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Bolševikai išžudę 
arti 4 mil. žmonių
Tai bolševikiško teroro ir bado aukos. Dau

giau kaip 7,000,000 žmonių ištremta

Latvija statysis dide
lę elektros stotį

Amerikos firma statys jai $6.- 
000,000 stotį ant 
upės *

Dauguvos

Ryga, sp. 23. -r- 
kompanija statys 
hydro-elektros stotį

Ryga, sp. 23. (Rašo Donald 
Day).—Bolševikai ruošiasi švęs
ti 15 metų bolševikiškos vai- 

. džios sukaktuves. Jie pasigrobė 
valdžią lapkričio 7 d. (spalio 25 
d., senuoju kalendor.) 1917 m., 

• ir visi tie 15 metų buvo tero
ro, bado ir didžiausio Rusijos 
žmonėms vargo metai.

Teroras tebesiaučia ir dabar 
ir nežiūrint aštrios cenzūros, 
vis ateina žinių apie naujus te
roro žygius.

Rūpestingai surinktomis iš 
visų galimų šaltinių žinomis, 
bolševikai per 14 metų nužudė 
žmonių:

Oficialiai nužudyta 1918-1919 
žiemą .......................  11,891

Neoficialiai tą žiemą nužudy
ta .............................   20,000

Nuo bolševikų ir baltųjų te
roro ir civiliniame kare žuvo, 
oficialėmis skaitlinėmis 400,000

Oficialiu apskaitymu, žuvo 
1920-1921 bado laiku 2,000,000

Žuvo Kronštadto, Riazaniaus, 
Dono ir kituose sukilimuose...

............................  200,000
Išmarinta hadu inteligentų...,

............................... 1,000,000
Nužudyta intelj^entijL. 25,000 
Nužudyta ktųiigų "....... 2,500
Nužudyk valstiečių 250,000 

Nužudytą1 darbinįnkų.... 25,000
Viso * . 3,883,891

šios skaitlinės’ yra labai kon- 
servatyvės ir gal tikrasis žuvu
sių skaičius yra dar didesnis.

Tuo pačiu laiku ištremta Si
biran, į Solovecko salas ir kitus 

- poliarinius kraštus:
Valstiečių ...........  4,000,000
Volgos vokiečių ....... 100,000
Spekuliatorių ........... 550,000
Darbininkų ........    200,000
Kunigų ................  31,800
Prostitučių ......   25,0000
Benamių vaikų ....... 200,000
Inteligentų ........... 2,000,000

Viso ........... 7,106,8000

Prasidė j us kolek ti vizaci j ai
valstiečiai bandė priešintis gink
lais ir per pirmus tris kolek- 
tivizacijos mėnesius buvo, Prav- 
dos pranešimais, 24,000 gink
luotų užpuolimų. Kiekvienas už 
puolimas buvo nuožmiai bau
džiamas. Tankiai čekistai iš
šaudydavo kas penktą nusikal
tusio kaimo gyventoją. Paskui 
prasidėjo pasyvis priešinimąsis. 
Valtsiečiai paliovė dirbti, jei 
jiems neduodama grudų. Val
džia padarė koncensiją, bet sė-< 
jami plotai nuolatos mažėja ir 
dabar plačiai išsiplatinęs yra ba
das.

Kadangi pusė Rusijos yra 
poliarinėje juostoje, kurioj gy
venimas veik neįmanomas, bol
ševikai siunčia tremtinius tas 
vietas apgyventi, arba kirsti ten 
miškus. Daugelis tremtinių yrą 
iš šiltesnių kraštų ir neturėdą 
mi tinkamų drabužių veik visi 
per vieną žiemą išmiršta. Vien 
Solovecko salose, Baltose juro
se, yra apie 900,000 kalinių.

Mirtingumas tarp jų yra pasi
baisėtinai didelis, bet bolševikai 
nieko apie tai neskelbia.

Negalima gauti tikslių žinių 
kiek bolševikai yra išžudę ir iš- 
trėmę mokslininkų ir inteligen
tų. Bet kad tas skaičius yra 
labai didelis parodo ir tai, kad 
nežiūrint piatiletkos, Rusija dar 
nėra pasivijusi tos pramonės 
produkcijos, kokia buvo Rusi
joje prieš karą. Ir jeigu kas 
atsiekta, tai vien vadovaujant 
užsienio inžinieriams ir techni
kams. Savų technikų Rusija 
jau nebeturi, šiandie chemika
lų industrijai yra reikalinga 
650,000 specialistų. Bet Rusija 
jų neturi, o iš kitur importuo
ti yra perdaug brangu. Stoka 
smegenų ir pavertė Rusijoj 
penkmečio pieną j niekus. Da
bar organizuojamos mokyklos, 
kad duotų daugiau technikų ir 
amatninkų.

Teroras gi tebesitęsia. Dar 
tik nesenai paskelbta dekretas, 
kuris nustato mirties bausmę 
darbininkams ir valstiečiams už 
vogimą. Nužiūrėjus vogime j- 
rankių ar gadinime mašinų nė
ra teisiamas, bet .tiktai “pra
puola” ir niekad daugiau nebe? 
atsiranda. Daug Valstiečių yra 
sušaudyta už grudų vagimą.

Skaičius ištremtųjų yra daug 
didesnis, negu paduotas apskai
čiavimas, nes vien prie miškų 
kirtimo dirba apie 2,000,000 
tremtinių-vergų.

Amerikos 
$6,000,000 
ant Dau

guvos upės, kad aprūpinti elek
tra visą Latvijos industriją. 
Latvijos premieras Skujenieks 
jau pasirašė sutartį su * Foun
dation Co. of New York, kuri 
tą stotį statys. Del šios sto
ties patsatymo Latvija vedė de
rybas su užsieniu jau 8 metus, 
bet vis negalėjo gauti užsieny 
paskolų. Amerikos firma pasi 
žadėjo gauti paskolą, bet jei
gu pasirodytų nepelninga sko
lintis, stotis bus statoma savo 
lėšomis. Darbas bus pradėta-, 
ateinančiais metais.

Plėšikai pradėjo už 
puldinėti net ir ka

lėjimus

Profesoriaus žmona nu 
teista kalejiman dėl 
komunistų riaušių

Mrs.New York, sp. 23.
Eleanor Curtis Henderson, žmo
na Columbia profesoriaus ir 
komunistų kandidatė į kongre
są, tapo nuteista 10 dienų ka
lėjimu už sukėlimą riaušių prie 
teisėjo Farrell namų.

Kartu su ja dėl to paties 
kaltinimo nuteista tam pačiam 
laikui kalėjimai! dar 18 komu
nistų—11 moterų ir 6 vyrai.

Tardant jų bylą per visą blo
ką niekas nebuvo prie teismo 
prileidžiamas.

10,000 kaerivių kad ap 
saugoti Mussolini

Turin, Italijoj, sp. 22. — Į 
čia atvyksta Mussolini. O kad 
Turin skaitosi anti-fašistų cent
ras, tai kad apsaugoti Mussoli- 
nį tapo prisiųsta 40,000 karei
vių. Aeroplanai gi patruliuoja 
visų apygardą. Namuose daro
mos kratos, o tose gatvėse, ku
ojomis turės pervažiuoti Mus- 
sęlini, uždrausta atidaryti lan
gus. Dagi j tuos namus nega
lima įeiti be specialio paso. Nors 
kiek nužiūrėti žmonės areštuo
jami ir bus laikomi kalėjimuose 
iki Mussolini išvažiuos.

Chic^at * ajrelinkei tedera 
ii* or» i-iraM Uni dienai pra- 
nųšauia:

Mokina kitus, bet pati nepildo

Motina bedarbė nu
žudė savo tris vaikus
Pati irgi bandė nusižudyti, bet 

pasveiks

Mattoon, III., sp. 23. — Mrs. 
Inez Stead Carrell, 29 m. naš
lė, dirbo už privatinę sekreto
rę La Šalies St. brokeriui Wil- 
sey, Chicagoj. Bet patsaruoįu 
laiku ji to darbo neteko.

Nusiminusi motina atvažiavo 
į čia, pasiėmė hotely kambarį 
ir savo 
Eilėn, 5 
ir June, 
lę dožą
Tečia’us pabudusi ryte ji rado 
savo vaikus miegančius, bet gy 
vus. Tada ji kiekvieną atskirai 
nunešė maudynėh ir prigirdė. 
Prigirdžiusi ji vaikus rūpestin
gai paguldė lovon, apklojo ir 
tada pati bandė tais pačiais 
migdančiais vaistais nusižudyti. 
Bet ji pasveiks.

trims vaikams. Mary 
metų, Robert, 7 metų 
10 metų, uždavė dide- 
inigdančiųjų vaistų.

ŠIURPULINGOS ŽMOGŽUDYSTĖS BYLA
Pranas Šileika nužudė savo meilužę Pelę Bilevi 

čiutę ir jos lavoną įmetė šulinyn. Kaltininkas 
nuteistas trims metams kalėjimam

(Tąsa)
Pusę metų būdamas kalė- 

pasakojo teismui ši- 
galvojau kodėl aš ją 

Atsakymo nera- 
, nes kerštui

Viename kalėjime plėšikai pa
siėmė ginklus ir konfiskuotą 
munšainą

[Acme-P. 8 Ą. Photo] 
r ■ j • .

• Mrs. Heleų Adams Keller, 
kuri veik nuo gimimo yra akla, 
kurčia ir nebyle, gavusi $5,000 
prizą už savo darbuotę ir pa
sižymėjimus, ' j ypač palengvini
me aklųjų būvio.

Prizą jai' paskyrė vieno žur
nalo skaitytojai.

.     , 4 , ,  '                   --------------- 1........ —_—:—----------------------------------

Plakėjų gauja tero 
rizuoja Floridos 

gyventojus

.. Crookston, Minu., sp. 22. — 
Vakar ryte penki drąsus plėši
kai užpuolė vietos kalėjimą ir 
išvažiavo su visu tfoku grobio.

Jie pažadino miegančius po- 
licįstus, juos nuginklavo ir už
lipino jiems akis, o kitus tris 
policistus^ kuriups vėliau pa
stvėrė, užkakino Įęelėjįmo kąme- 
rije. Patys gi, ėmė triustis ka
lėjime ir nešti į troką viską 
ką rado vertingesnio. Jie pasi
ėmė kulkosvaidį, policijos re
volverius, šautuvus, 500 švonių, 
konfiskuotą munšainą, $500 pi
nigais ir 20 pinigais lošti ma
šinas, kuriose, manoma, buvo 
$500.

5,150,000 bedarbių

, ■ . * T  ———

Skaičius bedarbių į dvi savai
tes padidėjo 48,000

Nuplakė ir sumušė jau keliolika 
žmonių,— vyrų ir moterų, 

juodų ir baltų ♦’ ,
. į1 ‘ .*<■ *

jhne . 
leika ' 
nužudžiau, 
dau. ;Nekeršijau, 
turėjau puikiausių progų, bet 
jų neišnaudojau. 1922 m. į 
“Versalio” viešbutį ji mane 
pasikvietė ir pasakė, kad e- 
santi nėščia. Aš nuliudau. Ji 
reikalavo vesti, aš kategoriš
kai atsisakiau. Daviau jai pi
nigų ir ji iš Kauno išvažiavo. 
Sulaukus kūdikio, ji juo neši
na gaude mane po įstaigas ir 
nedavė man gyventi. Ji atėjo j 
viešbutį, kuriame aš gyvenau 
ir čia pakėlė tokį skandalą, 
kad visi aplinkiniai ^gyvento- 
jai subėgo žiūrėti, kas atsiti
ko. Jos įveiktas aš išbėgau 
iš Kauno palikęs ne tik savo 
daiktus," bet ir skrybėlę. Ji da-

rydavo taip: pataikydavo, kai 
netoli policininkas ir pradėda
vo šaukti: “laikykit vagį”. 
Policija mane suimdavo, nu
varydavo į nuovadą ir kol iš
aiškindavo, — aš nakvodavau 
nuovadose. Kai aš apsigyve
nau pas savo bičiulį, tai ji pas 
juos atėjus išdaužydavo lan
gus, sudaužydavo kėdes, pa
veikslus ir kt. Kai vėliau aš 
Raseiniuose gavau mokytojo 
vietą, ji atvyko į Raseinius ir 
čia prasidėjo nauji skandalai. 
Pamokų metu ji vaikščiodavo 
palei langus ir mokiniams 
girdint koliodavo mane.

Dėl jos buvau 
Biržus, bet ta pati
kartojosi visur. 1930 
grįžus iš ištrėmimo 
universitetan, bet dėl 
lų universitetą turėjau aplei
sti. Pagaliau konfliktas pasie
kė apogėjaus, ir aš... nesusilai
kiau...

—Kambary man buvo per 
siaura, — jau balsu verkda
mas pasakojo Šileika, — ir 
aš apsivilkęs paltą išėjau lau
kan.,. Buvau beinąs pranešti 
policijon, bet pabūgau gėdos 
—ką žinopės pasakys; *

'Šifeika kalbėjo tai verkda-

iškeltas į 
istorija 

m. man 
įstojau 

skanda-

Sulaukė buvusi Albani
jos premjerą

Nęw York, sp. 23.—Imigraci
jos valdžia sulaikė buvusį Alba 
nijos premjerą vyskupą Fan 
Stiliau Noli ir neleido jam iš
lipti iš laivo iki bus nuodugniai 
ištirti visi jo dokumentai. Vysk. 
Noli yra pirmiau gyvenęs Ame
rikoj Įr baigęs mokslus Harvar
do universitete. Premieru jis 
buvo 4 metus, tūlą laiką net ir 
Albanijos prezidentu. Dabar jis 
yra politinis tremtinys. Atvyko 
Amerikon kunigauti.

Apvirto laivas, 7 žmo
nės gal žuvo

' > . . .

’ San Francįsco, Cal., sp. 23. 
—Ties Santa Cruz apvirto žvė- 
jų laivas Sea Wolf, priklausan
tis Frank Simeiobich iš Tako- 
ma*, Wash. Manoma, kad sep
tyni žmonės įgulos yra žuvę.

1,500 boliviečių' žuvo 
mūšyje

Los Angeles, Cal., sp. 21. — 
Lorna Fantin, kuri per radio 
mokina visas moteris, kaip su
žavėti vyrus ir juos prie savęs 
išlaikyti, prisipažino, kad ji pa
ti ieškos perskirų nuo savo

Asuncion, Paraguay, sp. 23. 
—Paraguaja.us kirviais gink
luoti “kirvininkai” mūšyje prie 
Arce forto išžudė 1,500 bolivie- 
čių. Mušys eina 65 mylių fron
te Gran Chaco teritorijoj. Bo
livija turi daugiau kareivių, bet 
paraguaiečiai yra geriau aprū
pinti ir geriau pripratę kariau
ti nepereinamuose raistuose.

Apsiniaukę ir šalčiau, viduti-1 vyro, Umberto Fantin, New
uis pietvakarių ir vakarų vėjas.> Yorko importerio, 

’ .K 11.K * k* * V V. *' .

. Berlynas, sp. 23. — Apie 5,- 
150,000 bedarbių buyo užsire
gistravę oficialiuose sąrašuose 
spaliu 15 d. Bedarbė Vokietij oj 
didėja ir per dvi savaites Užsi
registravo 48,000 naujų bedar
bių.

Oficialės skaitlinės (tečiaus 
nėra tikros ir tikrasis skaičius 
bedarbių 'yra daug didesnis. 
Valdžia* sumažino skaičių be
darbių išbraukdama visus virš 
60 metų ąmžiaus ir nusibank- 
rutijusius privatinius biznie
riui, kurie ieškosi sau darbo. 
Tokis Valdžios pasielgimas nėra 
teisingas. • Daugelis . senesnių 
žmonių dirbdami mokėjo se
natvės pensijų fondan, bet da
bar negali gauti pašalpos. Nu- 
sibankrutiję gi biznieriai, kurie 
dabar ieškosi darbo, daugiausia 
yra aukos infliacijos, kurios pa. 
gelba* valdžia nusikratė savo 
skolų šalies gyventojams.

Jacksonville, Fla., sp. 23.
Policijos manymu, čia veikia 
organizuota plakėjų gauja iš ko
kių 12 ar 18 žmonių, kuri už
siima* puolimais ir plakimais 
jiems nepatinkamų žmonių. Pla
kamą vyrai ir moterys, negrai 
ir baltieji. ’ .

Jau buvo 10 nuplakimo atsi
tikimų, kui-iuose nukentėjo ke
liolika* žmonių. Plaka dęl įvai
riausių priežasčių: kam gyvend 
juodųjų distrikte, kam užima 
baltojo vietą, kam munšainą 
pardavinėja ir 1.1. Policijos ty
rimais, dauguma gaujos įtarimų 
pasirodė visai neteisingi.

Plakėjai savo užpuolimus da^ 
ro vėlai naktį a*rba neužilgo 
prieš aušrą. Pastvėrę savo au
kas nusiveža į mišką ir ten nu
plaka,arba net tiesiai namuose 
sumuša. Visi plakėjai yra bal-

Policija’ suėmė penkis įtartus 
žmones, kuriuos jau pažino dvi 
nuplaktos moterys.

REIKALAUJA NAUJŲ RINKI
MŲ AUSTRIJOJ

i /

Išvogė ir nuplakė dvi 
moteris

Butlegeriai kankino mo
terį, kad išduotų kitus 

butlegerius
vy-
pa-

Gary, Ind., sp. 23. —Du 
ra i prie 16 ir Clark gatvių 
stvėrė Gatherine Blanco Mąą- 
ėerott, 20 m., motiną 2 vaikų,. x 
kuri dtobo vienoj spikyztj, nu ~ į“? $ ***1‘
siyežė ant farmos, ją ten abu 
vyrai išgėdino ir visaip per dvi 
dienas degino ir kankitio, kad 
ja1 pasakytų iš.kur jų samdy
tojas perka extra alkoholį. Mat, 
jie nužiūri, kad jis ne visą al
koholį perka iš butlegerių sin
dikato ir kad yra kiti butlege- 
riai, kurie jam pristato^ extra 
munšaino: Ji tapo paliuosuota, 
kai ji ilgainiui tą butlegerį iš
davė.

Francijos taksų paja
mos sumažėjo

Paryžius, sp. 28. — Franci
jos taksų pajamos per du pas
taruosius mėnesius sumažėjo 
daugiau kaip 1,000,000,000 fran
kų ($39,800,000).

,New York, sp. 23. — Vienas 
kalinys liko užmuštas, ir keli 
sužeisti savitarpinėse mųštyii^ 
se tarp airių ir italų kalinių 
Welfare salos kalėjime.

Ji

Vienna, sp. 23. —Triukšmin
game parlamento posėdyje pa
reikalauta, kad valdžia greitu 
laiku paskelbtų naujus parla
mento rinkimus. Įnešimas par
lamentą paleisti tapo atmestas 
didžiumos partijų.

Vienas fašistas paleido į so
cialistų atstovą Bauer bonką ra
šalo, bet pataikė prekybos mi- 
nisteriui įr aptaškė kitus mi- 
nisterius. Posėdis tuoj tapo 
nutrauktas.

Berlyriąg, sp. 23. Komu
nistams pradėjus mėtyti akme
nimis į jų distrikĮtą atėjusius 
fašistus,' 8. fašistai liko sužeis
ti ir 8 koiųunistai areštuoti.

Castrop-Rauxel mieste 4 da
linę lapelius fašistai liko su
žeisti.

Kad antru syjčįų. netektų ko
munistei Clara Zetkin atida
ryti rėięhstaKą, fašistai nomina
vo į rėichstugą gen. Litzman. 
82 m. ; '

Bowling 0reen, Ky., sp. 21.— 
Du žmonės liko užniušti auto 
mobiliui įvažiavus j medį.

Jasksonville, Fla. sp. 23. — 
Aštuonių žmonių gauja išvogė 
iš namų Mrs. Šalie Geringer 
ir jos dukterį Ola Bell Gilstrap 
ir nuvežę į mišką jas nuplakė 
už tai, kad jos buk pardavinė
jančios mušainą. Vėliau penki 
žmonės tapo areštuoti ir pažin
ti kaip-nariai tos gaujos. Juos 
kaltinama* už užpuolimą tikslu 
nužudyti.

Istanbul, Turkijoj, sp. 21. —- 
Jau baigiama Turkijos derybas 
su Francija dėl nustatymo Tur
ki jos-Syrijos sienų ir kitais su 
Syrija surištais klausimais. Ti 
kimusi, kad neužilgo bus pasi 
rtfšyta ir fofmalė sutartis. 
.' * / , f ' . ’

. . . ; -

Raliuodamas^ bet; visą laiką 
labai susijaudinęs.

Pirmininkaująs prašo pla
čiau papasakoti apie patį nu
žudymo momentą.

—Tas buvo labai greit, — 
atsakė Šileika, — 20—30 se
kundžių.

—Katras katrą pirma puo- 
lėt?

—Ji ėjo į mane tardama 
“aš tau vis tiek neduosiu gy
venti...”

—Ką manei žudydamas, — 
vėl klausia pirmininkas.

—Nebuvo kada galvoti: aš 
ją sučiupau, suspaudęs pa
purčiau ir baigta...

Prokuroras — Ar buvo atsi
tikimų, kad tamsta anksčiau 
ją butum mušęs?

—Mušiau Biržuose, Rasei
niuose ir Kaune.

—Ar Biržuose ji pas tamstą 
gyveno?

—Porą savaičių.
—Ar Šiauliuose ’ užėjęs pas 

Bilevičius neapsinakvodavai?
—Apsinakvodavau.

(Tąsa 2-ram pusi.)

PREZIDENTAS HOOVERIS 
KALBĖS CHICAGOJ

Washington, sp. 23. Pre
zidentas Hooveris pereitą šeš
tadienį aplankęs Detroitą ir <ten 
pasakęs prakalbą, dabar ren
giasi kelionei į vakąrus. Tarp 
kitko jis aplankys Chicago ir 
pasakys vieną iš svarbiausių 
prakalbų. Chicagoj busiąs lapl 
2 ar 8 d. 
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VAGYS NET ŠALYGATVIUS 
VAGIA

■ I ■ III w•*» 
. \ , * 1

San Fedro, ŲaJ., sp. 23. — 
Niek Chapelle pranešė policįjąi, 
kad nežinomi vagys pavogė jo 
50 pėdų ilgio šalygatyj, kuris 
galėjo sverti apie 9 tonus.

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

i

, * I 1 ‘

Pirtigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
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NAUJIENOS
1739 So. Hąlsted Street 

į ■ : ' ■ -*
OFISAS ATŲARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 

SVBNTAD10nAlĮ5 NUO 7 IKI I VAL.



i NAUJIENOS, Chicago, iii. Pirmadienis, spalių 24, *32

KORESPONDENCIJOS I
■ miii'ii i ihft m- r. ifira.i iw<

Binghamton, N. Y.
------#Spalių 9 d, pamūrėjimas

Binghamtotto lltuviai tin
kamai paminėjo spalių 9 d., 
— tą dieną, kai prieš dvyliką 
metų lenkai smurto keliu už
grobs Vilnių. Nežiūrint j 
pažiūrų skirtumą, apie 300 lie
tuvių susirinko į Lietuvių sve
tainę. Visų nuotaika buvo pa
kilusi.

Programas prasidėjo 7 vai. 
vakaro. Vilniui Vaduoti Sky
riaus pirmininkas, p. A. C. 
Baldys, atidarė vakarą, trum
pai apibudinus tos dienos 
reikšmę. Po to jis pakvietė 
parapijos chorą, kuri^ pir
miausiai sudainavo Lietuvos 
ir Amerikos himnus. Visa pu
blika atsistojo. Vėliau cho
ras dar padainavo kelias tam 
įvykiui pritaikintas daineles. 
Dainos publikai patiko.

Tačiau visi labiausiai lauke 
kalbėtojo. Būtent, generalio 
Lietuvos konsulo iŠ New Yor- 
ko, p. Povilo žadeikio. Mat, 
musų kolonijoj jis dar niekuo
met nebuvo kalbėjęs. Dai
noms užsibaigus, pirmininkas 
perstatė konsulą kalbėti. Jis 
gana vykusiai ir nuosaikiai 
apibudino Vilniaus klausimą, 
nušviesdamas jį iŠ istoriškos 
pusės. Išvada jis padarė to
kią. jog anksčiau ar vėliau 
lietuviai Vilnių turės atgauti. 
Publika su didžiausiu atsidėji
mu išklausė p. Žadeikio pra
kalbos.

I

Paskui tapo perskaityta ir 
priimta rezoliucija. Rezoliu
ciją publika priėmė atsistoji
mu.* Paskutinė programų da
lis susidėjo iš všidinimo trijų 
aktų dramos “Už tėvynę ma
lonu kentėti“. Sukaktuvių 
paminėjimąs pasibaigė -lygiai 
lt vai. yakšro., *

— Jonas Cinikas.
P. S. Rezoliucija, kurią susi

rinkimas priėmė, skamba se
kamai :

“Binghamtono lietuviai, 9 
spalių 1932 m. susirinkę į Lie
tuvių Svetainę (315 Clinton St., 
Binghamton, N. Y.) minėti 
dvyliktus metus Vilniaus oku
pacijos metus, šiuo nutaria 
jungti tfavo balsą prie visos lie
tuvių tautos protesto balso, 
reikalaudami, kad kovoj dėl 
Vilniaus visi lietuviai laiky
tųsi vienybės, butų tvirti, kaip 
uola, ir Lietuvos valdžia ir 
visuomenė tęstų energingą ko
vą kartu su ukrainiečiais ir 
kitomis lenkų . skriaudžiamo
mis tautomis prieš Lenkijos 
polonizatorius militaristus.

“Taipgi reikalaudami, kad 
Tautų Sąjunga Genevoj ener
gingiau kovotų su 20-to am
žiaus politišku banditizmu ir 
neužmirštų lenkų imperializ
mo padarytos žaizdos Lietu
vai, klastingu budu laužant 
Suvalkų sutartį, atplėšiant 
nuo Lietuvos jos sostinę Vil
nių ir Lietuvos rytų žemes.

“Reikalaujame, kad Ameri
kos valdžia ir visuomenė lai
kytųsi savo nusistatymo ‘ne
pripažinti ginklo pajėga at
siektų vaisių’. Tas nusistaty
mas yra garsaus Paryžiaus 
pakto logiška išvada, kurią 
galima pritaikyti ir Vilniaus 
byloj, nes Vilnius pateko len
kams tik per Želigowskio 
durtuvus.

“Organizuojant pasaulyj 
taiką, reikalaujame visų pir
ma pašalinti nesantaikos prie
žastis, paremtas ant neteisy
bės;

“Todėl griežtai reikalauja
me, kad Vilniaus byla, kuri 
tebėra atvira, tarptautiniame 
forume, butų išspręsta tarp
tautinių teisių dvasioj, kad 
amžiais Lietuvos Vilnius vėl 
butų Lietuvai grąžintas?’

Pirm. A. C. Baltys, 
Rait. K. L. Alrrianas, 
lid. Joseph D. Chamo.

Wilkes Barre, Pa.
Aviacijos diena pavyko.

% -------
Aviacijos diena įvyko spa

lių 16 d. Wyoming Valley 
Airport .Iš ryto atrodė ant 
lietaus, bet vėliau išsigiedro- 
jo. Buvo daugybė žmonių su
važiavę iš visos apylinkės. 
Kap. S. Darius su savo lėk
tuvu “Bellanca” pradėjo no
rinčius vežioti po orą 1:30 v. 
po pietų. Žmonių važinėjimą 
tęsėsi iki 5:30 vai. Kadangi 
norinčių buvo daug, tai dar 
buvo trys kiti lėktuvai,—visd 
keturi. Mokestis už pasivaži
nėjimą buvo sekanti: $1.50 ir 
$2.00, o lietuvių lėktuvu “Bel- 
lanca” $3.00.

Atrodo, kad turės gražaus 
pelno. Buvo ir juokų. Vienas 
kunigėlis priėjo apžiūrėti lie
tuvių lėktuvą. Žmonės, lipda
mi į lėktuvą, kviečia ir kuni
gėlį pasivažinėti. Tasai purto 
galvą, bet kiti priėję iš užpa
kalio pradėjo stumti kunigėlį 
į lėktuvą. Jis traukiasi atbu
las, purto galvą, kaip ožys, 
ir gana. Žmonės pradėjo juo
ktis. Mat, sako, kitiems dangų 
rodo, o pats prie dangaus ar
čiau dasigauti nenori. Bet ga
lų gale kunigėlis sutiko ir 
gavo “raidą“

Apie 3 vai. po pietų S. Gi
rėnas su mažu lėktuvu pakilo 
aukštai ir pradėjo vartytis, 
kaip paukštis. 5:30 J. Bolys 
šoko su parašiutu iš 2,000 pė
dų aukščio ir laimingai nusi
leido žemėn.

Tuo ir užsibaigė Lietuvių 
Aviacijos Diena. Turiu paste
bėti, kad lietuviams yra garbė 
turėti tokius gabius vyrus, 
kaip kap. S. Darius ir S. Gi
rėnas. Ilgai Wyomingo klonio 
lietuviai nepamirš jų, ypač tie, 
kuriems teko skristi su lietu
vių lėktumu “Bellanca.“

Lietuvių radio programas.
P-nia Agnė Jarrovv pranešė, 

kad padarė sutartį su radio 
stotim ir suteiks lietuvių pro- 
gramus iš stoties W.B.R.E., 
1310 kilocycles. Programai bus 
trečiadieniais nuo 9:30 iki 10 
vai. vakaro. Taigi lietuviai 
pasinaudokite šia proga .

—St. Žukauskas.

milionus

nelaimin-

sistatymo ir nesiriekite savo 
tarpe. Vienybė-galybė!

Viso labo! Man partijos ne
rupi, o tik 
nauda visų!

Tavas su tikra pagarba,

bendras reikalas,

Detroit. Mich.
Šis bei tas

Tai Štai ko susilaukė Ame
rikos darbininkai, kurie savo 
kruvinu prakaitu sukrovė ke
liems parazitams 
dolerių. Ir ar tie parazitai 
bent kiek rūpinasi
gų bedarbių likimu? Visai ne. 
Jie dar tik pasityčioja iš var
gšų. Tokių atsitikimų tikrai 
esti.

Nemažas yra ir darbininkų 
apsileidimas. Jie nesistengia 
savo reikalų suprasti ir vis 
laukia malonės iš “gerųjų ka
pitalistų.“ Bet tos malonės jie 
nesulaukė ir nesulauks. Jie 
turės vargą kęsti tol, kol rim
tai nesusirupins savo reika
lais ir stos kovoti už savo tei
ses.

.—o— i

Kaip jau sakiau, bedarbių 
pas mus netrūksta. Kai kurie 
jų dar turi po kelis dolerius. 
Tie tai vis labiau ir labiau 
kalba apie farmas. Bendras 
zupės katilas jiems įvaro šiur
pį. Todėl jie ieško farmų, kur, 
sako, vis1 bus galima pragy
venimas padaryti ir dar vieną 
kitą bedarbį priimti. Taip pa
darė trys pusbroliai kupiškė
nai: .J. Kulys, P. Endrijiaus- 
kas ir P. Sadula. Jie visi trys 
susidėjo ir nusipirko farmą 
nepaprastoj gražioj vietoj prie 
State parko tarp septynių eže
rų. Su vienu ežeru susieina 
farma. Tame ežere yra graži 
sala. Tad naujieji farmos sa
vininkai planuoja saloj pa
statyti vasarnamį, kur vasaro
tojai galės smagiai laiką pra
leisti.

Kaip ten nebūtų, bet Detroi
to lietuviai turės nepaprastai 
gražią vietą žuvavimui ir va
saros laiku
rengti. Juo labiau, kad visi 
trys savininkai yra labai ma
lonus ir draugiški žmonės.

išvažiavimams

Dabartiniu laikjn musų mie
ste tiesiog joks darbas nega
lima gauti. Todėl apie darbus 
žmonės jau paliovė ir kalbė
ti, — taip sakant, apsiprato 
su nedarbu. Antra vertus, ne
užsimoka nei burną aušinti, 
kuomet iš to visvien nieko ne
išeina. fas mus jau nemažai 
yra tokių, kurie neturi kiše
ninį nei cento. Tie dejuoja ir 
sako: “Ką mes darysime, kai 
žiema ateis, kuo apšildysime 
stubą? Na, o kai kurie netu
rime nei stubų. Gyventi visgi 
reikės, — gyvas į žemę juk 
nelįsi.“

Bedarbiai iš valdiško katilo 
gauna nors ir prastos zupės 
po kaušą. Tai šiaip taip palai
ko gyvybę. Vadinasi, žmonės 
maitinami taip, kad dūšia su 
kunu pilnai negalėtų atsiskir
ti. Bet net ir tos zupės ne visi 
tegali gauti. Dažnai pasitaiko 
matyti, kaip jėlose jauni vy
rai ieško maisto likučių. Ka
da pamatai tokį vaizdą, tai 
tiesiog šiurpu pasidaro. Tik
rai baisu matyti žmones, ku
rie maitinasi maisto išmato
mis.

O tokio likimo bile vienas 
musų gali susilaukti. Jei kuris 
dar ir turi vieną kitą dolerį, 
tai kaip ilgai? Jei laikai greit 
nepagerės, tai tie doleriai 
kaip bematant pranyks. Na, o 
kas tada liks daryti? Atsaky
mas labai paprastas, — eiti J 
jėlą maisto likučių ieškoti.

Dr. J. Šliupas.

šiurpulingos žmog
žudystės byla .

Kenosha, Wis

ĮAcme-p. U A. Photo] 

as Hooveris ir augščiausio teisn 
kertini akmenį statomiems Wa; 
$10,000,000 augščiausiojo teism

Prezidentas Hooveris ir 
deda

Penkiolikos metų jubiliejus
■ ■—-4............ ■ i1

Spalių 16 d .ponams Jelę^ 
nauskams (Jelen) buvo su
rengta netikėta puota. Ta 
puota buvo rengiama ryšyj su 
15 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvėmis. Kadangi ponai 
Jelenauskai yra labai dr&ų- 
gingi žmonės ir tarp vietos' 
lietuvių nemažai veikia, tai 
jie turi nemažai ir draugų. 
Tie draugai jiems ir padarė 
siurprizą.

Apie 1 vai. po pietų prie 
Jelenauskų namų suvažiavo 
12 automobilių. Visi jie bu
vo pasipuošę spalvuotais kas
pinais ir pilni “veselninkų“ 
bei užkandžių. Muzikantai 
pradėjo groti maršą, o svečiai 
maršuoti į vidų. Tuojau p-ia 
Jelenauskienė buvo aprengta 
jaunavedės drabužiais. Tuo 
pačiu laiku jai buvo įteiktas 
gražus gėlių bukietas. Tomis 
ceremonijomis ji buvo tiek su
jaudinta, kad jo! akyse pasi
rodė net džiaugsmo ašaros. Ji 
visus širdingai pasveikino.

Laike pietų buvo daug pra
kalbų ir dainų. Ilgiausiai kal-i 
bėjo P. Warnes (chicagietis) 
ir P. Rasčius. Jiedu apibudino 
Jelenauskų gyvenimą. Visi 
linkėjo jubiliatams kuo il
giausių metų, o taip pat įtei
kė dovaną, — radio imtuvą ir 
elektrikinį laikrodį.

Pokylio kaltininkai širdin
gai visiems dėkojo už tokį ne
paprastą draugiškumą. Pie
tums pasibaigus, visi “vesel- 
nįpkai“ linksminosi ligi vi- 
dųrnakčįo. Laikas prabėgo 
labai; greitai ir smagiai.

Tos puotos surengimu’ gal 
daugiausiai rūpinosi brolienė 
Ant, Jelenauskienė ir p-ia R. 
Mitkienė, žinoma, daug pasi
darbavo ir kiti. Aplamai kal
bant, gulima pasakyti, jog tas 
penkiolikos metų ženybinio 
gyveninio jubiliejtis pasise
kė labai gerai.

Prie progos turiu pasakyti, 
jog Tėofilis Jelenatiskas iŠ 
Radviliškio." Tač|au jam dati- 
giausi&f' "" 
Rušijoj, Ii 
Amerikon

taip sakant, tiesiai hito mo
kyklos suolo. Kadangi jis be
veik visą Jaiką1 gyveno Rusi
joj, tat lietuviškai visai ma
žai tegalėjo kalbėti. Sustojo 
jis Ghicagoj, tačiau jau 1915 
m. atvykb į Kėiioshą. Čia jis 
pradėjo veikti tarp lietuvių. 
Susipažino su Marijona Gra- 
balauskaite ir 1917 m. su ja 
apsivedė. Tačiau neilgai jiem
dviem teko kartu gyventi, še
šiems mėnesiams praslinkus, 
jis tapo paimtas į Amerikos 
kariuomenę.

Sunku buvo jauniemsiems 
persiskirti. Bet, kaip yra sa
koma, nuo pikto likimo nėra 
atsigynimo. Tačiau kariuo
menėj bebūdamas, Jelenaus- 
kas surado užsiėmimą ir savo 
jaunutei žmonai. Toji tuoj 
išvyko pas savo vyrą, ir abu
du tarnavo tol, kol neužsibai
gė karas.

Kai karas parbaigė, tai abu 
vėl sugrįžo į Kenoshą ir čia 
pastoviai apsigyveno. Reikia 
pasakyti, jog gyvenimas 
nebuvo rožėmis išklotas, — 
teko pergyventi daug nemalo
numų ir visokių bėdų. Tačiau 
jie buvo jauni ir pilni pasiry-

žai tegalėjo kalbėti.

teismo pirmininkas Hughes 
Washingtone naujiems 

teismo rūmams. 
.—  ■ - r

žimo. O kas svarbiausia, — 
tarp jų viešpatavo meile. To
dėl jiems ir nebuvo sunku nu
galėti visas kliūtis.

Iš lietuvių judėjimo jie taip 
pats nepasitraukė, — per dau
gelį metų priklauso SLA. 212 
kuopai, Dailės Ratelio stygų 
orkestrui ir kitoms organiza
cijoms. Abu daug kartu da
lyvavo įvairių veikalų persta
tyme ir yra žinomi kaipo geri 
vaidintojai. Augina jie dvy
likos metų sūnų ir šešių metų| 
dukterį.

Ponai Jelenauskai prie pat 
miesto turi savo gražų namą 
ir penkis akrus žemės. Jų 
sodas yra labai gražus ir pa
traukiantis. Vasaros laiku, 
ypač šventadieniais, jie susi
laukia datig svečių. Ir reikia 
pasakyti, jog tinkamesnės vie
tos praleisti keletą valandų 
tyrame ore sunku ir surasti. 
Smagu ten nuvažiuoti dar ir 
todėl, kad ponai Jelenauskai 
yra labai drąiigiški" žmonės ir 
visus malonMinpVliiha. ‘G’ ' :

Prie pabaigos linkiu ponams 
Jelenauskams ilgiausių metų 
ir užauginti gražią šeimyną.

— Jos. Mitka-

KĄ žmones mano
Dr. J. Šliupo laiškas 
Dr. A. L. Graičunui

)■
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D-rui A.’ L. Graičunui
Chicago, III.

Malonusis Daktare!
Vakar grįžęs iš 

randu Tavb malonųjį

/teko praleisti 
s mokslus ėjo. 
tvyko 1912 m.,

žios kritika mes nieko neat
sieksime, o tuomi mažiau Jus 
—toli gyvendami nuo Lietu
vos. Per 12 metų Lietuva dau
giau tpji pažengusi yra ir, jei 
taika bus, daug kas dar pasi
keis, Laukiame civilinės met
rikacijos, o ji įnešti turės pa
kitėjimą santykių su Roma, 
santykių mokykloje etc. Kal
bėjau tais reikalais ir su ,prez, 
Smetona, kuris pasakė, kad 
gal būt dar šįmet suspės ir 
metrikaciją įvesdinti. Metai 
pas .mus sunkoki, reikia į vis
ką šu iŠminČia žiūrėti.

Taip pat ir Amerikoje gy
venimą! labai pasurikėjo, ne 
pyragai. Ir p. Kulys, jeigu su- 
rinkęs Kupiškėnams pinigus 
padėjo į Universal Banką, o 
tas žlugo, ar tai p. Kulys už 
tai kaltas? Man rodos, p. Ku
lys blogo nelinkėjo. Gal jis 
ir turi;; ar turėjo savus suma- 
iiymus, bet juk ne nuo jo vie
no—Kupiškio reikalai priklau
so. Jeigu Kupiškio laisvama
niai bus štlprųs dvasioje ir 
nepasiduos vylibhėms visokių 
partijų, o eis savu keliu išmin- 
tihgai', jie, o ne kiti, laimės, 
čion ypačiki amerikiečių pa
dėdami. Jus galite prisidėti 
shdrausdaihi tuos, kurie prieš 
laisvamanius agituoja, ar net 
ketina lygiagretes draugijas 
steigti, kad amerikiečių dova
nas sunaudotų hepageidau- 
j ahiiems^tikslams. J eigų Jus 
drąsiai pasakysite; kad* kitų 
neprileisite prįe kontrolės, 
kaip tik Etinės Kultūros Dr- 
jąi ir bus' Visas reikalas tvąt> 
koje: pakilaus visos prieš- 
gynirigos agitacijos. Tik Jus

Kauno, 
laiške-t 

lį. Buvau pas Vid. Reikahį 
Ministerį p. Rusteiką dėl lais-į 
vamanių kapinių Kupiškyje ir 
jis man pažadėjo nebedaryti 
kliūčių kapinių įsteigimui; liea 
pė tik Kupiškėhams antrą 
prašymą tuo; reikalu jam pa
tiekti. Tad tikiu ,kad Kupiš
kis turės savo kapines. .,

Amerikoje, man rodos, Jųš 
Lietuvos valdžią per daug, q 
kartais ir be reikalo, nusi- 
skundžiate. Juk’ žinote, kad 
dabar visur pasaulyje surikti; 
kad Lietuva, mažytė Lietuva; 
guli iarp 3 didėlių rievidbhtį, 
ir kad namie — LlėtuVoje — 
Romiečiai nemaža painių dar 
ro; priegtam daugelis žmpniii 
ar nesugeba ar nenori žinoti 
skirtumo tarp to, kąs mąpP ir 
kas tavo, o jau Ūpię valstybės 
užduotis jiems nė botais. Visi 
nori teisių, o apie parūgas 
kas kam ko I Tal.iš to viso ga
li išmanyti, kad pyragai riė 
valdžiai. Valdžią darp* kg 
gali: ir Lietuvą .dar ne . tą‘

goję laimėta... Valdžiai nę pi

žmmna, turime reikalų, ku
rie ^?eikąlauj arišsįręndimo? m 
mes-yg^i^^suprąntamė^ W _ .c.
mums yiejitvald- Amerikoje bukite feningo nu-

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Liudininkai.

Liudininkų buvo šaukta 15, 
bet atvyko tik 11.

Kuodis sako, kad jis su Ši- L 
leika buvęs pažįstamas jau 
nuo 1923 m. Ilgą laiką buvę 
nesimatę, bet kai susitikę ir 
pradėję kalbėtis, tai Šileika, 
išsigėręs, be ko kita Kuod
žiui pasakojęs ir apie Bilevi- 
čiutės nužudymą. Be to, Šilei
ka klausęs Kuodį kaip chemi
ką, ar negalima esą cheminiu 
budu sunaikinti lavoną, na, 
pav., dramblio. Kuodis atsa
kęs, galima, bet tam reikalin
gi pinigai. Pinigų Šileika ža
dėjęs parūpinti ir kalbėjęs 
apie plėšimą ar atentatą.

Kiti liudininkai bylos aplin
kybių veik nieko neparyški
no, tik Šileikos liudininkai, 
ypačiai Šiaulių gimnazijos 
mokytojas Rimkus įrodinėjo, 
kad BileviČiutė buvus laisvo 
elgesio mergina.

Ekspertu iššauktas Kauno 
apskrities gydytojas Petraitis 
pabrėžė, kad BileviČiutė bu
vus pasmaugta.

Prokuroro kalba.
Valstybės gynėjas p. Byla 

Į šia proga pasakė labai ramią 
kaltinamąją kalbą.

—Jei žvėris žudo žvėrį, —I 
pradėjo p. Byla, — paukštis 
drasko paukštį, žuvis ryja žu
vį, tai dėl to žmogus jaudinies, 
nori žudomą išgelbėti. Dar di
desnis visuomenėje kyla pa
sipiktinimas dėl smurto. Kul
tūringas žmogus smurtu pik
tinasi, reikalauja atstatyti pa
neigtą teisę. ’ ’

Valstybė medžiaginius nuo
stolius žmogui gali atlyginti, 
bet sunaikintos gyvybės ji ne
gali atgaivinti.

Bausmėmis valstybė šiek 
tiek sulaiko nuo nusikaltimo 
ir nuramina nuskriaustojo ar
timųjų jausmą. Jau tiek am
žių katalikų bažnyčios rytme
tinėj maldoj kartoja “Neuž
mušk,” menas ir literatūra 
stengias .sušvelninti žmonių 
papročius, tačiau nužudymų 
vis tiek yra.’

Tokios mintys kyla mano 
galvoj šią bylą sprendžiant, 
ši byla kelia visuomenės susi
rūpinimą kaip dėl tų sąlygų, 
kuriose auklėjama jaunuome
nė, tiek ir dėl pačios aplinku
mos, kurioje visuomenė gyve
na. Juk nužudymas įvyko mie
sto centre, šalia 
žmonių gyvenami, nužudyta 
7 vai. vak., kada miesto gy
venimas virte verda, Moteris 
nužudyta, įmetama šulinin Ir 
čia ji išbūna 5 mėn. Tokiam 
veiksmui atlikti, tai reikia ne
paprastos drąsos, atkaklaus 
pasiryžimo ir ištvermės.

Ir teisiamasis ir jo liudinin
kai stengias įrodyti; kad nu
žudytoji bUviiš nepadoraus el
gesio mergina. Bet ar prostitutę 
galima nužudyti? Pagaliau ji 
btivo gerk ttr bloga, bet Šilei
kai ji buvo gera.

Šileika žmogus su politinė
mis tendencijomis,-kaip “Gele
žinio vilko“ narys tremiamas, 
jaunas ir pilnas energijos, o 
kaip jis rūpinas savo kūdi
kiu? Kai motina skundžias, 
kad nesą kuo kūdikis maitin
ti, Šileika pasiūlo kūdikiui 
duoti kažkokių miltelių, nup 
kurių jis užmigsiąs ir nepa
busiąs, ir tai savo kūdikiui. 
Priteistus alimentus Šileika mo
ka tik kai teismo antstolis už
deda dreštą ant jo algos. Sa
ko nužudytoji jam buvus ne
graži, nęt šlykšti, jis jos ne- 
kęsdavęs, bet ištisus dešimt 
metų Šileika su ja gyvena, 
skatina viltis susituokti, velio-

kambariai

nės motinos ir brolio akyse ją 
vadina savo sužadėtine. Kad 
nužudytoji buvo jam artima 
moteris dėl to nėra jokio abe
jojimo.

Augąs vaikas klausia, kodėl 
tėvas kartu negyvena, mokyk
loj iš vaiko tyčiojas kiti vai
kai, tai aišku, motina turėjo 
rūpintis ir ji reikalavo vedy
bų:

Šileika visą laiką skundžias, 
kad Bilevičiutės persekioja
mas jis turėjęs trankytis iš 
vienos vietos f kitą vietą. Bet 
šaulių s-gos valdyba vienąsyk 
rašo universiteto rektoriui ra
šte, kuriame atsako, kad Ši
leikos šaulių s-goj nesą, jis 
sunkiai nusikaltęs ūkininkų 
s-gos pinigų atžvilgiu ir, slap
stydamasi!, esąs pabėgęs Ry
gon. Tas rodo, kad Šileika 
slapstydavęs ne vien Bilevi
čiutės persekiojamas.

Priėję! prie nužudymo mo
mento, prokuroras atvaizduo
ja tą momentą su 
smulkmenomis ir 
kad susijaudinimo nebūta. 
Tiesiog keista esą: Šileika li
gi pat jo suėmimo valandos 
gyvena tame pačiame kamba
ryje, kur pats nužudė moterį 
kasdien mato šulinį, į kurį 
įmetė nužudytosios moters la
voną, ant stalo guli peilis, ku
riuo Bilevičiutę badė — nie
kas jo nejaudina, jis ramus 
vaikščioja po miestą ir po se
novei girtuokliauja, jo sąžinė 
rami, čia tai ne Dostojevskio 
Raskolninkovas, kuris nužu
dęs senulę nerimsta ir apie 
nužudymą pats praneša polici
jai. šis studentas ne toks. Ar
tėjant pavasariui Šileika rūpi
nas lavoną išgabenti, kad 

| pradėjęs puti neišeitų aikštėn, 
ir jis klausia Kuodį, kaip che
miką, patarimo, ar negalima 
esą cheminiu budu sunaikinti 
lavono. Kuodis atsako, kad 
tam dalykui reikia pinigų, tai 
Šileika kalba apie atentatą.

Kadangi nusikaltimo žy
mėsi aiškios* tai prokuroras 
prašo teismą kaltinamąjį 
nubausti. > ‘

Gynėjo kalba
Teisiamojo gynėjas pris. ad. 

Zymanas savo įrodinėjo, kad 
Šileika Bilevičiutę prigavęs 
būdamas girtas, kad ji kalti
namąjį persekiojus, ėdus, kol 
išvedus iš lygsvaros. Šileika 
Bilevičiutę nužudęs būdamas 
susijaudinęs.

Prašo teismą Šileikos pasi
gailėti.

Šileika paskutiniu žodžiu ir
gi prašo pasigailėti.

Teismo nuosprendis.
Lygiai 19 vai. teismas pa

skelbė rezoliuciją; Pr. Šileika 
nubaudžiamas trejais metais 
sunk.. darbų kalėjimo. Iškalėti 
ligi teismo 5 mėnesiai į baus
mę įskaitomi ir jam lieka ka
lėti 2 metai ir 7 mėn. Teismo 
išlaidas, uždėt) nuteistajam. 
Be to, iš Pr. Šileikos priteisti 
nužudytosios sunui Pranui 
Bilevičiui kas mėnuo po 50 lt. 
pradedant 1931 m. gruodžio 
30 d. iki Pr* BileviČius sukaks 
17 metų amžiaus.

visomis 
tvirtina,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

■ »-■*1 , 1•“,y; hiiw» w n il» »■ i ■■*
/m i i liii'iifaiiiii Blįr ' f it ............
PRANEŠTAS

Roselando ir West Pdllmano 
Lietuviams

Šiuorni pr>jnd|» ,. savo
kosiu mečiams, kad Temoms Coal 
Compatoy 343 W. 107 Plaee per
kėlė visa biwi i naują vieta, 

■adresu ....... .
12132 So. Uttlon Avenue

Bisnid perUUrtHs į hlują vietą ne- 
padarys jokio sunkumo ■ nei man 
nei mano kostumetiams. Mano pa
tarnavimas kaip kad iki šioj taip ir 
toliau? užganėdins virtis mano kos- 
tumeriu?. . t . .

Visokiais reikalais, kaip tai užsi
sakymas anglių. malki), koksų w ki
lu užsimokėjimas, kreipkitės į chusų 
ofisą šiuo adresu:

Tumonis Coal Co.
Antanu Tutnonis

10742 WABASH AVĖ.
Telefonas PULLMAN 8092.
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Automobilio nelairiie

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

Burnside

Šiuomi siunčiu

J. Ambra-

kuo

PER 27 METUS

27,589, Pennsylvanijoj

“trečiosios partijos'

N. Thomas tikis gau
ti 2-3 milijonus balsų

Tho- 
arba

“Naujienų“ atstovo konferenci
joje A. Rypkevičiaus įspūdžiai

IN OUR 

NEW 

HOME

kuris
šeši

eomtr* t
bob—

OUTSTANDING

FACULTY

9,848.
skaitlinių spė

Lietuvių laivakorčių 
agentų Sąjungos 

suvažiavimas

suRejTO GeT 
HIS VhNTS

[riejome iš- 
sezoną

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

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

x GCTV’A •PtUOT 
VOUJH TO TWB 

_____i------------------------------ -

protokolų laikraščiuose
T. RypkeviČia.

kandidatu, bet su kandidatu, 
kuris stovi ant lygios papėdes 
su Hooveriu, ar Rooseveltu.

Vakare gavome
Cunard linijos 

laivą “Aųuitania”, 
laiku stovėjo Ho- 
1. Apžiūrėję laivą 
valgomąjį kambarį,

Milash pareiškė, kad ūkinin
kams nėra blogų laikų. Vai 
gio turime visokio, jeigu pi 
nigų ir neturi, bet badauti ne 
reikia. H. S-

Anot rekordų ji nuovadoj esan 
ti nuolatinis svečius

Bridgeportė pagar 
šėjusi Ona Gildą po 

licijos rankose

63 kuopos susirinki

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.Q0, 
adjusįtinimas $1.00, <_2 
Valves graininame $5.00 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Palaukite mus —■ 

Lafayette 1329 
4357 Sd. Washtenaw Ave< 

kampas 44 ir Wasbtenaw

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Nepaprastos sidabri 
nes vestuvės

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nč vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerj ir tik po dviejų 
išsitepimų iuomi visi mano skaus
mai pranyko. Paln-Expelleris yra 
geriausias iš visų iinimentų.”

J. S.
Lockport, N. Y.

sumanymų 
išriri- 

valdybą sekamiems me- 
Prezidentu
iš Brooklyno, vice-prezi-
A. Rypkevičius iš Chica- 

(Naujienų atstovas), 2-ru 
p. Sidabrą iš 

sekretorium p. 
kasie- 

Trečiokas, iš Newark,

Vakar rytą, prie Archer Avė., 
ir Western Avė., susidūrė dvi 
mašinos. Vienoje važiavo lie
tuvis D. Staškonis su žmona 
Agnės. Staškonis išliko be žaiz
dų, bet žmona’ buvo sunkiai su
krėsta.

Kaip jau buvo rašyta, spalių 
15 d. Lietuvių Auditorijos sa
lėse turėjo įvykti stambaus 
musų biznierio p. M. Kizo ir 
žmonos p. Stefanijos sidabri
nių vestuvių iškilmės. Tas 
įvyko. Jose dalyvavo daugiau 
kaip 300 lietuvių biznierių, ke
letas įžymiausių musų finansi
ninkų ir jubilijantų draugų. 
Tai buvo tikra biznierių šven
tę: tokis didelis jų būrys.t atė
jo pasveikinti ir pagerbti didį 
biznierių ir kartu pagerbti p. 
Kizo ilgo, sunkaus ir patvaraus 
darbo vaisius.-

Buvo iškelta didelė puota su 
muzikos programa ir kalbomis. 
Vakaro vedėjas adv. Bagdžiu- 
nas-Bordenas vedė programą. 
Kalbėjo Dr. A. Račkus, p. Kru- 
kas, kap. Jurgėla, Dr. Biežis,

n imtis. p. Kizienė ir p. Kizas 
visą vakarą reiškė savo vai
šingumą ir didelį rūpinimąsi 
svečiais, kurie po puotos link
smai pašoko, patenkinti jubi- 
lijaiitnis ir visa iškilme ir lin
kėdami pp. Kizams dar il
gus metus tai pat gražiai gy
vuoti ir su visais gražiausiai 
sugyventi. Ilgiausių metų!

—Svečias.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1. vai. 
4200 West 26 St. _____kampas Keeler Avė. ■ Tel. Crawford 5573

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

Labai švelnus ... M’—” - ’ »a- 
nūs mišinys parlnktlnlo alie
jaus. švelnaus uksuso. rinku 
nių kaiušinių, retų prieskonių. 
Sumaišytas matomi- krūvelė
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS ernser- 
nlnkams kas kelios dienos.

Pabandykit JJi

Literary Digest” ' šiaudiniai 
balsavimai rodo didelį jau
nuomenės krypimą į sociali
stų kandidato pusę.

Netikėtas svečias
Jonas Milašh SLA. 63 

pos narys, kuris prie jos pri
klauso per daugelį metų ir 
gyvena farmoje, Irons, Mich., 
atvyko į Chicagą, ir prie pro
gos atsilankė į susirinkimą. 
Praeityje J .Milash ilgus me
tus gyveno Burnsidėje ir turi 
daug pažįstamų. Kalbant 
apie ūkininkų gyvenimą, J.

švedų linijai darbuojasi lietu
vis keliaujantis agentas p. Mu- 
chinskas, kuris prižadėjo pasi
rūpinti, kad lietuviai keleiviai 
gautų tinkamas vietas laive. 
Tame pačiame laive gavome 
kambarį .užbaigti suvažiavimą.

šioje sesijoje nutarta sureng
ti 6 ekskursijas sekamais me
tais, iš kurių 2 bus spaudos 
ekskursijos.

6 valandą gavome dar vieną 
pakvietimą. • šiuo kartu ant 
North German Lloyd laivo 
“Cohimbus“.

bankierius Bronza, J. Mockevi
čius ir p. Krukiene. '

Vakarienės metu dainavo 
p. Zabukienė, p. Čiopas ir pui
kus vyrų kvartetas (tarp kit
ko pp. Kizų ir pp. Nekročių 
du sūnus). Dainininkams atsi
dėkota smarkiais delnų ploji
mais.

Puotos pabaigoje, kalbėjo 
abudu jubiliejantai, kurie pa
dėkojo visiems svečiams už 
puikų pagerbimą, gražius nuo
širdžius linkėjimus if sveiki-

Bridgeporte, Walace gatvėje 
tarp 32-tros ir 33-eios gyve
na garsi pilietė Ona Gildą, kuri 
netiek plačiai žinoma visuome
nėje, kaip policijos nuovadoje. 
Anot rekordų ji ten po prie
varta padaranti gana daug vi
zitų. Tų vizitų priežastys bū
na įvarios.

Paskutiniu kartu ji buvo 
areštuota sekmadienį ir štai dėl 
ko. Ona Gildą pasigriebė bute
lį ir drožė juo per galvą R. Dug
nini, 3206 Emerald Avė., kuris 
buvo sunkiai sužeistas. •

SLA 
inas įvyko spalių 7 d. 1932 m. 
Narių atsilankė neperdaugiau- 
siai, pagal kuopos didumą. 
Nariai1 nepatenkinti Seimo dar
bais, už tat ir nenori dalyvau
ti susirinkimuose^ Išnešta pa
peikimo ręzpĮiuęįj.a prieš Ser
mo nutarimus ir nešvarius 
darbus. Dalykas pavesta spe- 
cialei komisijai sutvarkyti.

Dabartiniu laiku kuopos 
susirinkimai būna trumpi, nes 
kuopoje nesiranda tavorščių, 
kurie maišydavo pašalinius 
reikalus su kuopos reikalais, 
Tas labai sveika patiems na
riams ir visai kuopai.

Organizatorius P. Pivorunas 
pridavė viena naują aplikaci
ją. Nors dabar siaučia bedar
bė, jis vis dar gauna naujų 
narių. Jeigu butų geresni 
laikai, organizatorius paduotų 
ne vieną, bet kelioliką aplika
cijų, P. Pivorunas yra kuo
pos organizatorius ir finansų 
sekretorium nuo jos suorga
nizavimo laikų. Jis žymiai 
prisidėjo prie 63 kuopos išau- 
ginimo ir vis nenuilstančiai 
darbuojasi SLA. labui.

Literary Digest, tuo tarpu, 
mėgina laikytis bešališkai. Tas 
žurnalas veda ankietą jau ne- 
pirmu kartu, ir praeitis paro
do, kad ankietos rezultatai 
gana teisingai nurodo, kokios 
bus lapkričio rinkimui išda
vos.

Literary Digest išsiuntinėjo 
po visą kraštą 20,000,000 ba- 
liotų ir iki spalių 15, gavo be- 
Žeik du milijonus atsakymų, 

balsai pasidalino štai kaip:
■ ? Hooveris 

T ikonas).'' *
Rooseveltas — 1,062,287, (de

mokratas).
Norman Thomas — 106,352, 

(socialistas).
William Z. Foster — 11,385, 

(komunistas).

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi 
daryti labai rimtas. Palengvink ji 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvininią. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių

Lietuvių laivakorčių agentai 
yra susiorganizavę į sąjungą. 
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet minėta sąjunga turėjo 
suvažiavimą 11 ir 12 spalių, 
“Vienybės“ svetainėj, Brook- 
lyne, N. Y.

Į suvažiavimą pribuvo atsto
vai beveik iš visų didesnių ko
lonijų. Suvažiavimas prasidėjo 
spalių 11 dieną 10 vai. ryto. 
Priėmus dienotvarkę ir sutvar
kius tolimesnę konferencijos 
eigą, gavome pakvietimą iš 
Olandų Am. Linijos pietoms. 
Mat, Olandų linija lietuviams 
yra žinoma iš senovės, tad no
rima su lietuviais palaikyti 
ryšius ir toliau.

2 valanda po pietų prasidėjo 
antra- suvažiavimo sesija ir tę
sėsi iki 5 vai. vakare. Dau
giausiai laiko pašvęsta svarsty
mui nekuriu agentų kompeten- 
tiškumo laivakorčių biznyje. 
Mat, paaiškėjo, kad kai kurie 
agentai prasilenkė su reikalau
jamoms taisyklėms vedime tei
singo biznio 
užkvietimą 
atlankyti 
kuris tuo 
boken, N. 
ir atėję į 
radome stalus prirengtus ska
nia vakariene. Mat, Cunard 
linija turi du lietuvius tarnau
tojus New Yorko ofise, tai p. 
Bukšnaitis ir p. Bergas. Abu 
labai linksmus vyrukai, tad 
per jų pastangas mes buvome 
taip pavaišinti, kad nuo laivo 
išsiskirstėme visi gana smagus 
apie 11 vai. vakare.

3 sesija prasidėjo spalio 12 
d. 9 vai. ryto. Apsvarsčius ga
na daug naudingų 
keliaujantiems Lietuvon 
kome 
tams, 
ziejus 
dentu 
gos 
vice-prezidentu 
So. Bostono, 
Rudniką iš Brooklyno 
rium p 
N. J.

12 valandą važiavome į New 
Yorką apžiūrėti švedų linijos 
laivą “Kungsholm“. Turiu pri
sipažinti, kad esu matęs daug 
laivų, bet šis laivas tikrai yra 
puikus iš visų atžvilgių. Kam
bariai erdvus, su ventiliacija, 
o pirmos klesos dekoracijomis 
ir artistiškumu reikia tiesiog 
stebėtis. Po skanių pietų su 
Švediškais gėrimais x ir draugiš
kų pasikalbėjimų 
vados, kad ateinanti 
priseis surengti didelę lietuvių 
ekskursiją šiuo gražiu laivu.

Reikia pasakyti, kad laivas 
“Columbus” yra irgi labai •mo
derniškai įrengtas su gana rui
mingais kambariais ir visais 
patogumais.

čia pasivalgę karališką va
karienę ir atlaikę po prakalbą, 
nenoroms turėjome skirstytis, 
nes jau buvo 11 vai. ir jeigu 
ne p. Rudnikas su savo auto
mobiliu, tai nežinau kaip bu
čiau suradęs kur nakvynę. Jau 
buvo apie 12 vai. nakties kai 
susiradome Prano Raškinio re
zidenciją Brooklyno. Nors jau 
ir buvo sumigę,, bet išgirdę 
svečius sukilo ir besikalbant nė 
nepasijutome, kai atėjo 2 vai. 
ryto.

Sekančią dieną p. Raškinie- 
nė pagamino pusryčius ir pri
sėjo skubėti į stotį link Chi- 
cagos.

Suvažiavimo nutarimų čia 
neminėsiu, nes suvažiavimo 
sekretorius Sidabrą žadėjo pa
skelbti

Night and Morning to keep 
chem Clean, Clear and Healthy 

Write for Free **Bve Care** 
or **Eye Beauty” Bode

MutaeCo^DepUlL S..9 B. OhieSuČUog*

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir. druskos vanos, 
svvimming pool.

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

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$8'00 Chicagoje’ ,■
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė ........................................................... .......................................

Adresas ........ ..................................... ......................... ........................ ................................
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Ką N. Thomas balsai parodo
Tos skaitlinės yra labai 

menkos atsiminus, kad rinki
muose paprastai dalyvauja 
nuo 35,000,000 iki 40,000,000 
balsuotojų (1928 metais balsa
vo apie 37,000,000), bet jos nu
šviečia nevieną įdomų faktą, 
ypatingai balsai atiduoti už 
Norman Thomas .Jo 106,352 
balsai susideda iš — 48,945 
buvusių, republikonų balsų, 
24,354 — buvusių demokratų, 
11,547 — socialistų, 142 — ki
tų partijų ir 21,364 — jaunuo
lių, pirmu kartu dalyvaujam, 
čių prezidento rinkimuose.

Thomas remiančių jaunuolių 
nuošimtis, palygintas su dvejų 
didžiųjų partijų, parodo, kad 
pirmu kartu balsavusieji su
daro 20,09% Norman Thomas 
balsų, 12.9% Hooverio ir 
14.46% — Roosęvelto. Tai pa
rodo, kad priaugančioji karta 
palyginamai atiduoda didesnį 
nuošimtį balsų Norman 
mas’ui, negu Hooveriui 
Rooseveltui.

Kitas įdomus faktas, 
metasi į akis yrą tas: 
“trečiųjų“ partijų kandidatai 
į prezidentus Thomas, Rey
nolds, Coxey, Upshaw, Foster 
kartu šiaudiniuose balsavi
muose gavo 140,116 balsų. Iš 
to skaičiaus Norman Thoma- 
sTii tenka 
2/3. Daugiausiai balsų Tho 
mas gavo New Yorko valsti< 
joje 
— 15,637, New Jersey 
750 ir Ohio -

Iš paduotų 
jama, kad lapkričib 8 d. Nor
man Thomas gaus nuo 2,000,- 
000 iki 3,000,000 balsų, ir to
dėl ,visuomenė ir spauda pra
deda skaitytis su socialistų 
kandidatu, ne kaipo nereikš
mingos

suteikia 
barzdaskutyklos 
m komfortą 
Ū| Skutimos 

namie

WISSIG
* Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

— DUOS —

dyka" 1,500-0“

Daugumas J. V. laikraščių 
ir žurnalų veda ankietas “šiau
dinius balsavimus” tarp skai
tytoju prezidento rinkimų 
klausimu. Nors tie šiaudiniai 
rinkimai nebūtinai parodo, 
kas rinkimus laimės ar pra
laimės, bet jie gana tiksliai 
atvaizduoja visuomenėje vy
raujantį sentimentą. Labiau- 
siai*pasitikėtini šiaudiniai bal
savimai yra vedami bešališko 
savaitinio žurnalo “Literary 
Digest”. William Randolph 
Hearsto ir Bernarr Macfad- 
den’o laikraščiai irgi veda 
ankietas, bet jos yra daugiau 
vienpusiškos. Tų organizacijų 
laikraščiai (Chicagoje-Hearst- 
Herald & Examiner ir Ameri
can, o Macfadden’o Daily 
Times) varo agitaciją už de
mokratų kandidatą Roosevel- 
tą, todėl suprantama, kad tai 
atsiliepia j skaitytojus ir jie 
daugumoje atiduoda balsus jų 
remiamam kandidatui.
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LAIŽYBOS

Diena prieš' tai laižytose dėl 
buvo duodama už demokratų

šalininkų viltys, matyt, eina

prezi.dento 
kandidatą

silpnyn, o

Per vasarą žmoąės, kurie nori greitai pasidaryti 
pinigų, lošdavo “ant arjklių”; dabar, besiartinant lap
kričio 8 dienai, lošimas eina ant republikonų ir demo
kratų kapdidatų. Penktadienį Wall gatvėje buvo deda
ma 5 doleriai prieš 2, kad prezidentu bus išrinktas 
Rooseveltas. 
rinkimų dar 
2 prieš 1.

Hooverio
Roosevelto stipryn. Demokratai giriasi net, kad jų kan
didatas laimėsiąs ir Pennsylvanijoje, kurioje visuomet 
milžiniškas balsų daugumas gaudavo republikonai. Bet 
tai vargiai yra galima.

Laižybose dalyvauja daugiausia karšti šalininkai 
vienos ir antros pusės. Ta pusė, kuri pralaimės rinki
mus, gaus ne tik politišką smūgį, bet ir nukentės finan
siškai. Žmonėms, kurie neturi atliekamų dolerių, tuo 
azarto sportu geriaus neužsiimti.

KOKIA PRASMĖ DALYVAUTI RINKIMUOSE 
SOCIALISTAMS?

džią be opozicijos negali kaip reikiant veikti, žmonių I gyvulį jis pavadino tuo vardu 
renkama valdžia, kurdai nęra rimtos, prįncipiąlįnės opo- Ual d61to’ ,kad' gyvuiiai (tuo 
zicijpjs, turi neišvengiamai sugesti ir išsiginitį. Sugedi- hlclu |auki”ia9 lįsdavo į ur
mo (korupcijos) Amerikos valdžioje jau ir šiandie yra ZLusdavo,U arba pasinaudot 
labai daug. Jeigu ilgai tokią padėtis tęsis, tai demokra- davo gamtos sutvertomis, ir 
tijos vietoje gąĮi išdygti fašizmas.

delko socialistu veikimas rin.. _ ;
je yra labai svarbus. Juo daugiąus balsų bus paduotą I ;'ąs lys”. “ žemėn; iš ko galė-l 
už sęcialistus, tuo greičiaus Amerikoje sustatys ga- tikslioji-
hngą “trečioji partija”, kun kovos uz darbo žmonių mas ir dažnaĮ gaH j>u|i klaj- 
reikalus. dingas.

.... -   ........    ■ ■ -.........— - ■ ■---—...... . Į Mano tėviškės kaimas vadį-| 
naši “Ągariniais.” Senovėje! 
stovėjęs prie miškų, didelio 
ežero ir pelkių. Ir kun. Rei- 
telaičio atrastais dokumen- 

Itais, senovėje jis vadinosi 
“Gariniais.” Galima manyti, 
kad tokioj geografinėj padėty 
stovėdamas, kaimas dažnai 
skęsdavo vandens garuose, 
miglose, nuo ko ir vardą ga
lėjo gauti. Ir užėmę Lietuvą 
rusai, musų kaimą taip ir va
dino, tik jie sakydavo: “osa- 
dą Garinė.” Rašydami jie viso 
pirmojo žodžio nerašydavo, o 
tik pirmąją raidę; gaudavosi: 
“O. Garinė.” Laikui bėgant 
taškelis išųyko ir gavosi “Oga- 
rinė,” o lietuviai pradėjo va
dinti “Agariniai,” kas liko ir 
po šiai dįenai.

Senovėje žmogus kartais ir 
| nesąmopii}gai( daiktą “apkrik- 

ai sako, kąjd

I šitą pastebėjęs žmogus galėjo 
štąį delko socialistų veikimas rinkimų kampanijo- pusistehSti ip sušukti: “gy-

musų nemylėjo klausytis sene
lių pasakojimų apie jųjų pra
eitį? Ir į senovę besigilinda
mas, užtinki vis naujų ir nąų- 
jų klausimų. * * • -
klausimų aš čia 
Stengiausi 
trumpai paaiškinti, kaip var
dai atsirado. žinoma, nuo
dugniai klausimo neišaiški
nau; vietomis gal kitas kitaip

Vieną tokių 
paliečiau, 

suprantamai ir

mano ir todėl šios rūšies raš
tų, galintieji, turėtų daugiau 
pągaminti.

Apie musų kaimų pavadi
nimui apie miškus, ežerus ir 
k. yra daug legendų, pasakų, 
padavimų, iš kurių paaiški 
daikto vardas. Tas legendas 
if kitą gafėtų lengvai aprašyti 
JįįęJcyfęnąs, kuris tik plunksną 
Šiek tiek valdo.

f f . "N . '■•>’*' S < ■ . ‘ ž . ;

J. Dziemedėlis.

Kaip Atsirado Vardai?
Algirdas ftfargęria

PROHIBICIJA
Bevardžio Daikto Nėra.

Klausimas, 
daiktui var-

Kiekvienas musų turim var
dą arba net kelis (pavardė ir
gi vardas). Kiekvienas gyvas 
sutvėrimas turi vardą. Kiek
vienas negyvas kūnas (daik
tas) turi vardą, 
kam kiekvienam
das reikalingas? Jr atsakymą 
lengvai beveik kiekvienas ras. 
O jis bus tokis: “Na, kaip aš 
kitiems kalbėsiu apie daiktą, 
jei aš negalėsiu pasakyti jiems 
jo vardo?”

Daleiskim, mums aiškintų 
apie akmenį, kuris vardo ne
turėtų. Sakytų: — kietas, sun
kus; yra jo ištisi kalnai, ir 
yra maži grūdeliai.

Ir vis tiek mes nežinotum 
apie ką kalba eina: kietų ir 
sunkių daiktų mes turime

Visi žino, kad socialistų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus šį kartą negali būt ir nebus is£ 
rinktas. Tai kam tuomet socialistai stato savo kandi
datą?

Tam yra keturios priežastys.
Viena, socialistai dalyvauja rinkimų kampanijoje 

tikslu apšviesti žmones. Paprastu laiku žmonių masės 
Amerikoje politikos klausimais visai nesiinteresuoja. 
Bet dabar, kada artinasi laikas rinkti valdžią, tai ma
sės bent paviršutiniškai bando suprasti tuos klausimus, 
dėl kurių įvairių partijų kandidatai ginčijasi. Tuo bu
du yra proga ir socialistams plačiau paskleisti savo 
idėjas.

Antra priežastis, dėlko socialistai dalyvauja rinki
muose, yra ta, kad jie darbuojasi ne tik šiai dienai, bet 
ir ateičiai. Jie nori, kad darbo žmones susiorganizuotų 
į atskirą, nepriklausomą nuo kapitalistų politinę orga
nizaciją, kuri sugebėtų ginti išnaudojamų klasių reika
lus ir kuri, laikui bėgant, paimtų valdžią į savo ran
kas ir sutvarkytų kraštą geresniais pagrindais. Išvys
tyti tokią darbo žmonių partiją, kuri apimtų darbinin
kų mases tiek mieste, tiek sodžiuje, yra ilgas ir sun
kus darbas. Amerikoje iki šiol jam buvo nepalanki dir
va, bet anksčiaus ar vėliaus ir čia turės tokia partija 
būtį — ar ji bus grypai socialistiška partija, ar susi
vienijimas socialistų ir darbininkų unijų (kaip Angli
joje, Belgijoje arba Norvegijoje), ar gal prie to susi
vienijimo prisidės ir farmeriai, šiandie tikrai negalima 
pasakyti. Bet pats savaime niekas nesidaro. Norint, 
kad tokia politikos organizacija butų, reikia pasidar
buoti. Socialistų dalyvavimas rinkimuose šitam tikslui 
ir tarnauja.

Trečia priežastis yra ta, kad didelis skaičius žmo
nių jau yra nepatenkinti republikonų ir demokratų 
partijomis. Jie yra priešingi republikonų valdžiai, bet 
jie nieko gero nesitiki ir iš demokratų. Lapkričio 8 
dieną jie balsuos tiktai pareikšti savo protestą toms 
sąlygoms, prie kurių privedė kraštą kapitalistiškų par
tijų viešpatavimas. Jeigu nebūtų socialistų kandidato, 
tai dauguma tų nepasitenkinusių žmonių neturėtų už 
ką balsuoti ir jų protestas paliktų neišreikštas. O rei
kia nemanyti, kad protesto balsas politikoje nieko ne- 
reįąkip. e^isai dažnai turi daugiaus reikšmės, negu tęi- 
giamas balsavimas. ,

ketvirta priežasty kpdėl ąoęiąlistai vęda rįrjkjmH 
kampaniją, yrą ta, kad kartu su pręzideptų tą pačią 
dieną bjjs renkamą kongresas įr įvairus kitokį urėdai. 
Kai kurięse v?e<įpse socialistąms yra prpgos išrinkai ąą* 
vo atstovus, bet jeigu jie neturėtų sąvo kandidato į 
pręri4entu?> tai jie, negalėtų išvystyti |r tinkamas agi* 
taęijos už sąvo kandidatus į įeitus ofisas.

įš keturi# įrodytų čiopą! tikslų svar^ią#ri3g tąi 
T? padėti maginei ^prbiniĮikų partijai, fftkh
partjja Amerikai yra būtinai reikalinga, kuomet tarp

visi principų skirtų-

daug.
Bet jeigu mums aiškintojas 

pasako pirmiausiai daikto 
vardą ir paskui išaiškina jo 
^savybes, tuomet mes, net ne
matę paties kimo, žinome 
apie jį, įsivaizduojame jį, be
veik tikrai.

Taigi, kiekvieną daiktą 
pakrikštijo” vardu

turi

—“vyrai.” Bet 100 vyrų minioj 
tu ne pašauksi: — “ei, vyre, 
eikšen!” Tu turi sakyti: “Jo
nai, Petrai, ar Tamošiau eik 
Šen.” Ir tuomet tavo prašy-; 
mą išpildys tas, kurio tu šap-1 
kiąisi.

Miestai — visi miestai. Bet 
tu negali sakyti: “aš gyvenau 
mieste.” O kur dabar? Irgi 
mieste, bet kitam. Todėl mes 
turime Kauną, Vilnių, New 
Yorką, Bostoną ir tt.

Matot, kad vardai “vyras,” 
“miestas” ir tt. musų dar ne- 
patenkina; mes turime atski
ram daiktui duoti dar po var
dą: Jonas, Petras, Tamošius.

Bet, kąd ir tų Petrų daug, 
mes duodam jam dar trečią 
vardą: Krukonis, Petronis, 
Grigonis ir tt. Čja gaunam pa
vardes.

Taigi kalbos mokslas pap
rastai daiktų vardus dalina į 
du skyrių: bųĮtęnt, į tikrinius 
ir bendrinius. Bendriniais var
dais mes vadiname tuos var
dus, kurie (iuojti ištisai viepoą 
rųšies daiktų grupei; pavyzd
žiui: visoms upėms mes turim 
bendrą vardą —- upė; visiems 
miestams turime bpndrą var
dą — miestas ir tt. Bet, kaip 
aukščiau sakiau, kad geriau 
vieną daiktą nuo kito atsky
rus, mes duodam jąm dar tik
rinį vardą: Nepiunąs, Vilnius, 
Jonas, Petras, Pęnkąitis. Ir čia 
reik atsiminti viena svarbi 
taisyklė, kad visus tikrinius 
daiktų vardus (daiktavard
žius, rašome iš dįdejės raides. 
Įr jei žmogus rašydamas pa
rašys: kaimas, jonas, vili ja— 
tai tas parodys, kad tas žmo
gus, nors plunksną šiek tiek 
valdo, bet apie rašybą nenu- 
snnano nieko.

mai. šiandie Jungtinėse Valstijose opozicijos politikojt 
£ajtliR9i Wa; yra tik “pozicija”. O parlamentinė vai

♦ i * • ' ...

žmogus 
tam, kad žinojus apie ką kąl- 
ba eina; kad atskyrus vieną 
daiktą nuo kito.

Knyga ir sąsiuvinis
maždaug, tas pačias savybes: 
abudu daiktai turi popieros 
lapus, tokios formos, tik pir
mojo lapai jau išmarginti 
spaudos eilutėmis, o antrojo 
lapai gryni, nerašyti, arba ra
šyti plunksna. Ir jei tie du 
daiktai turės vieną vardą, ar 
visai bus be vardo, tuomet 
mes ir neatskirsim jų vieno 
nuo kito: prašys mus sąsiu
vinio, o mes paduosim knygą; 
prašys knygos, tai gaus sąsiu
vinį.

Iš to, kas aukščiau pasaky
ta, gaunam suprasti, kad joks 
daiktas be vardo negali būtį: 
gimė daiktas, gauna tuojau ir 
vardą. Ir daikto vardas taip 
senas, kaip senas pats daik
tas. Ir daįktas gali išnykti, 
bet jo vardas neišnyks.

Ar pats daiktas gali, ar da
vė sau vardą? Ne. Nei organi
nis, nei neorganinis (gyvas 
ar negyvas) daiktas pats sau 
vardo neduoda. Kaip sakiau, 
daikto vardas reikalingas tik 
protingam daiktui, žmogui ir 
jis- tuos vardus davė ir sau, 
ir kitiems. Kaip senas pasau
lyje žmogus, kaip sena kalba, 
taip senas daikto vardas.
Tikrieji ir bendriniai vardaf.

Aukščiau mes kalbėjom 
apie vardę pradžią. TęJiau 
mes prieinam, kad nekurie 
daiktai turi po - du arba net 
ir kelis vardus. Kam tas? 
Mat, žmogus pirmiausiai davė 
jElaiktui reikąlingiausj vardų: 
jis visus medžius, kpumus ir 
k« pavądino vienu vaidu “miš
kas”, “giria,” “šilas” (tą patį 
daiktą, sakysim, žemaitis ga
lėjo vifeną|p “krikštyti,” o 
dzųltąs •**•' Kitaip) ? Vi$us žmo
nes, bendrai, pavadino “žmo
nėmis,” “liaudim,” ^visuome
ne;” 
liąis; žv,ėyįs,j

jos palips rųšipą vieno <tjai|do 
pųo ki|ę, ž^W turėję duur 
|i dar ekstrą vardą, n* hąt ke- 
|$* * ‘ ......... .

Visi vyrai turi ben<Jrą vardą kį nors’ pamatį:

Kaip tie vardai atsirado?
Aukščiau mes apkalbėjome, 

kad vardai daiktui būtinai 
reikaįingį. Bet kąįp sakiau 
įpums įdomu žinoti, kodėl tas 
(įaiktas pavadintas taip, o ne 
kitaip? Kas tam davė panįa-

Turiu pasakyti, kad 
klausimu mažaį yrą rašyta ir 
tie esami (ir buvę) i’ 
žmogaus smalsumo nep 
kino. Ir įlinku patenkint

si tuo

'ašiai 
aten- 
i, ka

dangi atskiro daikto pavidini- 
eityj;mas gludi gilioje praeityj; 

apie tai nieks jokio <Įokų- 
mento (metrikų) nerašo iri 
mums dabpr tenka tik spėlioti 
ir darytį logiškas išvadas.

Tiesa, apie nekuriuos daik
tus mes turime dPkumeptus, 
pasakas, legendas ir jais re
mianti^ apytikriai, arba m 
visai tikrai sužinome kodėl 
Bostonas vadinasi Bostonu, 
Kaunas — Kaunu ir tt.
Kiekvienam vardyti kqs nors 

dav^ paijifftą.
‘ Aš jau šaįtįąui kad it musų 

dienomis gema nauji daiktai 
i* jų vardai. Sakysimą, nese
nai atsirado automobijįs. Bu-

• d’ • ’B • • X. • • •

(Tąsa)
“B-b-bran-g-gusis, brangusis., 

ąš — aš — aš, — chi, chi, 
,chi, kokia ąš naįvi ir juokin
gą*. ”

Stranžępįs suprato ir siaurus 
savo usus prikando.

‘?Brąųgųsis, aš — aš 
jau antras mėnuo kai — 
kąį savo ligą nebesergu.

Strąnžerįo veidan tarsi arto
jas su savo žagre ir pora jau
čių įsirioglino ir pradėjo gi
lias vagas varyti, taip dabar 
traukėsi iš piktumo jo veido 
muskulai ir 
raukšlėmis.

“Gydytojas 
sveika ir — 
ąi.”

Stranžerio akys taip baisiai 
iraųdonavo, kad rodos y elniai 
ilgomis šakėmis ten pragaro 
Žarijas dabar maišė. Jos bepro
tiškai vartaliojosi, ieškodamos 
patogios vietos, knr baigti vį- 
są reikalą sų Adelina.

“Baigti !rr ša|to plieno jo šir
dis atsiliepė į Adelinos džiaugs
mo žodžius. “Baigti Čia pat!”

. ,Q biedna Adelina lauke šiltų 
jo žodžių ir tarsi midum iš
teptų jo lupų, lyg bitelė vasa
ros žiedo. Juk tiek daug kartų 
jis yra jai sakęs, kad tik bjau
rį liga juodu teskiria: kai tik 
pasveiksianti ir pastosianti, tai 
tuoj ir susivesią... Jis taip be
galiniai mylįs kūdikius 
ku badu negalėtų gyventi 
bevaike...

’ O ji ir tikėjo. Šventai!
Dabar —
Stranžeris pasuko biskį į 

lį, apsigręžė ir nuvažiavo 
gal prie tilto.

“čia, mašinoj, benzinas, 
ta, dušna, einam ten — prie 
kanalo”, paėmęs ją už rankos, 
suktai meilinosi.

Adelinos širdis, kaip kregždė 
ant svirties, ’šokinęj'o iš džiaug
smo ir labai gyvai trinksėjo jos 
krutinėję. Kieta, stati kairėj i 
jos krūtis ritmingai judėjo su 
širdimi ir kilnojo ploną, švel
nią bfiuskutę. Jos krūtų spe- 
niukai, kaip bumburai, saulės 
įšildyti, skėtėsi, didėjo ir Jyg 
pasistiebdami žiurėjo į laimin
gą šeimini gyvenimą...
“B-b-brangusis, brangusis, kad 

ir rytoj... Aeh, tavo, brąngu- 
| sis, aš busiu žmona... Musų 
kudik------------ čia nutruko

įjos kalba, nes kaip tik tuo mo-

— aš 
kai — 
99

darkė jį gilįomis

gyvuvisus gyvulius -
' ‘'}M' |Y^riįjįis \ ir * Jt; 

Bet le&veaniam atskyrimui

miškas, visados 
jaunystės pulsą, 
giedojo skausmo

Aukštos kanak> antkrantes, 
kurtos niekados nepridengė sa- 
W purumo neį me
daliais nei laukinėmis žolėmis, 
atrodė dabar, kaip aukštos ir 
jlgos žmonių kaulų krūvos... 
'Į’ąįp klaiku**' siaubinga... Net 
ir mėnulis danguje — ir tas, 
tąrytųm, baisiai išsišiepė ir at
rodė lyg koks giltinės kiaušas... 
Tik žaliasai 
jausdamas 
verkdamas
elegiją — Adelinai...

O stranžeris riebiai nusikei
kė, lėtai mašinon įsilipo ir nu
važiavo miestan •— tiesiog į 
policijos stotį.

wę|Į, hąllop, Paddy!” 
sveiĮcjno jį seržantas, storas 
aukštas yyras, su dvigubu 
smąkrų» žymiai padribusiais 
paakiais, tarytum tešlos gniūž
tėmis, labai raudonu nosies ga
lu, yyliųąingoinįs akimis, pa
juodusiais, kone visai iškirmi
jusiais dantimis, dešinėj bur
nos pusėj dideliu tabako gu
mulu, kurį jis smarkiai kram
tė ir spiaįidČ apie save ratu, 
kaip tipingam policininkui ir 
pridera!

“Ifąlloo, Jack!” spaudė ser
žanto ran|tą stranžeris.

“Kaip einasi, (Paddy?”
“Puikiai, seržante, puikiai!” 

pasitenkinimo kupinų balsu at
sakė stranžeris.

Ir kodėl ne ? Jis ątlįko dar
bą: žiauriausiu budu nusikratė 
karštai įsimylėjusios jį mergai
tės. O bijotis nėra ko. Seržan
tas yrą geras jo draugas: dir
ba jo gengei: alkoholį špiky- 
zėms pristato. Bendri reikalai, 
beųdra meilė ir draugiškumas. 
Sukta prohibiąljos įtaka, mat, 
taip bįąųriai yeį|qą Viešpąties 
polęrip Karalijos policiją, kad 
jį be korųpcijps ir grafto jau 
sepįai gyventi nąbegąji.

“Pavėžinai ką, eh? Paskuti
nį kartą, ėh?” apsidairęs, ty- 
Jįąu kabėdamas ir mažiau 
spiąudyyamas, juokavo seržan
tas.

“Mergą — špįkyzėj dirbus 
— gali suprasti, kokia merga... 
Pęr tiltą beyąžiuojąnt, staigiai 
iššokę iš kąru —- įp į kanalą... 
Nusiskandino — prakeikta kvai. 

‘ lė! šokau gelbėti, bet nuvažia- 
yo dugnan ir nepeiškilo dau-

I “špįkyzėj dįrbus, ėh? Nepri- 
kando liežuvio, eh?” 

“Įsimylėjo

štydavo:” ra 
Jcąrtais netyčia ištrukęs įš hųr-Į 
nos žodis likdavo daikto yar- 
du, bet Ui$ž!iumoj pavadini
mui vieno ari kito dąįktp turė
jo būti prįežąstįs, papiaias.Į 
Taip, sakysim, paėmus mėne-1 
šių vardus.

Pernai Lietuvos "Trimitas,” 
“Vienybė” ir “Keleivis” susi
ginčijo už birželio mėnesį. 
“Trimitas” sako, kaj tas mė
nuo gavo vardą nuo beržo, 
neš, giriji, tame mėnesy berže
liai buria pilnam savo gražu
me ir jais lietuviai mėgę ir 
dabar mėgsta savo grįčiaš kai
šyti (puošti). Bet “Keleivis” 
mano, kad šitas mėnuo vardą 
gavęs nuo žodžio “biržyti” t. 
y. sėjant javus daryti ženklus 
kur grudai byra.

Kieno teisybė — čia sunku 
pasakyti, nes, kaip sakiau, 
čia prisieįųa tik spėti,' daryti 
logiškas išvadas, vienok apie 
musų mėnesių vardus nesun
ku susivokti. Sakysim, sausis 
vasaris, čia kiek neaišku, ko-l 
djėl šitiedu mėnesiai taip pa-l 
vadinti. Kovas — gal dėlto,! 
kad jame pasirodę kovai 
(juodi pąukščiaį, varnų gimi
nes). (“Kovas” yra bandymas 
išversti lietuvių kalbon lotynų 

rMąrs’ą, karo dievą. Red.) Ba
ltaodis (seniau dar vadindavo 
“Karvelis”) — gal dėlto, kad 
Šį mėnesį balandžiai pradeda 
vaikus perėti. Gegužis — nuo 
musų gegutės. Birželis — apie 
jį jau kalbėjom- Liepos mė
nuo — nuo medžio liepos. Ši
tam mėnesį sužydi liepos, žie- 
tfai teikia malonų aromatą 
(kvapą-kvepčjimą). Bet dar 
daugiau liepos teikia bitelėms 
medaus. O musų protėviai bi
teles mylėjo; jų saldų medų, 
ir i| io midų, jnėgę. Be |o, ,

I liepų žiedąf nuo sepoves dąr|menįu j,smarkiai pastūmė ją 
ht dabar vartojami k«>PQ v^" j kanalą
!?s; Uenųoslaįų tpd^l, ižkįį ., lgsikišusi kanalo
hetuyis ŠH, nweW grlndinyj akmenį viena
jos vardų Ka.4 Įsiuvi? Stranžeris da.

į^iyĮpj0 lr :.^®dl>ar pamate ant jos piršto žie-
?uprantan? ,r iŠ to, M J L Jlg dovanojo j#t 
dainose apdainuojama; liepe- >
lę sulygina su mergele ir a sĮm^° ^_ls
mergelę dažnai vadina iiepe- ?os. ran^. P“8"1? žl.ed« 
le. ‘

| Atsirądu? kalendoriui, seno-j
‘R?’

gnnęs; kišusi akiųenj.
® fod, Bet stranžąris! Jis smarkiai 

į trenkė sąvd kurka Adelinos 
vinorif įpirštus.

— Ištriško kraujas...' Adelina 
sudejavo: “Mano Dieve”, ir 
daugiau nebeįškilo^.

Dypųekąltąs gyvybes pasi- 
‘ nė į sąyo saitą glėbį juodas, 
dii}$ąųsių pasaulyje skerdyklų 
ąfm$mp|s riebus ir baisiai' 
dyąkįąs kąpajo vanduo, į kurį 
įsijungę te^a fiziniai ir mora- 

tjttdijųoti. Tai ’be- liai pūvančios Chicagos sru- 
'yisji y»3fyhš. Kss tošį .

vės rABnftį ‘ 
vaflinę Julįaus 
nes jią psą 
o jis pįfm^s ir buvę kalent 
riąus ąptofius .Is lotynų k 

sijos liaudis pipma sy|tį?jį pa-1 bos ši|į| yardą pąsisav 
mačius be arįįįų • važiuojant, kitos j:ąptos ir yądina: “JuįoĮ

. „ ‘“"žiniai” July. ’ " ■
mipų mėpe^ių vardai <

tuojau ir pį^fikštįįo: “sama-| 
diodu” (pat? ejp'a). fjarsgyu-

du;” dėlto, kad jo ant pe
čiaus peyeilcia dėti, tik" žarijų! 
į vidų psikišpi ir pats yęrjją. I
^,wsis mfo ■ H 

pavadindamas, irgi turėjo ko-
» •o v t

sake, 
ir —

jau visai 
ir pąstojų-

Nie-
su

ša- 
at-

šil

į numovė... ir vėl ją pastūmė...
r “Brangusis^ tu žaidi... Duok, 
brangusis, rapką... Aš — aš — 

Į jau...” ji if yel įsikibo į a.tsi-

1 Bet stranžeris! Jis smarkiai

net pasisiūlė 
— atsisakiau — tai ir nusi- 
skandino — prakeikta žioplė P’ 

“Ji turi bg£ pasiutus, eh? 
Toks fain vyras, kaip Paddy, 
ves ištvirkėlę! Ęh?” labai ste
bėjosi seržantas.

x “Kalės vaikas! Dar ateivių 
tėvų Žinai — lugan”, keikė 
ir pravardžiavo Adeliną stran- 
žerfs.

“Lugan, eh? Ir norėjo gauti 
airišmeną, eh?” didžiavosi ser
žantas “airišmenais”, kurių vi
są gyvenimą dominuoja bažny
čia, politiką, graftas ir didelė 
taurė degtinės!

fptų da- 
piėnesy ėmė

įfįfrfUH tyrįn^f-

m

Kpronetfo formalumai: nusižu- 
(}£ merga, ir tiek. Ėh?” baigė 
seržantas.
„I ; (Bus daugiau)

“NAUJOJI PANGA”
Atčjo pin numeris 

Uruguay pažangfata lietu
viu leidžiamas laikraštis.



Įsigykit naujų pinigų

{vairus Gydytojai

Graboriai

Chicago Lawn

Kliubo

Advokatai

Chicagos teatruose

Akių Gydytojai

Seniausia ir Didžiausia

2929

Boulevard 8483

III. teisinas nutarė užsi 
dariusių bankų šėrinin 

kai yra atsakomingi

Trys nelaimės palietė 
šeimyną j vieną savaitę

Joniškiečių 
reikalais teko būti pas snnpa

ir taipgi
Nega- 

ji išėjo 
tarpu 7 
namo iš

1646 W. 46tb St

>s aukščiau- 
svarstydanias

Kaltiną policija repub 
likonų partijos šalinin

kų terorizavimu

Gydo staigias ir chroniškas ligas Tyrų, 
oterų ir vaikų pagal Dagiausius me
dus X-Ray ir kitokius elektros prie-

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

Phone Boulevard 70<2

. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Sukėlė $670,175 bedar 
bių šelpimui

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Illinois teisinas atmete 
įplaukų mokesčių 

įstatymą

kurie tu
piu igų it 

Paskolos Bonų, 
aktu gauna

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

CHICAGOS 
ŽINIOS

Puikiai nusisekė Chi 
cagos Lietuvių Mote 

ru Kliubo balius

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Sunkiai serga Br 
Smiltienė

Dabartinės sąlygos su 
demoralizuos J. V. jau 

nuomenę, sako J.
Addarns

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Skaitlingai atsilankiusi putli 
ka linksmai ir jaukiai pra 
leido vakarą labdarybė: 
fondui paliko didelis pelnas

Žinoma Chicagos pacifiste 
ir Nobelio premijos laimėtoja 
Jane Addarns pareiškė, kad 
normalioms sąlygoms negrįž
tant į trumpą laiką, J. V. jau
nuomene, priaugančioji karta, 
susidemoralizuos.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnau- IJOk j u geriau ir pigiau
negu kiti todėl, kad

'/ąįvfa Paklausau prie grar
bų isdirbystės 

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S’ Halsted St.
Tel. Victory 4088

Joniškiečių L. K. kliubo na
rė Bronislava Smiltienė sunkiai 
serga ir jau savaitė laiko po 
sunkios operacijos guli German 
Deacon ligoninėje, 5400 S. Mor
gan St. Joniškiečių kliubo na
riai ir pažjstami širdingai kvie
čiami draugę Smiltienę aplan
kyti ligoninėje ir suteikti jai 
suraminimą ir paguodą.—R. š.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Valstijos prokuroras Swan- 
son (rep.) pareikalavo polici
jos komisionieriaus Atmano 
ištirti gandus, anot kurių, Chi
cagos policija terorizuoja re- 
publikonų partijos šalininkus, 
kurie agituoja už tos partijos 
kandidatų išrinkimą lapkričio 
rinkimuose. Gandai mini ke
lius aukštus policijos viršinin
kus.

Chicago.-— šia savaitę Chica
go kinematografe rodomas įdo
mus paveikslas, ‘The Big Broad- 
cast”, kuriame atvaizduojamas 
radio stočių užkulisinis gyveni
mas. Kaip ir kiekvieno musų, 
dainininkų, kalbėtojų, ir muzi
kų, transliuojančių per radio 
stotis, gyvenimas yra jdomus, 
įvairus ir kartais tragingas. Fil
mas mėgina tas jų gyvenimo 
ypatybes nušviesti.

Jame dalyvauja dainininkas 
Bing Crosbym, Kate Smith, Mills 
Broliai, Vincent Lopez ir Cab 
Callovvay orchestros, komikai 
Burns A Allen, Stuart Irwin ir 
eilė kitų.

Be filmo, scenoje dalyvauja 
ukrainų baletas, eilė vodevilio 
artistų ir Chicagos simfoninių 
orchestras, kuriam vadovauja 
garsus dirigentas Joseph Lit-

DENTISTAS
43 Archer Av.» kampu Francisco 'A 
Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak. 

Nedėldieniais pagal susitarimų 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midway 2880

Ofisas ir Laboratorija:
25 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Pereitos savaitės pradžioje 
Elizabcth Stepek, 3813 S. Lin
coln St., vyras buvo išvežtas į 
ligoninę. Trečiadienį jos 5 
metu sūnūs buvo sužeilsas au- 
tomobilo nelaimėje 
nugabentas į ligoninę 
na to. Penktadienį 
aplankyti sūnų. Tuo 
metų duktė, parėjusi 
mokyklos, mėgino 
krosnį. Liepsnos apėmė joi 
rubus. Mergaitė apdegė laba 
smarkiai ir šeštadienį mirė.

šeštadienio rytą, prie 
J. Bogan, Chicagos 
superintendento mi

tingus kliubo narius pp. S. Ka- 
nitišus, kurie gyvena ir laiko 
valgyklą 3510 W. 63rd St. Gy
vena toje apielinkėje apie 10 
metų, turi daugelį pažįstamų 
ir draugų. Visa pp. Kaniušų 
šeimyna priklauso prie jonieš- 
liiečių kliubo. ' Jie remia lie
tuviškas draugijas tai ir mes 
turėtumėm prisilaikyti obalsio 
“savas pas savą”. Kuriems 
tenka važiuoti pro šalį, susto
kite pas St. Kaniušą.

Primenu visiems joniškie
čių kliubo nariams, kad musų 
vakaras įvyks spalio 29 dieną, 
4600 So. Wood St. Kurie ne
priklausote prie kliubo, galė
site prisirašyti tą patį vaka
rą. Bus įvairus šokiai ir gera 
muzika už visai ž'cnią įžan
gos kainą. Tėmykite komisijos 
pranešimus. B. B.

Illinois valstij 
sias teismas, 
Centralia banko bylą, nuspren
dė, kad užsidariusių bankų 
šėrininkai yra atsakomingi už 
visas skolas, kurias bankas 
užtraukė begyvendamas, nors 
jie Šerus ir pardavė prieš ban
ko užsidarymą.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisai 77 W, Wathington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Kimų Tel. Hyde Park ^395

Vakaro programas buvo 
pradėtas grand maršu, kuria
me maršavo visi šokėjai. Pro
gramų dalyvavo daininkė p. 
G. šidjškiutė-GiedraitienČ, šo
kėja Irena Juozaitytė ir “sun
kių laikų trio” — pp. N. Gu- 
gienė, S. Biežienė ir A, Stepo
navičiene. Be to, į programą 
įėjo šokių kontestai. Už val- 
cą, prizą gavo A. A.*Tulys ir

Šiomis dienomis Drovers Na- 
cijonalia bankas, kuris randasi 
prie Italsted ir 42-ros gatvės 
gavo iŠ Washington, D. C., J. 
V, Iždo Departamento kelius 
šimtus tūkstančių įvairių de
nominacijų dolerių naujų pini
gų su savo vardu.

Nacionalini bankai 
ri didelius rezervus 
S. V, Laisvės 
sulig kongreso 
specialę privilegiją išleisti savo 
vardu nacionalių banknotų. Už 
tokių pinigų laidą Drovers Na- 
cionalis Bankas turi užstatęs- 
depozitavęs S. V. valdžių Iždo 
Departamente šios šalies Liber 
ty Bonds ir aukso sumoje šim 
to nuošimčių pinigų laidos. Ant. 
kalbamų banknotų yra šie pa
rašai* S. V. iždininko, VV. O. 
Woods, iždo registratoriaus, E. 
E. Jonės, žemiaus po dešine, 
Drovers Banko prezidento, \Vm. 
C. Cunnings ir po kaire iždi 
ninko Geo. A. Malcolm.

Norintieji įsigyti-apmainyti 
senus pinigus j naujus, kad ir 
neklijentai galit kreiptis į kal
bamą banką pas p. Stungį, ku
ris visiems patarnaus su ma
lonumu.—Akstinas.

Anksti 
VVilliam 
mokyklų 
mų 711 Gordon terrace, buvo 
pamesta bomba. * Nuostolių 
nepadarė. Spėjama, kad pa
sikėsinimas buvo padarytas 
ryšyje su ginču, einančiu dėl 
Chicagos mokyklų valgyklų.

Illinois valstijos aukščiau
sias teismas nusprendė, kad 
naujai legislaturos praleistas 
metinių pajamų mokesčių 
įstatymas yra nelegalus. Kaip 
advokatas B. Bachrach nuro
dė, jis yra laipsniuotas, todėl 
priešingas Illinois valstijos 
įstatymams.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 
Cicero 3724

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Heųilęck J 323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagal sutarti. J

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
us kaipo patyręs gydytojas chirurgas it

JOSEPH J. GRISK
- Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

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

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

Room 1005 t
Telefonas State 7660: Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

Phone Boillevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Aubutn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas

ONA KRUŠAITItNĖ 
po tėvais ArnaŠaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 23 dieną. 12:20 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus pusam- 
žiaus. gimus Tauragės apskr.. 
Naujamiesčio pa ra p.. Žilių kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, du sunu Jurgį ir Juo
zapą, dukterį Agotą ir du broliu 
Mykolą ir Antaną ir gimines, o 
Lietuvoj seseq Marijoną ir 
Juozapą.

Kūnas pašarvotas randasi 
Arch St.

Laidotuvės įvyks seredoj 
lio 26 d., 2:00 vai. po piet iŠ 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Onos Krušaitienės gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laiddKDyėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sunai, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

partnerė, o už polką I. Juo
zaitytė ir J. Gura.

Į šio baliaus rengimo komi
tetą įėjo pp. Strikol, Stankū
nas, Šatkauskas, Belskis, Han- 
skaat, Steponavičius ir Dr. 
šlakis. Rengėjos yra tikros, 
kad kliubo labdarybės fondui 
paliko didelis pelnas ir tas su
teiks galimybę kliubui tęsti to
liau kilnų, per devynius metus 
tęsta neturtingų Ir nelaimių 
prispaustų lietuvių šelpimo 
darbą . A.

S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

DRT VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervyotumo, skaudamu 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
fltpmparegystę ir toliregystę. Prirengi: 
teisinai akinius. Visuose atsitikimuęsi 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausius klaidas. Specialė atyd: 
atkreipiama į. mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus 

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

giau kaip pirmiau, 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

CHARLES P. KAL
LIJETŲVIS ADVOKATAS 

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

756 West 35th Street 
Phone Boulevard 5913 .

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

JONAS PETRUSKIEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 22 dieną, 6:45 valandą 
ryto 1 93 2 m., sulaukęs pusės any
žiaus, gimęs Liflando guberni
joj, Rigos mietse.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Teklę, po tėvais Vaidmo- 
naitę, 2 dukteris, Marijoną ir Ju
zefą, sūnų Adomą, žentą D. Bal- 
sevich. 2 anukus, Raymond ir 
Dominik ir švogerį C. Viedman 
ir gimines, o Lietuvoj 3 brolius, 
Stanislovą. Boleslovą ir Leoną.

Kūnas pašarvotas randasi 7121 
So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke 
spalio 25 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į Gimimo Penelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Petruskiewicz 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Žentas, 
Anūkai, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Virs 3(1(1 svečių, jaunimo, 
profesionalų, veikėjų ir Chi
cagos Lietuvių Moterų kliubo 
rėmėjų susirinko šeštadienį į 
Shoreland Motei, kur 
su dideliu pasisekimu 
“sunkių laikų balių”, 
margas ir linksmas; 
buvo savotiškas ir 
Paprastos, perkelinės, 
n i nes 
viena 
siutai 
giu 
leido 
čia i 
no

kliubas 
surengė 
Ne vien 

balius, 
įdomus.

kartu- 
suknelės, pralenkiančios 
kitą originalumu; vyrų 
kostiumai, tuo atžvil- 

irgi vienas, kitam nenusi- 
Vakaro rengėjos ir sve- 

rado fotografo p. Stanku- 
kostiumą originališkiausiu 

ir todėl suteikė jam prizą. 
Jaukumas ir linksmumas pasi
reiškęs vgkaro pradžioje, ne
pranyko iki pat pabaigos, kuo
met atėjus trečiai valandai 
ryto, svečiai pradėjo skirsty-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 

3102 So/ Halsted St. 
kampas 31st Street 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

• K., MIESTO OFISAS
1Ž> N. Dearborn St.. Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Te!. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Bomba mesta prie mo 
kyklų superintenden

to namų

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

[Acme-P. « A. Photo]

Ar matėt tokį šunį? Tai Afghano kurtas, nesenai atvežtas iŠ 
Indijos. Tik vienas tokis šuo ir yra visoj vakarinėj Amerikoj

Emergency Relief Wclfare 
Fund of Cook county, kuris 
pereitą savaitė pradėjo varyti 
kampaniją sukelti $7,500,000 
bedarbių šelpimui, jau 
aukomis $670,175.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

Lietuviai Gydytojai

DR MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius it 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai.
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
l 4180 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utafninkais, Kctvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panejėliais, Seredomis ir PėtnyČiomis 

1821 So. Halsted Street

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir vM nustebino publikų mi I»VO nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšieo palaldojimi|. Meo nieko 
narokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kuao | m«M| 
įstaigų iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų auUmobUIus. fdvsMuoo | 
namus ir atveš j musų ištaigi kur gaJMio pamatyti <• 
džiausį pasirinkimą grabų ifr kitų reikmenų Ir už tą pa^ 
tarnavimą jums visai nieko nereiklu moklti, nežiurtai 
i tai, ar jus ką pirkaite, ar de.

EUDEIKIS yra vienatinių lietuvių graborius, kurto 
teikia ambulance patarnavitną su ekspertu lietuviu pų? 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DU 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsite kur 
kitur.

EUDEIKIS ■am Kmf Kana ■ ■ ’L ■ Umr
DMįnh OfaM , ' '

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viri Telefonai: YARDS 1741 ir 174S

> h j

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL
„jjSgįte, OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m, 
4649 S. Ashland.-Avt 
Tejt Boulevard 6487

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS L

Grįžo i! Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D. 1
West Town State Bank Bldg. *

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

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

Telefone j Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELK
T56 W. 35th St

(Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias' 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Kctvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofi»o valandos nuo 2 iki ♦ Ir ano 6 Ud 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2i4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą.

DR. A J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
, (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį ir 
: Ketvirtadienį vakarais pagal mitarimi.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Universal State Ban
ko Depozitorių Kom.

susirįnkimas
Ruošia naują peticiją teismui 

uždrausti receiveriui daryti 
settlementus su šėrininkais; iš 
komiteto sekretorių rezigna' 
vo Stulpinas

Spalio 21 d. Depozitorių nuo
latinėj raštinėj, 3286 S. Halsted 
St., įvyko šio komiteto visuoti
nas susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 18 narių ir keletas 
pašalinių.

Iš valdybos raporto paaiškė
jo, kad laimėta teisme byla prieš 
dabartinį receiverį, kuriam yra 
uždraudžiama likviduoti banko 
turtas be komiteto žinios.

Ruošiama nauja peticija
Yra rengiama antra peticija, 

kad teismas uždraustų Univer
sal banko šėrininkų receiveriui 
daryti kokius nors setlementus 
su banko šėrininkais be komi
teto žinios. Reiškia, kad šis 
komitetas galėtų prižiūrėti, jog 
nė vienas šėrininkų negalėtų iš
sisukti nuo savo atsakomybės, 
jeigu truktų pinigų banką lik
vidavus.

Pranešė, kad jau yra surink
ta virš 400 parašų ant peticijos 
prokurorui Svvansonui su rei
kalavimu, kad jis užvestų Grand 
Jury tyrinėjimą prieš Universal 
banko vedėjus.

Parašų rinkimas dabartinio 
receiverio prašalinimui ir pa
skyrimui jo vieton Justino Mac
kevičiaus eina silpnai. Nors rei
kalinga suma pinigų jau yra 
suregistruota, bet dar trūksta 
skaitliaus depozitorių. Mat yra 
daug depozitorių, kurie turėjo 
banke po mažą sumą pasidėję, 
tai dabar visai nepaiso, kas su 
jų pinigais atsitiks. Bet tuo 
jie trukdo komiteto darbą ir 
stato į pavojų kitų depozitorių 
pinigus. Kad greičiau butų 
galima surinkti reikalingą skait
lių parašų—nutarta panaikyti 
25c. mokestį ir atsišaukti j vi
sus depozitorius, kad nevilki
nant ,eitų j paskirtas stotis ir 
rašytus: po peticija. Ištikro, 
depozitoriai turėtų patys dau
giau susirūpinti šiuo reikalujr 
vienas kitą paraginti rašytis, 
šaukiama visų depozitorių su

sirinkimas
Sekantį penktadienį yra šau

kiamas visų depozitorių susi
rinkimas Lietuvių Auditorijoj. 
Įžanga veltui, tad visi depozi
toriai turėtų susirinkti ir pa
rodyti, kad jie savo komiteto 
darbą remia ir įvertina.

P. Kemėšienė pranešė ir A. 
Katelė patvirtino, kad vienas 
ekzekutyvio komiteto narys P. 
Klebonas atsisakė pasirašyti po 
peticija reikalaujančia uždraus
ti dabartiniam receiveriui likvi
duoti banko turtas be komite
to žinios. Po trumpų diskusijų 
ir kaltinamo pasiaiškinimo — 
nutarta Kleboną prašalinti iŠ 
ekzekutyvio komiteto, o jo vie
ton išrinktas A. Bubinas. Be 
to, darinkta A. Katelė ir p. 
Misčiukaitienė. ■'*
Rezignavo P. M. Stulpinas; sek

retorium Kemėšienė
Kadangi pirmesniame susirin

kime buvo nutarta patikrinti, 
ar visi komiteto nariai yra Uni
versal Banko depozitoriai, kon
trolės komisija pranešė kas ką 
atstovauja ir kad visi yra depo- 
zitoriais, išskyras P. M. Stul
piną. P. M. Stulpinas aiškino
si, kad jis yra depozitorius su 
apie $60.00 depozitų ant che- 
cking account, bet turėjo ir 
privatišką skolą, apie $100.00. 
ui kurią buvo užstatęs virš 
$100.00 vertės kokį tai boną. 
Po banko užsidarymo, P. Stul 
pinas susitaikė su dabartiniu re-

ceiveriu/priskaitant jo depozi
tą $60.00 už skolą. O kadangi 
skola buvo didesnė, kaip depo
zitas, tai P. Stulpinas liko ban
kui skolingas apie $40.00 su 
virš. Bet kadangi jis buvo už 
statęs $100.00 vertės boną, tai 
pagal jo aiškinimą jam bankas 
dar lieka skolingas, ir tokiu 
budu Stulpinui atrodo, kad jis 
yra banko depozitorius ir turi 
teisę dalyvauti depozitorių ko 
mitete.

Diskusuojant, pasirodė ir ki
tokių nuomonių. Būtent, kad 
užstatas už paskolą nesiskaito 
depozitų, nes bile kada atmo
kėjus bankui likusią dalį pa
skolos užstatą galima atsiimti 
ir tai padarius Stulpinas lieka 
visai neužinteresuotas banko 
likvidavimu. Po karštų disku
sijų ir įnešimų, P. Stulpinas į- 
teikė rezignaciją iš depozitorių 
komiteto ir sekretoriaus vietos.

Reikia pažymėti, kad Stulpi
nas buvo vienas iš pirmųjų šio 
komiteto tvėrėjų ir nuo jo su- 
sitvėrimo dirbo kaipo sekreto
rius ir pašventė daug darbo ir 
savo laiko, bet kitokios išeities 
nebuvo, kaip tik jo rezignaciją 
priimti. Depozitorių susirinki
mas ir vėliau depozitorių komi
tetas yra nutaręs, kad šio komi
teto nariais gali būti tiktai de
pozitoriai. Jo vieton sekreto
rium išrinkta p. Kemėšienė.

Del negalėjimo dalyvauti ck- 
zekutyvio komiteto susirinki
muose p. Krukonis prašė jį pa- 
liuosuoti iš ekzekutyvio komite
to. Jo rezignacija priimta.

Kilo klausimas, ką daryti su 
laikina raštine, kuri yra atida
ryta’, 3236 S .Halsted St. De
pozitoriai ją lanko su visokiais 
reikalais ir prisieina ją laikyti 
atdarą nuo 10 vai. ryto iki £ 
vakaro. Iki šiol daugiausia ten 
dirbo St. Strazdas ir M. Kemė- 
šeinė be jokio atlyginimo. Bet 
toliaus jie atsisakė ten kasdien 
dirbti, nes yra priversti rūpin
tis ir savais reikalais. Kadangi 
komitetas pinigų neturi pasam
dyti žmogų, kuris galėtų kasdien 
ten būti, tai nutarta darinkti 
dar keletą žmonių, kurie pasi
mainydami galėtų raštinę laiky
ti atdarą.

—T. Rypkevičia.

Automobilis suvaži
nėjo lietuvį J. Asmutį 

* ____________ .

Nelaimė įvyko prie 34-tos ir 
Union kampo

Penktadienį po pietų prie 
Union Avė., ir 34-tos kampo į- 
vyko nelaimė, kurioje nuken
tėjo Juozapas Asmutis, lietu
vis siuvėjas, paskutiniu laiku 
gyvenąs 116 So. Green St. Au
tomobilis važiavo Union Avė. 
į pietus. Tuo laiku skersai gat
vės ėjo J. Asmutis. Automobilis 
į jį įvažiavo, sulaužydamas 
sprandą ir bjauriai sudraskyda
mas jo veidą.

Švedijos kron-princo sūnūs princas Adolf ir vokiečių princesa 
Sybille iš Saxe-Coburg-Gotha, kurie apsivedė pereitą trečia

dienį Coburg, Vokietijoj.

[Acme-P. ® A. Photo]

jos nėra. Žmogaus pirkti ar 
parduoti negalima, bet žmogus 
yra bado priverstas pats pasi
aukauti kokiam nors likimui.

ir tie negrai, kurie buvo par
duodami ir perkami? —Pilietis. CLASSIFIED ADS.

Mirė

Išgėrė butelį karbo 
lio rūgščių

J. Piagilienė mėgino nusižudyti 
nusiminusi dėl persiskyrimo 
su vyru

L. Dagilienė nerado laimės 
šeimyniškame gyvenime. Skaus
mai, ašaros ir susirūpinimas 
nuolat darkė jos dienas. Daly
kas priėjo prie to, kad ji per
siskyrė su vyru. Ir vakar, apie 
4-tą valandą ryto, namuose, 
3340 Parnell Avė., ji išgėrė kar
bolio rūgščių, mėgindama tuo 
budu užbaigti savot gyvenimą. 
Policija aiškina, kad ji \ tai pa
dariusi labai nusiminusi dėl 
persiskyrimo.

Indianos pelkėse ir 
džiunglėse įkalintas 

75 metų senelis
Atskirtas nuo pasaulio prižiūri 

kataliko advokato “formą”

Spalių 22 dieną pasimirė Jo
nas Petruszkiewicz, 7121 S. 
Talman Avė., palikdamas žmo
ną Teklę Vaidmontaitę^Petrush- 
kiewicz, dvi dukteris Marioną ii 
Juzefą ir sūnų Adomą. Laidotu 
vės įvyks antradienį.

Perspėjimas lietuvių 
biznieriams

Pastaruoju laiku pas lietu
vius biznierius pradėjo lankytis 
du vyrai, vienas juoduose rū
buose ir dėvįs kepurę, o kitas 
šviesiame siute ir su skrybėle. 
Jie sakosi esą prohibicijoS agen
tai ir grąsina areštu, jeigu 
jiems nebus patepta keli dole
riai. Jų liudymai, autoriteto 
ženklai ir varantas yra sufab
rikuoti. Jie yra apgavikai, iš
ėję gąsdinimais pasipinigauti. 
Biznieriai turėtų jų saugotis. 
Jeigu atsilankys į kurio nors 
biznierio krautuvę, prašoma 
juos užšnekinti ir pašaukti po
liciją. z

——D. J.

Katalikų katakizme yra sa-į 
koma “mylėk savo artimą, kaip 
pats save”. O tuo tarpu katali
kų advokatas savo farmoje lai
ko įkalinęs senelį. Argi tas se
nelis ne toks pat vergas, kaip

Klaidos atitaisymas
šeštadienio “N.” laidoje į ži

nią apie naujį profesionalą F. 
Petraitį įsibrovė klaida. Ant- 
galvis turėjo būti ne “Mar- 
ųuette Park, bet North West 
Side.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
bud? išmokinama j trumpiausi? laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 po pietų' ir nuo 7 ik! 9 
vai. vakaro.

Amerikos. Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St .
I

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų , na

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen ■ Stud.> 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tek Englewood 5840

J. MACKIEWICH'
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St.

Phope Canal 1678

....................... "—"i"". . . ........ «
Mes Mokame Cash

$80 už $100.
5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
renjanninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. , iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metine 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. (žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 W«st Division St. 

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

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro Šviesą, ir pataisome pečius 
ir' t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

TeL Victory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40. 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

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

Kedzie 8463 — 
t Naktinis Telefonas Columbus 7741

75 metų amžiaus senelį, begy
venantį lūšnelėj, .sukaltoje iš 
įvairių lentgalių ir blekių. Nei 
grindų, nei langų. IPrisiminė 
Lietuvoje girdėtos pasakos apie 
atsiskyrėlius, gyvenančius gi
riose.

Pasirodo, kacl tas senelis yra 
žemės savininko laikomas kai
po ūkio prižiūrėtojas, su teise 
pasidaryti pragyvenimą iš tos 
žemės. Bet jis neturi nei ark
lio, nei karvės, nei jokio kito 
galvijo, apart šešių vištų ir 
jauno šunelio. Matomai jo mais
tas susideda iš pomidorų (to- 
mačių) ir bulvįų, kurias už
augina vasarą, žemę greičiau
siai pradraskydapias su medžių 
šakomis, nes jokių kitų įran
kių nebuvo matyti.
Iš lentgalių ir blekių sukalta 

lūšnelė
Lūšnele susideda iš vieno 

kambarėlio, kuriame ant smė
lio grindų supilta kruvutė bul
vių ir pomidorų. Jame stovi jo 
lova ir taip pat tupi vištos ir 
miega jaunas šunelis. Tai vis
kas ką jis turi už prižiūrėjimą 
advokato 400 akrų farmos. 
Artinųausi farmeriai randasi 
už 3—4 mylių.

Tam seneliui duona, mėsa, 
pienas ir sviestas yra labai di
delė retenybė. Musų kampanio- 
nė, p. Degutienė, matydama 
senelį alkaną, atidavė jam val
gius, kuriuos turėjo. Už tai 
senelis su ašaromis griebėsi 
Degutienei, rankas bučiuoti, dė
kodamas už sutęiktas labai 
brangias dovanas. Užklaustas, 
“ar busi čia per žiemą,” atsa
kė, kad turįs būti.

Gyvena apsuptas pelkių, 
džiunglių ir gyvačių

'• J V.' ' 5 . ‘' J'. ’į'U'

Reikia stebėtis, kad senelis, 
ištremtas į džiungles, atskirtas 
nuo žmonių, apsuptas šliaužio
jančių gyvačių, nuo kurių nei 
lūšnelė jo neapsaugoja, turi 
tiek kantrumo tokį gyvenimą 
panešti, ir da^ būdamas taip 
senas. Bet dai* įstabiau, atsi
minus tuos žmones, kurie įkali
no tą senelį į tą beveik niekam 
neprieinamą pelkėse, ir džiunglė
se paskendusį užkampį.
Tųi kataliko advokato artimos 

meilės pavyzdys
Kuomet pietinėse valstijose 

negrai-vergai .buy.o parduodami 
ir perkami, prieš pąrduosiant, 
pardavėjas vergą šerdavo, kad 
gerai atrodytų, T kad daugiau

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
cnygų ir gintarų išpardavimas — visos 

prekės parduodamos.už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikali®, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenant 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniška 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 

gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui, 
knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
. Tel. Yards 4754

Įclassified AūS.^
Educational 

Mokyklos
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. Wasbington St., 2ros lubos

ATNAUJINAME MATRASUS
Nauji užvalkalai _____  $2.50

padaromi į vieną dieną. 
A & B BETTER BEDDING 

906 No. Western Avė. 
Tel. Humboldt 4766

Financial
Finansai*Paskolos

Patent Attorney
Patentai

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

MADOS MADOS

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

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

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

RENDON 6-šių kambarių bungalovv 
gražioj ’Gage Park apielinkėj, 5604 S. 
Mozart Street. Namas veik naujas su 
visais moderniškais patogumais: karštu 
vandeniu apšildomas, šaur, telefonas. 
Renda dabar tik 35 dol. mėnesiui.

Exterminatoriai
exterminAtoriai 

DUODA UMUS REZULTATUS 
Išnaikinti tarakonus 5 kambarių 

flate — $2.85. Blakės, $4.50. Žiur
kės, $5.00. Kandis ant visados išnai
kinti $3.95. Darbą pilnai garantuo
jame.
NATIONAL PIED PIPER SERVICE 

Tel. Diversey 4271

RENDON 6 kambariai, šviesus, pe
čius duosime. Tinka dėl 2 šeimynų ar
ba išrendavimui pavieniams. Renda 
$20.00. 722 W. 35 St.

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Pbilco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

f .____

6 KAMBARIŲ vandeniu šildomas 
flatas $25.00 rendos.

3411 S. Leavitt St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

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

2519 W. 69th St.

Praeitą sekmadienį, anksti 
rytą su draugais išvažiavome 
grybauti į Indianos valstiją. 
Važiavome apie 80 mylių nuo 
Chicagos, į Westfield .apielinkę. 
Toje apielinkėje, daugiausiai 
yra pelkių, todėl valstijos lė
šomis prikasta daugybė kana
lų, kad jas nusausinus ir par
vertus į tinkamą žemdirbystei 
žemę. Bet visgi žemė atrodo 
gana prasta, pilka su raudonu 
smėliu, ąžuolų giriose žoles 
beveik nėra, o grybų labai ma
žai. Grybautojams gręsia ne
mažas pavojus nuo gyvačių, 
kurių teko keletas pamatyti. 
Viena buvo nepaprasto didumo. 
Ilgio nebuvo galima pastebėti; 
bet storio turėjo apię tris co
lius. Po to noro grybauti nebe-: 
buvo. Tuo laiku prisiminė ir 
Dr. Montvido straipsnis tilpęs 
“Tėvynėje” praeitą savaitę, ku
riame plačiai aprašyta apie 
grybų vertę ir nuo jų kylan
čias nelaimes.

Atsiskyrėlis senelis
,■ ■ ' . t . ' ' i \

Bevažinėdami iš vienų girių 
į kitas pasiekėme farmą, jeigu 
ją farma galima vadinti, ku-* 
rią buvome. \ pasiryžę pasiekti. 
Ji priklauso * vienam Chicagos 
advokatui. Tai yra didžiulis 
džiunglių ir pelkių plotas. Pri
važiavimas yra labai pavojin
gas. Kelio beveik visai nėra. 
Per perkes, per duobes ir su 
mažiausiu neatsargumu galima'už ji gautų pinigų. Taipgi pir- 
karę nuklanipinti, arba apsi- kejąs, nusipirkęs vergą, irg^ 
versti. Laimei buvo , įausa, to- turJjo duoti valgyti, kad
dėl vargais'negrais nuvažiavo- galėtų dirbti ir nenumirtų, nes 
mę. Pasiekę' vietų-nustebome,1 už JĮ užmokėjo didėlius pini
kai pamatėme vienui vieną apie gus. Bet dabar oficialiai vergi-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

B®

8F' F 2Z94
Augusiai moterei išėjimui 
ilgom arba trumpom ran- 

Sukirptos mieros 14, 16, 18,
1 M A A 4 • A

2794, —— 
suknelė, su 
kovem, f 
20, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mlerų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavarde ir adreeų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Raiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

NAUJIENOS Pattern Dent.

1789 S. Halsted St, Chicago.
čia jdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ------- -

Mieros .........................  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

••••••••*••••••••••••••»•■»•• •••••••••••• ••• 
(Adresas)

(Miestai ir valstija)

NAMŲ SAVININKAI l PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE 1

Metine 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,

ICE CREĄM parloris ant pardavi 
mo. Kaina $125, geroj vietoj.

4830 W. 15 St., Cicero

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
sernė. Atsišaukit greitai. Knygynas. 
Box 58. 3210 So. Halsted St.

Saukite 
CANAL 
6373

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

• < ' - i

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

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

SAVO BIZNIUS — PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE”
< VISUOMET NEŠA NAUDOS!
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