusį elektros 
tų Samuel Insullą 
ten suimtas, 
kijos valdžia jį paleido

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir ą?, 6:30 >ki 8?30 vakare. Sek

madieniais nuo 10 iki 12.
3421 So- Hąlsted St, 

Pbone Boulevard .8483

valstijos prokuroras 
siunčia

Graikiją

K. GUGIS
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

GRABORIU IŠTAIGA
BŲDBIKIS ir vU nustebino publUn «U. mm.
mia kainomis už aukžtos rųiies palaifejiSH, Mfs uisks 
Mrokuojsms už. atršžim* mirusip l ■Ml—I
l^taift H Wl« kokiosmiestu SbMm.

J. P. WATTCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb St.—prie Michigan Avė.
Tel. PuJIman 5950—6377

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

160 N,. LaSalle St. — pagal sutarti

BRONISLAVA TETER 
(Tatarlaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 10 dieną, 10:20 valandą 
vakare 1932 m., sulaukus 24 me
tų amžiaus, gimus balandžio 10« 
1908, Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Eleonorą .patėvį Juozapą 
Malkewicz, 2 broliu Antaną Ta* 
tarelį ir Domininką Dausiną, dė
dę Mykolą Tatarelį, ciocę Anta-j 
niną Wonderienę, 4 pusbrolius 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3612 
S. Lowe Avė., Boulevard 0808.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
spalio 14 dieną. 8 vai. iŠ ryto iš 
namų į šv. Jurgię parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Bronislavos Tetet 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kvočiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutęikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Motina, Patėvis, Broliai, 
Cioci, Dėdė, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

ir gyven- 
laika į tą “nelabojo 
labai skeptiškai žiu- 
vienas nemanė, kad 
pasisekimo. Bet j 

laiką Insullas pinigus 
Iš kur ir kaip nežinia,

Važiuoja Į Graikiją 
parsigabenti Samuel 

Insullą

SLA. 55 kuopos susirinkimo 
ir darbuotės

S.M.SKŲDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTO
Didelė, ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532Bankieriaus John Bain ir 

jo sėbrų byla atidėta iki spa
lių 24, d. Jis kaltinamas už 
pinigų ėmimą į banką, kuo
met žinojo, kad bankas neišši- 
laikys.

jais draugiškai pa 
Smagiai nuvažiavo- 

gerbiamas finansų 
nuveže mus savo 

o grįž-

šiandien bus lietuvių 
radio programa

šiandięn nuo 7:30 iki 8:30 
vai. vakare iš stoties WHFC 
1420 kilocycles, bus transliuo
jama J. F. Budriko krautuvės 
radio programas. Vietoj pus
valandžio, šiuo kartu progra
mas nusitęs visą valandą. Da
lyvaus eilė žymių, dainininkų, 
Budriko radio kvartetas “ir ki
tos jėgos. Nepamirškite pa
klausyti. —V.

Pereitą sekmadeinį West 
Pullman Park svetainėje įvyko 
SLA. 55 kuopos paprastas su
sirinkimas. Narių atsialnkė 
mažai, greičiausiai dėl lietaus. 
Iš raportų pažymėtini yra šie:

Parašyta užuojautos rezoliu
cija m’rusip Dr. A. J. Kara
liaus šeimai ir patalpinta “Nau
jienose”’ ir “Tėvynėje”. Musų 
kuopa priimta į šeštą, apskri
tį, konferencijoje, kuri įvyko 
rugsėjo 25 dieną, Wicker Park 
svetainėje.

Iš delegatų pranešimų matos, 
kad prie apskričio priklauso jau 
15 kuopų ir išrenka' virš šimto 
delegatų. Bet gaila, kad pra
eitoje konferencijoje dalyvavo 
tik pusė. Pagirtinas nutarimas 
yra surengti vajų. Bus progos 
ir musų kuopai pasidarbuoti. 
Sekančią kdnfferdnciją apskritis 
turės Bridgeporte, didelioje lie
tuvių kolonijoje, kurioje suva
žiuos daug delegatų iš visos 
Chicagos apielinkės.

Vakarą irgi nutarta rengti 
Bridgeporte. Turime tarti ačiū 
northsidicčių 226 kuopai už su
teiktą vakarienę po konferen
cijos. Gerą įspūdį musų dele
gatai įgijo toje konferencijoje. 
Kąip nekalbėsi, buvo gera su
eiti su seniai matytais pažįsta
mais ir su 
sikalbėti. 
me. Musų 
sekretorius 
mašina į konferenciją 
tant pasiėmė dar daugiau iš 
chicagiečių delegatų.

Musų kuopai prisidėjus prie 
šešto apskričio, bus gyvesnis

rios vėliau buvo sujungtos į 
vieną 
tric Company. Vėliau toji ben
drovė susijungė su Thomaą 
Houston Coippany ir 1892 mę- 
tais gimė dabartinė garsi ben? 
drevė General 
pany. Insullas 
te s bendrovės 
pirmininkų,

Sunku suprasti kodėl Edi-, 
sonas paskyrę jį tik antraeiliu- 
viršininku, kuomet jam turėjo 
būti dėkingas už visų tų ben
drovių išugdinimą į galinga^ 
įmones. Tuo sunkiau įsivąųs- 
duoti, kad Insullas, stačiokiš
kas, nepriklausomas, visuomet 
ieškąs viršūnių, galėjo prisi
versti pasitraukti užpakalin ir 
atiduoti vadovaujamą rolę kam 
kitam. Todėl nestebėtina, kad 
jis rezignavo ir 1892 metais 
atvyko Chicagcn “laimės 
koti”.

(Bus daugiau)

Telefonas Yards 1138

Stanley; P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A.R0TH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St. 
kampas 31st Street

Vai.: 10jr-U v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Lietuviai Gydytojai 
•9 Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A, R. BLUMENTHA

OP.TOMBTRIST
Praktikuoja virš 20 
464,9 5. Ashland..A 

- Tel. Boulevard 648

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTE

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atseikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedęliomis nuo, IR iki 12

Ofiso Te!

Lietuviai Gydytojai
Dr. Č. K. Kliauga 1 

DENTISTAS
Utarninkais, Rctvergais ir Subatomis 

2420 W.Marquette Rd. arti WseternAv 
Phone Hemlock 7828

Pauedčjiais, Seredomis ir Petnyčiomis 
1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS •
DENTISTAS 4'

Grįžą ii Europos, ir vėl praktikuoja 
senę jo j. vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 1

Tel. BOULEVARD 9199 J

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 ikL 3 pp pietų, 6 iki 8 vak. m

Tel. Seeley 7330 “
Namų telefonas Branswįck 0597 tJ

1 LDavidonis, M.U 1
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
- nuo 6 iki 8 valandai vakare.

apart iventadienio it ketvirtadienio

> Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Streęt f 

Valandos; 1— ir 7—8 ,
l Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. , 

Rezidencija 6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 ■<

- DR. BERTASH 1
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKIUS
’ 756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį,

Daktaras V. A. Šimkus 
z GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų ąyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

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
į nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
£ Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S 4142 Archef Avenue
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGASK 1821 So. Halsted Street
» CHICAGO, ILL.

h DR.M T. STRK0L1S
10 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ią OFISAS:

4645 S. Ashland, Ąve„
Ofiso valandos nuo » Iki 4 ir nuo 9 Irt 

se 8 vul. vak. Nedfllomla pa»al nutarti
a- Ofiso Tel.: Boulevard 7820
ia Namų Tel.: Prospect 1930

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

i- Tel. Lafayette 4146
į. VALANDOS:

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

’ DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė.
L Telefonas Grovebill 1595
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Atsakymas j p. Elijošiaus 
: ; 3-čią Straipsnį

Rašo Adu. )A. A. šlakį s

Pats p. Elijošius savo straip
snyje “Naujienų” N. N. 235 ir 
236 (5 d. ir 6 d. spalią, 1932 
m.) “plusta”, “sielojasi”, “iš
kreipia faktus” ir pats, būda
mas kaltai ,šaukia, kad jisai 
(Elijošius) nekaltas. Kad visi 
kiti kalti, ypatingai aš, už tai 
kad • bankas užsidarė, už tai, 
kad paskolos buvo daromos 
p. Elijošiaus direktoriams ir 
jo sėbrams, už tai, kad depre
sija užėjo, už tai, kad p. Eli
jošius garsino, jogei Universal 
State bankas “tvirtas, kaip 
uola” ir tt. Tas visas jo strai
psnis yra beveik vien tik apie 
banko paskolas ir p. Elijošius, 
baigdamas tą straipsnį, štai 
ką pasako: “Kadangi aiškini
mas apie paskolas užėmė 
daug vietos šiame rašiny, tai 
į kitus p. Šlakio kaltinimus 
tegalėsiu tik trumpai atsaky
ti.” Aišku, kad p. Elijošius ne
gali ir nenori atsakyti į svar
biausius kaltinimus.

P-nas'' Elijošius pasako apie 
pirmiau padarytas paskolas 
banke ir kad aš ir taipgi ma
no mirusis tėvelis, A. A. Pet
ras šlakis (kuris mirė 22 d. 
kovo mėnesį, 1932 metais) ke
letas metu atgal pasiskolino
me iš Universal State banko 
pinigą ir kad aš ir mano mi
rusis tėvelis buvome teisingi, 
nčs atmokėjome bankui visas 
paskolas su nuošimčiais. Gi 
p. Elijošius apie atmokėjimą 
savo paskolos bankui nė žo
džio nesako. Tai ko
dėl gi j i si ne tik nesu
grąžino ir neatmokėjo savo 
paskolos (11,500.00), bet dar, 
būdamas skolingas bankui, 
perrašė ir užstatė visus savo 
turtus prieš uždarant banką. 
Visa ta p. Elijošius padarė 
tuo tikslu, kad nereikėją ap
mokėti banko depozitoriams 
$97,600.00- už savo 976 Šerus, 
kaip įstatymai to reikalauja. 
Tie pinigai priklauso banko 
depozitoriams, bet p. Elijošius 
taip sutvarkė savo turtą, kad 
jam nereikėtą atsiteisti su 
jais. Op. Šlakiui slėpti savo 
turtus nereikia niekuomet, 
nes jo paskolos ir obligacijos 
vra visuomet atmokamos lai
ku.

Depresijos auka ?
Pažiūrėkime į p. Elijošiaus 

straipsnį “Naujienose” No. 236 
(spalią 6 d. 1932 m.) p. 3, ir 
štai ką jisai tenai sako:

“...iš mano rankų išslydo 
kitokios savastys. Teisybė, 
aš dėl depresijos nukentė
jau — skaudžiai nukentė
jau. Ir dėliai to stebėtis ne
reikia.”
Tai ištikro “slidžios” ran

kos. Vieną dieną skelbiasi, 
kad aš (Elijošius) “bagočiau- 
sias” lietuvis Amerikoje, o ki
tą dieną sako, kad jo turtas 
“išslydo” iš rankų; perrašęs 
turtą ant kitų vardų, jisai už 
tą darbą kaltina depresiją.

Yra daug musų tautiečių, 
kurie nukentėjo dėl depresi
jos, — bet ne p. Elijošius. Ji
sai dar ir dabar tebevažinėja 
savo automobiliais (jų išlai
kymas kaštuoja!), tebegyvena 
brangioje ir gražioje rezidenci
joje,, po antrašų 10540 Long- 
wood Drive, kuri rezidencija 
išlaikyti brangiai kaštuoja. 
Pavyzdžiui, p. Elijošius prisi
pažįsta, kad jisai “užtraukęs” 
paskolą ant rezidencijos, — 
$40,000.00, — prieš uždarant 
banką. Nuošimčiai ant tokios 
paskolos yra $2,4.00.00 į vienus 
metuju arba $200.00 į vieną 
mnesį. Gi taksų ant tos pui
kios rezidencijos pareina mo
kėti su viršum $1,400.00 į vie
nus metus arba su viršum 
$100.00 į vieną mėnesį. Kito
kios išlaidos kaip tai palai
kymui tos didelės rezidencijos 
sykiu su išlaidoms maistui, 
vaišėms ir tt. pareina beveik 
iki dar $200.00 į vieną mėnesį.

Atrodo, kad tos rezidencijos 
ir šeimos išlaikymas p. Elijo- 
šiui dabar kaštuoja iki $500.00 
į vieną mėnesį. O betgi p. Eli
jošius drįsta tikrinti visuome
nę, kad jisai esąs “biednas” 
ir kad dėl depresijos jisai 
skaudžiai nukentėjęs! Daug 
lietuvių depozitorių pražudė 
savo paskutinius centus Uni
versal State banke; vieni ne
turi už ką duonos nusipirkti 
sau ir savo šeimoms; kiti 
prarado savo namus ir rezi
dencijas, kuomet pražuvo jų 
pinigai banke ir jie nebegali 
morgičius apmokėti, ir 11. Na, 
tai ir vaizdas lietuvio bankie- 
riaus ir teisingo lietuvio de- 
pozitoriaus: vienas po uždary
mo banko gyvena, kaip ponas, 
o kitas— badau jai

DirekĄori ų “pat virpintos” 
paskolos

Aš nustebau, perskaitęs tą 
dalį viršminetame p. Elijo
šiaus straipsnyje, kur jisai pa
sako, kad jisai davė daug 
tuksiančių dolerių paskolų sa
vo sėbrams net 1926, 1927, 
1928 ir 1929 metais ir kad ji
sai ją nemėgino iškolektuoti 
iš savo sėbrų niekuomet. Kai 
bankas užsidarė, tai nei p. 
Elijošius, nei jo sėbrai nebuvo 
atmokėję tų paskolų. Morgi- 
čio paskolos ant nejudomo 
turto yra daromi ilgesniam 
laikui, — kaip tai vieniems, 
trejiems arba penkiems ir 
daugiau metų; bet tos pa
skalos apie kurias ginčas 
eina tarp manęs ir p. 
Elijošiaus nėra niekuomet 
daromos ilgesniam laikui, 
kaip paprastai, 60 dieną. Tos 
paskolos buvo padarytos 60 
dieną. Gaunąs paskolą fo
kam trumpam laikui uždėda
vo užstatą arba ne, sulig 
p. Elijošiaus nuožiūra. Pa
prastai, jeigu lietuvis norė
davo gauti tokią trumpalaikę 
paskolą, tai jisai turėdavo 
užstatyti gerus morgičius ar
ba gerus šėrus ir, kai kada, 
net savo biznį; bet jeigu bū
davo svetimtautis, tai nevisuo- 
met reikėdavo užstato tokiai 
paskolai. Daugelį lietuvių biz
nierių p. Elijošius išvaryda
vo pro banko duris. Tokias 60 
dienų paskolas pirma padary
davo banko vedėjai, o pas
kui sekančiuose direktorių 
susirinkimuose būdavo per
skaitoma, kad jos jau padary
tos. Paprastai p. Elijošius tuo
se susirinkimuose sakydavo, 
kad tai yra geros paskolos ir 
tiktai 60 dienų ir kad į tą pa
skirtą 60 dienų laiką jos bus 
tikrai atmokėtos. Todėl di
rektoriai, patikėdami banko 
vedėju, jas patvirtindavo. Šis 
patvirtinimas būdavo duoda
mas tiktai dėliai 60 dienų lai
ko, o ne trijiems, keturiems 
penkeriems arba šešeriems 
metams.

60 dienų paskolos.
Oficialis p. Receiverio in

ventorius, paduotas teisme 
(Circuit Court, — case No. B. 
245,489), rodo, kad nauji vek
seliai (notos) buvo padaryti 
ir pasirašyti p. Elijošiaus, už 
$14,500.00 gegužio 9 d. 1932 m. 
60 dienų laikui, ir sulig tuo 
vekseliu p. Elijošius prižadė
jo bankui atmokėti tuos $14,- 
500.00 į 60 dienų, t .y. liepos 
8 d. 1932 m. Taip pat ir p. 
Elijošiaus sėbrai padarė ir 
pasirašė tuo pačiu laiku ant 
naujų vekselių, visi prižadė
dami paskolas grąžinti į 60 
dienų.

Inventorius yra atskaita, ro
danti ,kokiame stovyje buvo 
rastas bankas tą dieną, kada 
Receiveris paėmė jį savo glo
bom Teismas, kuris paskiria 
Receiverį, visuomet reikalau
ja ,kad tuojau butų jo pada
rytas inventorius.

Toks inventorius būna prie 
notaro patvirtintas, pirma ne
gu Receiveris įteikia jį teisme. 
Toks inventorius' turi būti ir

yra teisingas, ir štai ką jisai 
rodo: — kad p. Elijošius ir jo 
sėbrai ir jo direktoriai paėmė 
paskolas 1932 met. apie mėne
sį aliko prieš uždarymą banko. 
Legaliai teismas taip ir sprę
stų. Jeigu keliais metais anks
čiau buvo padaryti vekseliai 
60 dienų laikui, tai jie nesi
skaitytų kaipo paskolos 1932 
metuose, bet kaipo “bad 
debts” ir kaipo pasenusios pa
skolos nesiskaito jau dalim 
banko turto. Taip įstatymai 
to reikalauja.

Ištikrųjų, stebiuosi buvusio 
bankininko pasakymu, kad ji
sai pats ir jo sėbrai tas 60 
dienų laiko paskolas buvo pa
darę net 1926, 1927, 1928 ir 
1929 metuose ir iki šios dienos 
dar jų neatmokėjo. P-nas Eli
jošius sako, kad man buvę 
vienoki įstatymai, o kitiems 
direktoriams kiloki. Tikra tie
sa, nes man reikėjo paskolas 
atmokėti ir aš jas atmokėjau 
laiku, o p. Elijošiui ir jo sėb
rams ir jo direktoriams n erei-? 
k ė jo visai jos atmokėti.

nu-Pats Elijošius pripažįsta 
sikaltimą.

P-nas Elijošius savo virš-
minėtame straipsnyje štai dar

“Jeigu šios stambios pas
kolos butų buvusios naujai 
duotos šiemet, tai Universal 
State banko vedėjai butų 
sunkiai nusikaltę... Davi
mas naujų stambių paskolų 
tokiu laiku butų buvęs di
delis banko vedėjų nusikal
timas depozitoriams.” 
Taip, Receiverio invento

rius, įteiktas “Circuit Court” 
teismui, rodo, kad viršminė- 
tos paskolos buvo naujai šie
met duotos, — ir todėl banko 
vedėjai yra sunkiai nusikaltę. 
Universal State banko depo
zitorių komitetas patrauks 
teismo atsakomybėn už tai vi
sus banko vedėjus trumpu 
aiku.

Parduoti be vertės banko Šerai.

$875,

ban- 
buvo

P-nas Elijošius ir vėl išsišo
ka Gasparo Tuomio reikalu. 
Aš pereitame savo straipsnyje 
padaviau ir p. Tuomio antra
šą (839 West 33rd Street), 
kad galėtų įdomaujantieji 
persitikrinti, kaip p. Elijošius 
jį nuskriaudė, parduodamas 
am gruodžio mėnesį 1931 m. 
penkis banko šėrus už 
vietoje morgičiaus .

Kaip minėjau pirmiau, 
<o Šerai tą mėnesį jau
pc vertės. Kad p. Tuomis butų 
ir norėjęs pirkti banko šėrus, 
o ne morgičius, tai p. Elijo
šius, kaipo bankininkas, tu
rėjo duoti pasitikinčiam juo 
kostumeriui teisingą patari* 
iną, kad jis nepirktų šėrų, nes 
bankas jau tą mėnesį (gruod
žio 1931 metais) suspendavo 
dividendus, ir tt. Bet tai dar 
ne viskas su p. Tuomiu. Dar 
p. Elijošius ir kitokiu budu jį 
didžiai nuskriaudė.

Gegužio mėnesį 1932 metais 
(apie mėnesį laiko prieš už
darant banką) p. Elijošius par
davė p. Tuomiui Universal 
State banko vardu nejudomą 
nuosavybę po antrašu 839 W. 
33rd Street, už $6,700. Paėmė 
iš p. Tuomio jo pirmiau ban
ke pirktą morgiČių už $6,000 
ir $700.00 pinigais. Tą namą 
buvo pirmiau iš buvusio na
mo savininko atėmęs Univer
sal State bankas už nemokėji
mą nuošimčių, taksų ir tt., 
ant $3,000.00 morgičiaus. Pirm 
parduosiant p. Tuomiui tą na
mą už minėtą kainą p. Elijo
šius siūlė visiems tą namą už 
$5,000.00 ir neatsirado pirki- 
kų, bet iš p. Tuomio paėmė 
už jį $6,700.00.x Kad p. Tuo
mis už jį permokėjo, tai jo 
kaltė. Bet štai kur svarbus į- 
vykis prie to akto padarymo.

duodamas namus, duodąs 
“čystus” popierius ir kad. ji-- 
ąąj, p. Elijošius, žinąs daugiau 
ne( kaip advokatai, ir 11. P-as 
Tuomis užmokėjo $6,700.00 
kainą už tą namą (839 Wcst 
33rd St.) ir p. Elijošius davė 
jam “Deed’ą” nuo Universal 
State banko ir glėbį seną do
kumentą.
“Čysti” namo pardavimo do

kumentai.
P-nas Tuomis užrckordavo 

tą “Deed’ą” ir sau ramiai 
darbavosi aplink savo nupirk
tą namą. Tačiau bankui užsi
darius, už keleto savaičių, p. 
Tuomis atvažiuoja mano ofi
sai) ir prašo, kad aš namo po- 
pieras peržiūrėčiau. Aš, sura
dau, kad morgičius ant $3,- 
000 tebėra prieš tą nuosavybę 
ir dar nėra atsirašytas ir kad 
“Guarantee Title Policy” nuo 
tos nuosavybės nebuvo su
trauktas iki pardavimo dienos 
per Cbicago Title and Trust 
Co. ir kad banko viršininkai 
neišdavė tam tikro įgaliojimo 
—leidimo parduoti tą namą. 
Aš tuoj aus nuvažiavau pas 
Receiverį ir radau banke to 
morgičiaus vekselius ir tt. ir 
tuojau padariau reikalingą 
“Release Dced” ir pasiunčiau 
p. Eli j ošini (kaipo Trustee 
prie to morgičiaus), kad jisai 
ant jo pasirašytą ir man su
grąžintą; bet jau su viršum 
mėnuo laiko praėjo, o dar p.

Elijošius nesugrąžina to “Re- 
lease Deed” ir nieko neatsa
ko. žinoma, aš p. Elijošiaus 
daugiau neprašysiu, kad jisai 
pataisytą tą, kas jam buvo 
reikalinga padaryti tada, ka
da jisai pardavė tą namą, nes 
yra kitokią būdą lai atlikti, 
(šilas pavyzdys turėtą būti 
visiems lietuviams pamoka, 
kad be advokato nepirktą nė 
jokią nuosavybių; prieš pat 
pirkimą, tai yra, prieš pada
rant kantraktą, jau turėkite 
savo advokatą ir laikykite tą 
advokatą iki pirkimo aktas 
pasibaigia).

Pirmiau, rašydamas “Nau
jienose”, No.‘230, neprisimi
niau apie šitą antrą skriau
dą, kurią p. Elijošius padarė 
p. Tuomiui, bet, mat, p. Eli- 
jošiui neužtenka mano vieno 
straipsnio, — ir p. Elijošius 
“Naujieną” No. 236 parašė 
pasiteisinimą p. Tuomio rei
kalu ir pasakė, kad aš netie
są skelbęs. Na, tai p. Elijo
šius turi dabar dar už vieną 
“grieką” pakutavoti.

P-nas Tuomis man dabar 
pranešė, kad atsirado dar ir 
kitas banko kostumeris, ku
riam p. Elijošius irgi pardavė 
banko Šerus tuo laiku, kada 
jau tie Šerai buvo be vertes. 
Jeigu p. Elijošius nori, kad aš 
daugiau apie tuos Šerus para
šyčiau, tai su mielu noru tą 
padarysiu.

(Rytoj bus daugiau)

Lindberghų Įvykis Tarpe 
Chicagos Lietuvių
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Juodrankis grąsina nudėti lietuvį biznierių 
P. Knabernakštį

“Duok penkis šimtus dolerių 
arba gąuk kulką į kaktą”. 
Laišką su tokiu grąsinimu va
kar rytą gavo Petras Knaber- 
nakštis, užlaiką^ valgomųjų 
daiktų krautuvę Bridgeporte, 
3348 S. Morgan Street.

Laiškas parašytas laužyta 
lietuvių kalba ir jame asmuo 
pasivadinęs Chicagos “Juod- 
rankiu” reikalauja iš Knaber- 
nakščio $500, jeigu' jam “skū
ra brangi”. Laiške nurodo vie
tą kur pinigai turi būti sudė
ti kokiu laiku. “Juodrankis” 
reikalauja, kad Knabernakštis 
sudėtų pinigus į cigarų dėžu
tę, nemažesnėmis už penkius 
dolerius ir nedidesnėmis už dvi
dešimts dolerių notomis ir nu
neštų jas šiandien tarp 6:30 ir 
7 ryto į nurodytą vietą, neto
li 35-tos ir Ashland gatvių. 
Už neišpildymą jų reikalavimo 
“juodrankis” grąsina, kad Kna
bernakštis susilauks tokio pat 
likimo, kokio susilaukė Lind- 
berghų suiuis.

Laiškas atėjo į krautuvę 
apie devintą valandą ryto. Kaip 
pasakoja knabernakštis, jis jį 
rado štai kaip:

“Šiandien atsikėlęs apsitai
siau, prisiruošęs nueiti pas fo
tografą, nes dab’ar išsiimu pir
mus pilietybės popierius. Eida
mas per krautuvę, ant baro pa
stebėjau keistą laišką, adre
suotą man. IPerplėšęs jį ir nie
ko negalvodamas, numečiau 
konvertą ant baro. Perskaitęs 
jį net nustebau. Tuojau pasa
kiau apie tai žmonai, Iš karto 
nežinojau kas daryti. Todėl 
nuėjau pas savo draugą foto
grafą, su kuriuo pasitaręs, nu
tariau eiti ir pranešti policijai. 
Tik tuomet atsiminiau, kad nu
mečiau konvertą į šalį. Atėjęs 
į krautuvę, jo jau neberadau. 
Kas jį pagrobė nuo baro nega
liu pasakyti, bet atsimenu tik 
tiek. Laiškas atrodė gana keis-

Ponas Piteri1 Knabarnaks- 
ti mes reikalą vim (reikalau
jam) iš tamsta tiktai pin
klus simtys dolieru uz tam
stas skuyą ięgu tamstas 
skūra niera tun t penkių 
šimtu \verta tai mes pasiims 
tamstas skūra nebreikis tam
stai Porepa a tsitiks teip 
atsitika su (Lindh) lindbrga 
waiku ir mes prenesam t am- 
sta kad laikitumei sava bur
na uždaris kad niekas neži
notu nie tamstas draugai nie 
polici o įsi praneši policie 
ar sava kokom draugam tai 
teipat atsitiks kaipira kaip 
ira vvirsu parasita ar wie- 
liaus ar (an) anksciaus tai 
nebus melas iei ta reikala- 
vima neispildia ir negali bū
ti didesnu kaip dvidesmti 
dolieru i wiena wieta ir ne 
nemažesni! kaip pinki dolie- 
rei turi sudieti i cigaru bak- 
sa ir nunešti nurodita wieta 
ta wieta tandas tarpi ka- 
nala ir Ashland Av. ant (3) 
35 St Chicago, III. Kaip nesi 
tai turi eiti po dešini pusi st 
ir atrasi buvusis senas strit- 
karu trekis ir trekis ir tos 
stritkrė trekis sukas, is 35 

, st po 
pleris 
plerisi 
viseosi 
du nu
ka einanti nu Morgan st 
ant Ashland Av ir E ir ne
gali niekas kitas nesti kaip 
tiktai tamsta pats ir negali 
wazuti su masina bet y turi 
eiti piescis ir turi padriti 
tan ’ October 13 is rita ne 
wieliau ne anksčia kaip 6:30 
lig septinu ziegoriaus is ri
ta tai bus ketverga ritas 
pasaka ir (pasirasap) pasi-

desini ranka
(plecis) tosi 

ira wienas
plėtėsi kokis
35 St po dešini ran-

i tuseis 
tuseosi 
postas 

159 pie-

P-nas Tifomis norėjo pasiimti! tai, todėl prieš atplėšdamas j j 
iš lietuvių advokatų, apžiurėjau. Kiek atsimenu, ant 

netoli konverto buvo “‘Stbck Yards
vieną iš lietuvių advokatų.(
ant “Halsted Street.” netoli konverto buvo “Stock Yards 
banko, tam reikalui atlikti, 'Station antspauda ir jeigu ne- 
bet p. Elijošius įtikino p. Tuo-.klystu, data Oct. 11, 8:30 P.
mį, kad visi popieriai esą geri ($tai kaip skamba laiškas, 
ir kad jisai uį. tai garantuo-i kurį Knabernakštis gavo. Kal- 
jąs, jogei viskas esą tvarkoje ba netaisyta,' viskas kaip ori- 
ir kad bankas visuomet, par-'glnale. * * /

J. MACKIEWICH 
mortgage banker 

2324 S. Leavitt St.
T«l. CANAL 1678-1679
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Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

(Jansen Stųd.)
Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Ketvirtadienis, sp. 13, 1932
rašo jodą ranka Chicagos III 
nemislik kad bus jokas bet 
atis ant tįsios

^Policija dar pakol kas nie
ko negalėjo apie šį dalyką pa
sakyti, bet tikisi, kad jai pasi
seks kas nors sužinoti šiandien. 
Jeigu nesugriebs laiško rašy
tojo, tai bent galės užtikti ko
kius nors įrodymus prieš j j.

CLASSIFIED ADS.]
Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965PRANEŠIMAI
Unity Lith, BeneDolent Club, 4558 

So. Marshfield Avė., Chicago, laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą, spalio 14, 
1932 m. 8 vai. vak., Kliubo svetainėje. 
Narių atsilankymas į šį susirinkimą yra 
būtinai reikalingas, kadangi yra daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo. Tei- 
pos-gi bus atnešta propozicija kąslink 
taisymo įstatų. Nariai, malonėkite atsi
lankyti į šį svarbų susirinkimą.

Kviečia Valdyba.

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.[CLASSIFIED ADS.

Help Wanted—Female 
Darbininkių ReikiaEducational

Mokyklos JAUNA mergaitė namų darbui ir 
prižiūrėjimui 2 vaikų. Kambarys, val
gis, maža mokestis. 1343 Indėpendence; 
Blvd., 1-mos lubos.

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marinello studenčių dabar turi 
gerų darbą, o kai kurios it savo biznius. 
PrisiraSyk dabar dėl dieninių ir vakarinių 
kursų. Musų darbo suJieAkojimo biuras pa
tarnauja DYKAI. Telefonuokite arba raity
kite, gausite DYKAI 29 puslapių knygą.

MARINELLO SYSTEM,
National School of Cosmeticians, Ine., 

108 North State St., State 6057

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite parduo
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Financial
Finansai-Paskolos

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

5258 Washington Blvd. 
Austin 3838

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso 

S. OSGOOD 
1134, N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
SIANDIE1 

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,

PARDAVIMUI duonkepykla biznis 
gerai išdirbtas gražioj lietuvių apgyven
toje kolonijoj Marųuette Parke parsi
duoda pigiai.

2616 W. 69th St.
____ * - - - - . . . . - i

PARDAVIMUI pigiai grosernė arba 
mainysiu į automobilių.

4456 So. Washtenaw Avė.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

UŽ MORGIČIŲ turi būt parduotas 
mūrinis bung*Iow, naujoj apieiinkėj. 
karštu vandeniu šildomas, garadžius, 
gatvė cementuota ir išmokėta.

3140 W. 54th St.

PARDAVIMUI 5 kambarių moder
niškas stucco bungalow, % akerio že
mės, vaisiniai medžiai. grėpsai, I. C. 
transportacija — $7500. Mrs. C. 
Smith. 1628 Pine Rd., Homevvood, III. 
Tel. Home 3 8J.

DABARYRALAIKASGARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

t

JEIGU TURI- 
automobtlį, namą, lotus, 

( ūkį, biznį, rakandus, Se
rus ar bonus, parduoti. 

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių UrenduotL Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugas ar draugo

PASISKELBKITE l 
-NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius perus re
zultatus duoda Naujienom




