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PASITRAUKĖ IŠTARNAVUS SLA. 12 METU
Dar nežinia ką dabar laikomas SLA. Pild. 
Tarybos suvažiavimas paskyrė jos vieton

“Naujienos*’ gavo trumpą ži
nią iš New Yorko, kad SLA. 
Sekretorė, p-lė Petronėlė Jur- 
geliutė, rezignavo. Rezignavo 
ji dabar laikomam SLA. Pildo
mosios Tarybos suvažiavime. 
Nė p-lės Jurgeliutės rezignaci
jos priežasčių, nė ką Pildomoji 
Taryba išrinko jos vieton, dar 
nežinoma.

P-lė Jurgeliutė tapo SLA. Se
kretore 1920 m., kai Boston, 
Mass., laikytas seimas paskyrė 
ją laikinai eiti sekretorės par
eigas, kadangi seimas atmetė 
abu visuotinu balsavimu nomi
nuotus kandidatus—A. B. Stri
maitį, ir T. Dundulį. T. Dun
dulis, kuris rinkimuose buvo 
gavęs daugiausia balsų, pasiro
dė, buvo vienu tarpu suspen
duotas ir todėl, einant SLA. 
konstitucija, negalėjo užimti 
sekretoriaus vietos. Už tai, kad 
tuo laiku buvęs sekretorius A. 
B. Strimaitis, įėjo į balotą su
spenduotą kandidatą, seimas at
sisakė patvirtinti ir antrą kan
didatą, patį Strimaitį ,ir laiki
niu sekretorium * paskyrė p-lę 
P. Jurgeliutę. Vėliau visuoti
nu balsavimu p-lės Jurgeliutės 
paskyrimas buvo patvirtintas.

Po užpereito SLA. Seimo, lai
kyto Chicagoje, kuriame iškilo, 
aikštėn Devenio paskolos reika
lai, dėl tos paskolos iškilo ne
sutikimai tarp sekretorės Jur
geliutės ir SLA. prezidento S. 
Gegužio, kurie tęsėsi ir šio lai
ko. Galbūt tie nesutikimai ir 
buvo viena p-lės Jurgeliutės 
rezignavimo priežasčių.

Darbininkai prieši 
naši pardavimo 

taksams
Am. Darbo Federacija priešin

sis šiems taksams, kurie tak
sų naštą uždeda ant papras
tųjų žmonių

Washington, lapkr. 20. — 
William Green, prezidentas, pa
reiškė, kad Amerikos Darbo Fe
deracija griežtai pasipriešins 
trumpoje kongreso posėdžio pri
ėmimui pardavimo taksų, ku
riuos norima uždėti ant visų 
perkamų prekių ir kuriuos tu 
retų sumokėti patys pirkėjai.

Prezidentas Green sako, "kad 
“griežtas nusistatymas“ prieš 
šitokius taksus bus priimtas Fe
deracijos konvencijoje, kuri j- 
vyks ateinančią savaitę Cincin- 
nati mieste.

“Darbininkai su dideliu susi
rūpinimu žiuri į pardavimo tak 
sų šalininkų pastangas taksa- 
vimo naštą nuimti nuo šalies 
turto ir ją uždėti žmonių ma
sėms”, sako. prez. Green pa
reiškimas.

Susirado prohibici- 
ninkų vadas Robins

31 rinkimų viršinin 
kai areštuoti 

Newarke
Newark, N. J., lapkr. 20. — 

31 rinkimų viršininkai 3 ir 5- 
ame warduose tapo areštuoti už 
padarytas tuose warduose pre
zidentiniuose rikimuose dide
les sektybes.

Mažins valdžios iš 
laidas

Washington, lapkr. 20.—Pre
zidentas Hoover paskelbė, kad 
jis įsakė sumažinti federalinės 
valdžios išlaidas, taip kad gali
ma butų sumažinti paskyrimus 
sekamiems fiskaliniems metams 
550 milionų dol.

Dabartiniems metams valdžios 
išlaidoms buvo paskirta $4,761,- 
000,000, sekamiems fiskali
niams metams, prasidedantiems 
ateinančių metų liepos 1 (L, bus 
prašoma skirti $4,200,000,000. 
Su tiek pinigų turės išrinkta
sis prezidentas Roosevelt apsei- 
ti per pirmus metus.

Asheville, N. C., lapkr. 20.- 
Turtingas prohibicininkų vadas 
Raymond Robins, 59 m., kuris 
prapuolė rūgs. 6 d., bevažiuo
jant į Washingtoną pasimaty
ti su prezidentu Hooveriu, at
sirado Great Smoky kalnuose, 
mažame North Carolina mieste
lyje Whittier, kur jis neva 
ieškojo aukso. Kaip išrodo, jis 
yra amnezijos (užsimiršimo) 
auka, nes jis neatsimena kas 
jis yra ir kuo buvo pirmiau, 
gyveno pasiyadinęs Raymond 
Rogers. Nepažino jis ir savo 
žmonos, atsimena vien Hoverį 
ir už jį laike rinkimų, vedė karš
tą agitaciją.

Jo prapuolimas sukėlė dide
lę sensaciją. Buvo manoma, kad 
jį pastvėrė butlegeriai ir bus 
jį nužudę. Taipgi buvo įtaria
mi ir rusai monarchistai ,nes 
jis buvęs prielankus Rusijos 
bolševikams.

Bomba Barcelonos gat
vėje; 17 žmonių 

sužeista

NELAIMĖ, KURI APSIĖJO BE AUKŲ
■
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Automobilių lenktynėse Oakland, Cal., automobilius, kuriuo važiavo Lester Spangler ir mecha
nikas Spider Matlock, apvirto, bet nė vienas važiavusių neužsimušė ir tik lengvai susižeidė.
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Patys fašistai nenori Du turtuoliai priglaus 
Hitlerio kancleriu 1’000 uragano našlaičių

Adolf

J 

Hitleris ilgokai tarėsi su Hin- 
denburgu, bet buvo nuolan
kus savo nusistatyme

\___
• * - i mi^

Berlynas, lapkr. 20.
Hitleris, buvęs Austrijos namų 
maliorius ir paskui korporalas 
vokiečių armijoj, vakar apsi
lankė pas prezidentą von Hin- 
denburgą prašyti paskirti jį 
Vokietijos kancleriu.

Bet turbūt delei pralaimėji
mo pereituose rinkimuose, Hit
leris jau nebuvo toks karingas 
ir savo nusistatyme rodė di
delio nuolankumo.

Kuomet keli mėnesiai atgal 
Hindenburgas tarėsi su Hitleriu, 
tai pasitarimas užtruko tiktai 
10 minučių ir Hitleris nebuvo 
paprašytas net sėstis. Tada jis 
buvo karingas, pilnas vilčių už
kariauti ir valdyti visą Vokieti
ją. Tą viltį sunaikino paskuti
niai rinkimai ir dabar Hitleris 
yra atsimainęs. Todėl ir pasi 
tarimas užtruko apie valandą 
laiko.

Manoma, kad tarp Hindenbur- 
go ir Hitlerio įvyko susitaiki- 
mas. Bet abejojama, kad Hitle
riui tektjj kanclerio vieta, nes 
jo nenori net patys hitlerinin
kų vadai, kurie pageidauja, kad 
kancleriu butų paskirtas neut-1 
ralis asmuo, kuris turėtų 
Hindenburgo ir reichstago 
ramą.

ir 
pa-

Ir bankieriai strei 
kuoja...

$198,654 amerikiečiai 
atsiuntė Lietuvai per 

3 mėnesius
Kaunas, spalių 20.— Per lie

pos, rugpiučio ir rugsėjo mėne
sius Lietuvos gyventojai gavo 
iš Jungtinių Valstybių lietuvių 
amerikiečių 198,654 dolerius pi
nigų, atsiųstų pašto perlaido
mis.

Rusija pašalino 30, 
000 raštinių dar

bininkų

Vandens srovė nunešė 
valtį į malūną ir pas

kandino žmogų

Havana, lapkr. 10. —Du Ha
vanos turtuoliai, Alfredo Hor- 
nedo, leidėjas didžiausio Hava
nos dienraščio ir biznierius Ra- 
mon Cruselias, prisiėmė globo
ti 1,000 uragano našlaičių. Vai
kai, berniukai ir mergaitės, 2 
iki 14 metų amžiaus, bus mai
tinami ir mokinami iki 21 m. 
amžiaus. J jei atvežti iš Cania- 
guey provincijos. •

Tyfas, geltonasis drugys ir 
badas siaučia uragano zone. 
Dedama desperatiškų pastangų 
sustabdyti epidemijas, kurios 
gręsia Išmarinti visus išlikusius 
nuo uragano. Dar 85 žmonės 
mirė nuo tyfo, neskaitant pir
miau mirusių 168 ir be to 250 
žmonių susirgo.

Paskelbė streiką reikalaudami 
paliuosuoti du areštuotus ban
kinius •.

Maskva, lapkr. 20. — Einant 
pereitą mėnesį išleistu įsaky
mu, Rusijos valdžios raštinės 
pašalino iš darbo apie 30,000 
darbininkų, kurie bus perkelti 
į ukius ir dirbtuves. Visose val
džios raštinėse skaičius darbi
ninkų sumažintas nuo 10 iki 20 
nuoš. Kiek mažiau sumažintas 
skaičius valdžios trustų ir sin
dikatų raštinių darbininkų. 
Daugelis mažesnių raštinių liko 
visai uždarytos.

Pumpėnų miestelio gyvento
jas Bagdonas Antanas, Tuliunų 
kaimo malunan per patvynusį 
La venos upei j vežė žydo kvie
čius.

Gerai prikrautą ir blogai val
domą laivelį sraunus Lavenos 
vanduo pagavo nešti tolyn. Bag
donas yrėsi iš paskutiniųjų, ta
čiau srove jį nugalėjo, nunešė 
prie tvenkinio ir iš kelių metrų 
aukštumos bloškė į putojančius 
verpetus. Bagdonas paskendo ir 
tik sekančią dieną jo lavoną 
surado jo brolis.

Bankrotavo Radviliškio 
smulkaus kredito 

bankas

Teismas užgriebė 
unijos rekordus

Kaunas.—Kooperacijos banko 
valdybai prašant Šiaulių apy
gardos teismas savo posėdy 
spalių 24 d. pripažino Radviliš
kio smulkaus kredito banką ne
išsimokančiu prekyboje skoli
ninku ir nutarė visam banko 
turtui uždėti reikiamus draudi
mus bei areštus.* Prisiekusiuo
ju turto rūpintojų teismas pa
skyrė Šiaulių pris. advok. pad. 
I. Urbai t j.

Rusija nedarysianti su
tarties su Manchukuo 

bė JaponijosBudapeštaš, Vengrijoj, lapkr. 
20.—Ikišiol streikuodavo vien 
darbininkai, bet dabar pradeda 
tą patį daryti ir kapitalistai.

Vengrijos bankierių komiko- 
nieriai pranešė valdžiai, kad 
niekas neis į biržą pirmadieny, 
jei nebus paliuosuoti du areš
tuotieji Budapešto bankieriai. 
Reikalaujama ir kaltinimą prieš 
juos panaikinti

“Kada su darbininku netei
singai pasielgiama dirbtuvėj, 
unija skelbia streiką, todėl ii 
mes nutarėm stvertis tų pačių 
priemonių”, sako bankierių pa
skelbimas. <-

Minėti du bankieriai yra kal
tinami neatidavę nacionaliam 
bankui kitų šalių pinigų, kaip 
to reikalauja įstatymai. Kalti
nama, kad jie pardavę svetimą 
valiutą mažytėj S Lichtenstein 
valstybėj, kur jie turi atsidarę 
savo skyrius šmugeliavimui pi? 
nigų.

Maskva, lapkr. 20. — Valdžios 
laikraštis Izvestija sako, kad 
sovietų Rusija nesirašys nepuo 
limo sutarties su Manchukuo, 
jei panaši sutartis nebus tuo 
pačiu laiku pasirašyta ir su Ja
ponija.
Japonija ieškanti Franci jos fi

nansinės pagelbos
. Paryžius, lapkr. 20.— Atvy
kimas didelės japonų delegacijos 
į tautų sąjungos tarybos su
sirinkimą, kuris svarstys Lyt- 
tono raportą Manžurijos klau
simu, vėl atgaivino kalbas, kad 
Japonija ieškanti finansinės pa
gelbos savo programui Manžu- 
rijoje.

Franci jos užsienio reikalų mi
nisterija tam užginčija, tečiaus 
esą tikra, kad Japonijai trūksta 
pinigų ir ji jau kalbinusi Fran
ci jos bankus, kad jie investuo
tų pinigus Manchukuo valsty
bėje. Bet valdžios spiriami 
bankai atsisaką gelbėti “ Japoni
jai.

Pasibaidę arkliai už
mušė moterį

Šilute.— Apgailėtinas įvykis. 
Ūkininkas Geležinis važiavo 
dvikinkiu vežimu iš turgaus. 
Pakeliui sugriuvo vežimo ratas 
ir ūkininkas nuėjo pas vieną 
kalvį. Tuo tarpu nuo prava
žiuojančio automobilio pasibai
dė arkliai ir ėmė bėgti. Ga
liausiai vežimas užkliuvo už 
vieno akmens ir sudužo. Ūki
ninko žmona virto iš vežimo ir 
persiskėlė galvą. Greit auto • 
mobiliu nuvykęs gydytojas ra
do ją dar gyvą, bet vežant į li
goninę pasimirė. Pasibaidę ark
liai lėkė toliau. Galausiai atsi
dūrė- į pirmą važiuojantį ve
žimą, kuris . buvo apkrautas 
smailiais medžiais. Vienas ark
lys įsidūrė smailų medį į kru
tinę iki pilvo ir vietoj pastipo, 
antras tik mažai tesusižeidė.

Chicago.—Federalinio teisėjo 
Wilkerson įsakymu, maršalai 
padarė kratą Chicago Moving 
Picture Operators unijos rašti
nėje ir užgriebė visus unijos re
kordus.

Prieš uniją ir jos viršininkus 
yra užvedę bylą niekurie pačios 
unijos nariai, kurie sknde kal
tina, kad unijos viršininkai var- 
toją prieš niekuriuos narius 
diskriminaciją ir neduodą jiems 
darbo. Esą nors naujų narių j 
uniją nebepriimamą virš metai 
laiko, tečiau neunistai gali gau
ti permitus ir darbą, jei sumo
ka j unijos iždą dalį savo algos. 
O tuo tarpu senai priklausanyts 
unijai nariai darbo negauną.

KĖSINOSI SUDAUŽYT
RIOT TRAUKINĮ

HER

7 Bretonijos autonomistai 
areštuoti

TIKTAI PENKIOS SAVAITĖS BELIKO
IKIBolivija pašaukė rezer 

vus karui su Para- 
guajumBarcelona, Ispanijoj, lapkr. 

20.—Rinkimų kampanija j pir
mąjį Katalonijos, Ispanijos au
tonomiškos provincijos, parla
mentą praėjo labai ramiai, iš
ėmus atsitikimą, kur šio mies
to gatvėje sprogo bomba, su
žeidusi 17 žmonių. , ,

Pirmiausia sprogo nedidele 
bomba, nepridariuši jokių nuo
stolių. Kada susirinko didelė 
minia pažiūrėti sprogimo vie
tos, minioj sprogo antroji bom
ba.

New York, lapkr. 20. —Long 
Island pajūry rasta nušautas 
jaunas Yale studentas Henry 
Lee Krichbaum iš E. Cleveland, 
O. Policija spėja, kad jis bus 
nusižudęs

ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

f Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI, Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon,

Geležinkelio sar-La Paz, Bolivijoj, lapk. 20.— 
Bolivijos valdžia pašaukė prie 
ginklo visą armijos rezervą, 
tarnavusį kariuomenėje nuo 
1923 , iki 1929 m. m. Rezervistai 
bus pasiųsti į Gran Chaco apy
gardą kariauti su Paraguajum, 
kur kaip skelbia karo ministeri 
ja, boliviečiai atlaiką paraguie- 
čių atakas.
/ ■.»............. *.................

Atlanta, Ga., lapkr. 20. — 
Pietų moterų organizaci j a ko
vai su Lyncho teismais savo 
suvažiavime nutarė pravesti 
kuoplačiausią agitaciją, kąd su
stabdyti gauj ų Lyncho teismus 
pietinėse valstijose.

Lisvon, Portugalijoj, lapkr. 
20.—Į Portugaliją atvyko 78 
žmonės, kuriuos ištrėmė Brazili
jos valdžia, kaipo sukilimo va
dus. Tarp ištremtųjų yra 7 
generolai ir 32 karininkai; visi 
kiti gi yra politikai ir žurna
listai. >

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Daugiausia, nepastovus, pro- 
tarpais galbūt nedidelis lietus 
ar sniegas; Įvairuojąs vėjas.

Neapolis, Italijoj, lapkr. 20. 
—Laivu Praha Leonas Trockis 
vakar atvyko į Neapolį ir visą 
dieną su žmona, sekretorių ir 
dviem 'sargais apžiūrinėj o’ to#* 
pajos ir Sorrento grtuv&lus^ 
Jis vykstu į Daniją skaityti lėk- Tr 
ciją. ra

Nantes, Franci joj, lapkr. 20. 
—Premieras Herriot ir didele 
oficialė partija išsigelbėjo nuo 
mirties ties Ingradee, kai bė
giai geležinkelio, kuriuo važia
vo jo specialis traukinys liko 
išdinamituoti.
gai išgirdo dvi eksplozijai ir 
laiku sustabdė premiero trau? 
kinį. Herriot su palydovais vy
ko j Nantes apvaikščioti 400 me 
tų sukaktuves Bretonijos pri
jungimo prie Francijos.

Vakar Nantes tapo areštuoti 
7 Bretonijos autonomistai, ku 
rie stengiasi bretonus sukiršin
ti prieš franeuzus ir išgauti 
Bretonijai autonomiją.
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3 ŽMONĖS ŽUVO KASYKLOJE
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Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
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OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
BVBNTADIBNIAI8 NUO 9 IKI I VAL.
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„ Sonora, Cal., lapkr. 20.
Trys žmonė? žuvo nuo gasųSa- 
ratoga Acres aukso kasykloje.
V 'hz •' ’ ■. ■' >
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VIETOJ ATŠAUKIMO ŠMEIŽ
TO — DAUGIAU ŠMEIŽTŲ

Tūlas laikas tam atgal, at
sakydamas į tilpusj “Naujie
nų” 229 numeryje iš šių me
tų rugsėjo 28 dienos šmeižtų, 
kuriuomi esu tūlo Kaimyno in
kriminuojamas ėmime iš SLA. 
iždo neteisėtų išmbk^jimų, tuo
met pareikalavau, kad tas šmei
žtas butų atšauktas. Gi vietoj 
to, gerb. “Naujienų” Redakci
ja patalpindama tą mano at
sakymą savo pastaboje prida
rė, kad jos Kaimynas pasiža
dėjo dokumentaliai įrodyti tą 
man kaltinimą.

Vienok iki šio laiko mane 
inkriminuojantis Kaimyno šmei
žtas nebuvo nei dokumentaliai 
įrodytas neigi atšauktas. Tik 
ot Štai pasirodo p. F. živato 
rašinys, kuriuomi jisai dar 
daugiau šmeižtų mano adresu 
paleidžia ir tą mano apkaltini
mą bando visai kita giesmele 
pateisinti. Girdi, Gegužis galė
jo tą pačią dieną išvažiuoti, 
bet neišvažiavo ir todėl esą 
bereikalingai už dvi dieni už
mokestį paėmęs. Kas link ga
lėjimo ar negalėjimo išvažiuo
ti,, paaiškinimą pateiksiu že
miau. čionai noriu pažymėti, 
kad p. živatas, pavaduodamas 
kaimyną (vadinasi, yla pati iš
lindo ir maišo), visai kitą da
lyką pasakoja, negu pirmes- 
niam rašte aš buvau inkrimi
nuotas, kur buvo pasakyta se
kamai: “Kuomet 1931 metais 
buvai Roeky Glen parke, ap
skričio surengtame išvažiavi
me (tą pat dieną atvažiuoda
mas ir sugryždamas), tai ar 
nepasidavei už tris dienas savo 
hotelio sąskaitas, kad Tamstai 
Susivienijimas išmokėtų?” ir 
tt. šitas manęs apkaltinimas 
reiškia visai ką,kitą, negu ga
lėjimas tą pačią dieną išva
žiuoti namo ir neišvažiavimas. 
Jau čia aiškiai esu inkriminuo
jamas ėmime neteisėtų išmo
kėjimų iš SLA. iždo. Čionai 
aiškiai pasakoma, kad tą pa
čiądieną suvažinėdamas į SLA. 
7-to apskričio išvažiavimą už 
tris dienas koteliui išlaidų są
skaitą pridaviau Susivienijimui. 
Manau net ir p. živatas gali 
,viek tiek nusimanyti ką tokis 
žmogaus inkriminavimas reiš
kia, jau visai nekalbant apie 
p. “Naujienų” redaktorių, ku
ris be abejonės gerai supranta 
ir žino ką tai reiškia tokius 
dalykus laikraštyje skelbti.

Taigi dar kartą pakartoju, 
kad reikalauju tą šmeižtą, til
pusi “Naujienų” 229 numeryje, 
atšaukti iki šio lapkričio mė
nesio 22 dienos. Jeigu “Nau
jienų” Redakcija negali pri
versti savo Kaimyno tokį at
šaukimą padaryti, tai lai pati 
Redakcija atšaukia, nesą, kiek 
aš suprantu laikraštininkų eti
ką ir jų atsakomybę, tai pati

kad jau man nusibodo tuos vi
sus priekaištus ir šmeižtus 
“Naujienose” leidžiamus mano 
adresu kęsti ir ar kam patiks 
ar nepatiks, aš atvirai pasa
kau, kad aš busiu priverstas 
j ieškoti priemonių ir jei bus 
reikalo tai,- kad ir įstatymų 
plotmėje nuo to stengsiuosi ap
siginti. Bet nenoriu daryti jo
kių nesmagumų net ir tokiam 
savo priešui, kokiu man yra 
“Naujienos” ir todėl šiuomi 
duodu dar kartą taip sakant 
“fair warning” ir iki augŠčiau 
nurodyto laiko reikalauju čia 
minėtą šmeižtą atšaukti.

B » B
Dėl šių p. S. Gegužio prie

kaištų Redakcija turi pastebė
ti štai ką:

1) Pastaboje prie jo pirmes
ni© laiško nebuvo pasakyta, 
kad Kaimynas žadąs “dokumen
taliai įrodyti kaltinimą”, bet 
buvo pasakyta, kad jisai pri
sipažįsta padaręs klaidą, bū
tent, Kaimyno straipsnyje tu
rėję būti ne trijų dienų hote
lio sąskaitos, bet dviejų. Ir bu
vo pažymėta, kad Kaimynas 
ketinąs duoti “platesnį atsaky
mą su datomis ir skaitlinėmis”.

2) Mes turėjome pamato ti
kėtis, kad Kaimynas tame sa
vo “platesniame atsakyme” pa
siaiškins dei savo klaidos, bet 
kadangi jisai iki šiol to nepa
darė, tai Redakcija pilnai pri
pažįsta, jogei tas jo užgaunąs 
p. Gegužį kaltinimas dėl hote
lio sąskaitų nebuvo kaip rei
kiant atitaisytas. Kaimyno pri
sipažinimas prie klaidos ir jo 
neišpildymas savo prižado pa
siaiškinti plačiau, verčia mus 
manyti, kad tas jo kaltinimas 
buvo neteisingas, ir mums yra 
nemalonu, kad rašytojas pa- 
^naudojo*rnusų pasitikėjįmą juo 
savo nepamatuotai atakai prieš 
gerb. SLA. prezidentą.

3) Del p. S. Gegužio pasa
kymo, kad “Naujienos” esan
čios jo “priešas”, galime pa
reikšti, kad “Naujienos” nie
kuomet nieko neturėjo prieš 
jį, kaip asmenį; priešingai, bu
vo daug atsitikimų, kada jos 
jį nuo neteisingų užpuldinėji
mų apgindavo. “Naujienoms” 
visuomet rūpėjo tiktai visuo
meniška jo veikimo, taip sa
kant, jo politika Susivienijime, 
kuriai, turime pastebėti, mes 
ir šiandie negalime pritarti.

4) žemiaus sekąs p. Gegu
žio ginčas su p. živatu yra jų 
ginčas, į kurį mums nėra rei
kalo kištis. Tik pasakysime 
tiek, kad p. Gegužis, matyt, 
spėja (ką rodo jo žodžiai “yla 
pati išlindo iš maišo”'ir toli
mesnio, jo rašto tonas), jogei 
p. živatas tai tas pats “Kai
mynas”, prieš kurio neteisin
gą kaltinimą jisai protestuoja. 
Bet tai yra klaida. Kaimynas 
yra visai kitas asmuo.

būt skaito naudingu ar net 
naudingiausiu dalyku.

3. Kad tūli delegatai Seime 
daug kalbėjo, tai juk ne ma
no kalte. Visi delegatai man 
buvo lygus ir visi, kas tik bu
vo tvarkoje balso prašydami ir 
norėjo kalbėti tai gavo leidi
mą ir kalbėjo. Gi jei p. živa
tas skirsto delegatus į dvi 
grupi, tai turėtų pasakyti tei
sybę ir pripažinti įvykusį fak
tą, kad taip vadinami mano 
oponentai daug daugiau kalbė
jo ir tokiu budu daug daugiau 
laiko sugaišino, negu taip va
dinami mano pritarėjai. Net ir 
tos pačios 30 kuopos delegatai 
man buvo lygus su visais ki
tais delegatais ir norints p. 
živatas norėdamas sveikam li
gą įkalbėti ir sako, kad jie 
man buvo “nekošer”. bet aš 
žinau kitaip ir tai galiu pasa
kyti p. živatui, kad tarpe 30 
kuopos delegatų buvo net labai 
man prietelingų asmenų. Yes, 
p. živatai.

4. Kas link išsprendimo De- 
venio aferos ir kad nebuvo 
Kontrolės Komisijai duota pro
ga ištisai savo raportą perskai
tyti, tai yra tikras absurdas, 
ir aš tiesiog stebiuosi, kad p; 
živatas šitaip kalba. Tas ra
portas, apie kurį p. Živatas 
kalba, buvo IŠTISAI perskai
tytas ir tokis pat tilpo “Tėvy
nėje“. Tiesa, aš tą raportą nuo
dugniai perskaičiau pirm tal
pinimo “Tėvynėje”, bet ką tas 
turi bendro su kokiu ten “cen
zūravimu”? Iš to raporto juk 
aš neišėmiau nei vieno žodžio 
ir nei vieno žodžio nepridėjau. 
Nors tikrenybėje tas raportas 
nebuvo raportu Kontrolės Ko
misijos kaipo tokios, nes po 
juom pasirašęs tik vienas p.
Grinius. Kitas Kontrolės Ko-

Redakcija atsako už visus to
kius raštus, kuriuos talpina sa
vo bendradarbių slapyvardžiais 
pridengtus. Turiu pasakyti,

NAUJAS
ANGLIŠKAI- 

LIE TU VISKAS

ŽODYNAS

Apie 400 puslapių

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogus ir būtinai reikalin
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengtas, pilnas ir aiškiai 
didelėmis raidėmis atspausdintas. 
Jame n« tik pažymžti žodžiai, bet 
paduota ir jų įtarimas. Užsisa
kykite sau vien) liaudie.
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Redakcija.
živato nesąmonės

I p. Živato paskelbtas nesą
mones “Naujienų” 255 nume
ryje iš spalio 28 dienos, galiu 
pasakyti kas seka:

1. Labai keistas žmogus tas 
p. živatas. Pats sieksninius 
straipsnius rašinėja ir prie to 
dar gi pilnus nesąmonių pri- 
tepia, o kaltina kitus už ilgų 
straipsnių rašinėjimą. Tokiu 
budu jei ilgų straipsnių rašy
mas yra prasižengimu, tai už 
tatai ir gali būti kalčiausias 
pats p. živatas.

2. Jis kaltina mane ir kitus 
delegatus, kad jie pereitame 
SLA. Seime politikavo, bet pa
miršta pasakyti, kad jisai pats 
politikavo. Juk p. živatas da
lyvavo kokosuose ir juose sten
gėsi savo politiką pravesti nei 
kiek nemažiau už kitus. Vie
nok jis dabar randa gailinti 
kaltinti tik kitus už politikavi
mą, o saro politikavimą, tur

P-lė Kathryn OLoughlin iš 
Hays, Kan./ pirmoji moteris 
išrinkta kongresan iš Kansas 
valstijos. Ji yra demokratė, 38 
m., užsiėmimu — advokatė.

Kur man tekę dalyvauti apskri
čių ar kuopų parengimuose, tai 
aš niekur programa netvarkiau 
ir visuomet stengiausi prisitaL 
kyti prie, rengėjų nustatytos 
tvarkos. Taigi ir SLA.7-to ap
skričio išvažiavinjię prisitaikiau 
prie rengėjų nustatytos tvar
kos, ir po pTogramui jokiu bu
du negalėjau išvažiuoti į na
mus, nes aš nesu ant tiek gai
lingas, kad įsakyti traukiniams 
važinėti tokių laiku, kaip' mali 
reikalinga. Traukiniai eina su- 
lig nustatyto tvarkraščio ir 
manės rieklauso. Jei p. Živatas 
butų buvęs maho vietoje, tai ir 
jis nebūtų galėjęs tą pačią die
ną sugryžti namo po progra
mų!, na, o gal jis yra ant tiek 
galingas ir gali geležinkelių 
tvarkraščiUs pakeisti sulig sa
vo norov

Tiesa, kad man teko daug 
važinėti į SLA. apskričių ir 
kuopų parengimus ir kitais or
ganizacijos reikalais ir už tai 
man Susivienijimas atlygino.

misijos narys to raporto per
skaitė tik vieną puslapį ir po 
juom nesirašė, o trečias narys 
to raporto visai nematė. Jei p 
živatui norisi žinoti, tai, tokie 
yra faktai. Bet pagaliatis, iš 
kur p. Živatas įgijuJJcJL, galės, 
kad man, kaipo SLA, Preziden
tui, bando uždrausti Seime ar 
kitose Susivienijimo įstaigose 
ar kokiose komisijose skaitytus 
raportus nuodugniai peržiūrėti 
pirm to, negu jie talpinami 
“Tėvynėje.”. Turiu pasakyti, 
kad tame raporte buvo daug 
netikslumų ir dėlto aš norė
jau jį pastudijuoti ir turiu pa
sakyti, kad man niekas negali 
šito uždrausti, negali man šito 
uždrausti net ir tokis galingas 
žmogus, kokiu . save persistato 
p. živatas, Bet keisčiausias p. 
živato man primetimas yra 
tas, kad Devenio1 afera negerai 
išspręsta. Jis pats už fą išspren
dimą balsavo net gana garsiai 
surikdamas, ir nei puse žodžio 
Seime tokiam išsprendimui ne
pasipriešino ir dabar kaltina 
kitus kam taip padaryta. Tik
rai negaliu suprasti šitokio 
žmogaus nusistatymo ir tokios 
atsiprašant logikos.

5. Ko “Vienybė” ir “Dirva” 
ir keli anot jo advokotai norė
jo atsiekti Seime, tai man ne
žinoma. Bet kas link to, kad 
tūlose kuopose iškilo nesusipra
timų dėl Seimo tarimų, tai čia 
ir mažas vaikas pasakys, kad 
p. živatas yra daugiau kaltas, 
negu aš ar jo kaltinami kiti 
Seimo delegatai. Kaip sakiau, 
p. živatas dalyvavo Seime ir 
galėjo kalbėti, balsuoti kaip tik 
jis norėjo, kokusavo, politika
vo daugiau už kitus ir sugry- 
žęs iŠ Seimo bando padėti SLA. 
narių tarpe nerimo sėklą, tokiu 
bildu jis yra daug kaltesnis 
už tuos, kurie, jei ir norėjo ko 
pasiekti, bet neatsiekę sau, 
kaip gėri sportai, pasidavė Sei
mo didžiumos valiai. Ameriko* 
nai už tokį- žmogų, kuris poli
tikėje pralaimi ir pt> to kelia 
Vaidus, mažai duoda i# jį va
dina “poor Ibbėef—jįbbT sport”. 
Gaįla, kad* šitos taisyklės p. ži
vatas nežimr. '

6. Taip, aJš gavau atlygini/' 
mą už dvi dieni už dalyvavimą 
SLA. 7-to apskričio išvažiavi
me, W tfefc tatčjfctf šugaišti.

šitas buvo daroma su Pildomo
sios Tarybos žinia ir ne aš 
vienas važinėjau ir gavau tokį 
atlyginimą —- važinėjo ir kiti 
Pildomosios Tarybos nariai ir 
taipgi gavo atlyginimą. Taip, 
važinėjo įvairių Komisijų nariai 
ir važinėjo net paprasčiausi ei
liniai organizacijos nariai, ir 
kiekvienam atsitikime buvo vi
siems atlyginta. Pildomosios 
Tarybos nutarimu yra patvar
kyta, kad suteikti kuopoms, 
kpopų grupėms ir apskričiams 
kalbėtojus agitacijai už organi
zacijos reikalus Susivienijimo 
lėšomis, jei pačios kuopos ne
išgali kalbėtojams lėšų apmo
kėti. Todėl aš ir sakiau, kad 
buVo atsitikimų, kad Pildomo
ji Taryba apmokėjo lėšas ir ne 
Pildomosios Tarybos nariams, 
kurie važinėjo į SLA. kuopų 
parengimus prakalbas sakyti. 
Šitas rodos yra gerai žinoma 
ir pačiam p. “Naujienų” redak
toriuj tik gaila, kad p. živa
tas šito nežinojo.

7. Vargiai kas nors galėtų 
•išaiškinti p. Živatui ką gero 
i pereitas SLA. Seimas atliko, 
Jiiės1 jis Vistfek tO nesupras, 
kuomet nenori suprasti. Na, o 
ant galb, datefskimo, tad pe
reitas Seimas? kaip p. živatas 
sako, nieko gero nebūtų atli
kęs, tai juk mane vieną užtai 
kaltinti' nebūtų nei teisinga, 
nei loginga. Kur gi buvo p. ži
vatas ir kiti jam panašus pa
mokslininkai? Kodėl jis ir jie 
nenurodė kaip galimu gero pa
daryti?

Kuomet Žmogus drįsta kal-

Tačiau vistiek man yra la
bai keista, kad p. živatas, ku
ris statosi tokiu dideliu žino
vu ir autoritetu SLA. reika
luose, o dasileidžia prie šitokių 
nesąmonių. Nejaugi p. Živatas, 
matomai, turėdamas tiek daug 
liuoso laiko, negalėtų ką nau
dingo parašyti. Tuomet butų 
kas kita, tuomet butų galima 
pasidžiaugti iš senesniųjų mu
sų veikėjų darbų. Bet dabaf 
tai prisieina apgailestauti, kad 
žmonės daro tokius įsišokimus, 
nes tuomi eikvoja savo laiką 
ir kartu bereikalo eikvoja ki
tų net gana brangų laiką.

Apart to, ką čia suminėjau.

tinti kitus už tą, ką pats atli
ko, už ką balsavo ir ką galėjo 
atlikti, o ne atliko, tai vargiai 
bile kas su tokiu žmogum ga
lėtų rimtai susikalbėti.

p. živato buvo ir daugiau tam 
rašiny prirašyta, bet kadangi 
tie primetimai tokie nerimti 
ir neturinti jokio pagrindo, tai 
nusprendžiau nieko į tai nesa
kyti, nes asmeniniams ginčams 
aš neturiu nei laiko nei noro. 
Jei p. živatas turi noro, tai 
gali sau rašyti tiek kiek jam 
patinka, tai kas liečia mano 
asmenį, bet kas liečia Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje ir 
mano jame oficijalius darbus, 
tai aš visuomet galėjau ir ga
lėsiu juos apginti, nes nesu pa
daręs nieko- tokio, ko aš turė
čiau gėdintis ar bijotis.

S. Gegužis.

Pasirodyk Dėkos Dienos Šventei! OUTLETAS 
PIRMADIENY. ANTRADIENY, TREČIADIENY

3 SENSACINGOS BARGENŲ DIENOS 
KAUTAI DEL MOTERŲ IR MERGINŲ

Del tų. kurios negalėjo pasinaudoti musų pastebėtinais bar- 
gertais. Šimtai gražių NAUJU PAMUŠALU TARPE
LIUOSE KAUTŲ. Kailiniais padabintų. Naujausio 
materijolo. . Nusipirkite sau kailiniais 
padabintą kautą po Kalėdine kaina. 
Niekur kitur nerasite tokių bargenų

MERGAITĖMS KAUTAI
Šiltu pamušalu, kaikurie kailiais padabinti, 
vertybės. Vertės iki $4.98. Outleto 
kaina ............................................................. ...........
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500 porų gražią, Saujų čebatukų de! 
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zo 2% iki 4 Vi. Nepraleisk. A O (f* 
Outleto kaina .............
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puikiausią tabaką visame 
pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visUt skaito 
Lucky Strike lengviausiu cjga- 
retu 
niekuomet neužmirštame tei
sybes, jog“Gamta savo Žalumoj 
Ketai Švelni ir Lengva*” - todėl 
šis puikus tabakas, ji tinkamai 
pašėndinus, išnokinus, perlei-

Į MIRTIES SLĖNĮ 
"Gamta savo Žalttmoj” - kaip atvaizduota 
John Charlton, jo garsiame paveiksle, 
vaizduojančiame Lengvosios Raitarijos 
Brigados didvyrišką puolimą naikinančios 
ugnies akyvaizdoje, kovoje ties Balaktava, 
Krimo karo metų (1854 m.). "Gamta 
savo Žalumoj Retai Švelni it Lengva" — 
ir žalias tabakas neturi vietos dgaretuose.

Luckies nėra 
—dėl to jie

žalio tabako 
tokie lengvi
džiamas per pagerinamą Lucky

j • f • a A , ‘ »

Strike valymo procesą, kuris 
žinomas kaip - “JVr toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 

iiiiestėlio ir sodybos gyventojas 
sako, kttd Luckies yra tokie 
lenkti cigaretai.

1 :.s
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Našlės Dabar ir Senovėje
Musų dienų našlės. Našlavimas 

senovėje pas rusus, žydus, 
egiptiečius, asyriečius ir in
dus. Našlių deginimas. Prog
reso vaisiai.

klau- 
kaip

lieka

Šiandien moteris savy stovus 
visuomenės narys. Daug mote
rų nepriklauso nuo, vyro nei 
materialiu, nei kitu atžvilgiu, 
kaip kad buvo prieš 50 ar 100 
metų. Todėl ir našlaviino 
simas nėra toks baisus 
anksčiau.

Tiesa, bloga, kuomet
moteris su mažais vaikais, ku
riuos ji turi atiduoti į prie
glaudą, kad galėtų pati užsi
dirbti sau duonos. Tik pas eski
mus našlės su vaikais laimin
gos, nes juo našlė daugiau tu
ri vaikų, juo ji greičiau išteka 
antrą kartą. Mat, eskimams 
vaikas 
metų būdamas 
atneša naudos, užaugęs gi nie
kuomet nepalieka aklam liki- 
'mui. savo . tėvų.S '■ •
c Bet šiais laikais pasitaiko 
irijv rųšių našlės: vienos, ku
rių yyrai mirę, antros, kurios 
skaitosi ištekėjusios, bet su 
savo vyru negyvena dėl ne
santaikos (dažniausia tai tuo
se kraštuose, kur nėra civilinių 
jungtuvių), trečia našlių rųšis, 
— moterys, kurios keletą kar
tų buvo ištekėjusios ir 
kartų persiskyrė 
dar kartą ištekėti, 
našlėms ten, kur 
skirtis. Pavyzdžiui,

kartą. Mat,
— turtas. Jau astuonių 

eskimų vaikas

dėl 
ne- 
pat 
nes 
ži-

turėdavo jo laukti dvejus me
tus, jei turėdavo iš ko gyven
ti — privalėjo laukti dar pen
kis metus, po kurių turėdavo 
teisę antrą kart ištekėti.

Bet jei ir šiam terminui pra
ėjus ir našlei ištekėjus, sugrįž
davo jos pirmasis vyras, jis 
turėjo teisę ją atsiimti.

Vaikai sugyventi su antruoju 
vyru pasilieka prie tėvo.

Jei buvo žinoma, jog vyras 
pakliuvo į nelaisvę — žmona 
turėjo jo laukti. Jei ji ištekė
davo už kito, nors ją prie to 
nevertė sunki materiale padė
tis — vyrui sugrįžus ji buvo 
žudoma, prigirdoma juroje ar 
upėje.

Pas asyriečius, sugrįžus vy
rui iš karo ir radus žmoną iš
tekėjus, jis turėdavo teisę ją 
atsiimti, bet antrajam vyrui 
turėjo atlyginti duodamas jam 
antrą žmoną.

Be to, pas senovės asyrie
čius buvo įstatymas, kuris įsa
kydavo svainiui vesti brolienę. 
Ir tik jam mirus ir palikus 
sūnūs — našlė buvo laisva, o 
jei ne, turėdavo ištekėti už ki
to artimo giminaičio.

Bet Kinijoje skaitosi didžiau
sia garbė, jei našlė nusižudo 
prie vyro kapo dalyvaujant 
tūkstantiniai miniai. Jos var
das tuomet įrašomas į garbės 
lentą, kuri kabo kur nors vie
šoje vietoje.

Bet Indijoje ne taip senai, 
gal prieš šimtą metų, našlė 
turėjo save sudeginti kartu su 
vyro lavonu. Toks įstatymas 
dar 
dėl
visuomet pildomas, nes anglai 
už dalyvavimą tokiose laidotu
vėse baudžia dalyvius tokia 
pat bausme, kaip už žmogaus 
užmušimą. Mat laidotuvių da
lyviai dažnai priverčia našlę 
mirti kartu su vyry. Dažnai 
sudeginama ne tiktai našlė, bet 
ir vergės.

šio papročio atsiradimas įvai
riai aiškinamas. Indai iš dalies 
meta kaltę Magometo pasekė
jams, bet tai neatatinka tikre
nybę, nes apie našlių deginimą 
jau pasakoja kai kurie senovės 
Graikijos rašytojai.

Kiti aiškina, kad šis įstaty
mas atsirado vyrų gyvybei ap
saugoti. Mat senovėje moterys 
dažnai įsigydavo meilužius ir 
nunuodydavo savo vyrus, kad 
galėtų ištekėti už meilužio. 
Tuomet buvo išleista įstaty
mas, kad vyrui mirus — turi 
būti sudeginta ant laužo ir 
žmona, šiam įstatymui veikiant, 
apgaulingom žmonom nebuvo 
jokios prasmės žudyti savo vy
rus, nes žūdavo ir viltis susi
jungti

Ar 
sunku 
tiek
priežastis yra tikėjimas j po
mirtinį gyvenimą.

Pagal Indijos papročius žmo
na susidegindama kartu su sa
vo mirusiu vyru tuo pat išper
ka savo ir vyro visas nuodė
mes ir laimingai gyvena drau
ge. aname pasaulyje tiek metų, 
kiek jiedu turi ant galvos pinu-

&
&
I

o

į
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P-lė Eve Curie, duktė gar
siųjų mokslininkų ir radiumo 
atradėjų, šiomis dienomis de
biutavusi Paryžiuje kaipo dra
maturge.

butų trumpas, nes 
Indų apskaičiavimu 
milijonams metų!
greičiausia našlės

dėl tos pat priežas-

jis 
tai

de

ir dabar tebeveikia, tik 
anglų uždraudimo jis ne

tiek 
norėdamos 
Blogiausia 
negalima 
Lietuvoje

yra daug moterų, kurios 
vienos ar kitos priežasties 
gyvena su vyru, bet taip 
negali antru kart ištekėti, 
katalikų tikyba neleidžia,
noma, tokių moteries tragedijų 
nepasitaiko tuose kraštuose, 
kur yra civilinė metrikacija, 
l.ur veikia perskyrų teismai. 
Bet šiaip ar taip šių dienų 
našlė, kokios kategorijos ji be
būtų, yra laimingesnė už savo 
seseris, gyvenusias senesniais 
laikais.

Senovėje našlės buvo nelai
mingiausios būtybės, nes jas 
laukė arba mirtis, arba sunki 
kova už būvį, arba dargi gyve
nimas su nemylimu asmeniu.

Juk dar šiais laikais Volyni- 
joje,* Galicijoje, Besarabijoje, 
Turkijoje, kur gyvena tamsus, 
paskendę religiniuose prietaruo
se žydai — našle, vyrui mirus 
ir nepalikus vyriškio įpėdinio 
(sunaus), nėra laisva. Ji turi 
ištekėti už buvusio vyro bro
lio. Nenusilenkimas šiam įsta
tymui lygus mirčiai, nes tokia 
žydė yra prakeikiama, išstu
miama iš žydų bendruomenės.

Nuo šios pareigos ją gali pa- 
liuosuoti tik vyro brolis, jei 
jis nenori ją vesti.

Tas leidimas bevaikei našlei 
žydei pačiai rūpintis savo liki
mu atliekama tam tikra cere
monija: našlė turi nuauti vy
ro broliui batus, spiauti jam į 
veidą ir mažiukais pirštukais 
(rankų) atmegsti tam tikrus 
tikybinius mazgelius, šią cere
moniją atlikus — našlė laisva. 
; Panašus paprotys yra užsi

likęs ir pas kai kurias indijonų 
gimines, bet vis^ labiau ir la
biau nyksta.

Afrikoje, Jarribe. giminėje, 
sūnūs turi vesti pasilikusias po 
tėvo našles. Kitose Afrikos 
vietose bevaikės našlės parduo
damos į vergiją.

Prieš kelis šimtus metų Ru
sijoje buvo girtina, jei mote
ris, vyrui mirus, apleisdavo šj 
vargo pasaulį išeidamos į vie
nuolyną.

Senovės Egipto našlė turė
davo žūti kartu su mirusiu 
vyru. Dažniausia ją nužudyda
vo prie vyro kapo. Tik vėles
niais laikais našlė galėdavo 
gyventi ir dargi antrą kart 
ištekėti.

Senovės Egipte kariškių žmo
nos, negrįžus vyrui iš karo

kų (Gandhi amžius aname pa
saulyje 
plikas), 
lygu 35

Taigi 
ginamos
ties, dcl kurios į kapą dedama 
ginklai, papuošalai, maistas. 
Mat, tiki, jog visi šie daiktai 
bus naddingi ir aname pasau
lyje.

Prieš šį žiaurų paprotį kovo
jo jau senovėje kai kurie ka
raliai; pavyzdžiui, mongolų ka
ralius Akbaras. Tiesa, jam te
ko, už kelerių metų šį uždrau
dimą atšaukti, nes indai buvo 
dargi sukilę reikalaudami įs
tatymo panaikinimo.

Ir anglai, užėmę Indiją, ne 
iš karto pradėjo kovą prieš šį 
žiaurų paprotį, nes bijojo už
draudimu užgauti indų tikybi
nių' jausmų.

Tik XIX-to amžiaus pradžio
je pradėjo griežčiau kovoti 
prieš našlių deginimą. Tiesa, 
iš karto buvo uždrausta deginti 
nėščias našles, vėliau buvo už
drausta prievartą vartoti. Bet 
vis dėlto‘našlių deginimas ne
mažėjo, priešingai nuo 1820 
m. iki 1875 metų staigiai pa
kilo. Tuomet Bengalijos gene- 
ral gubernatorius lordas Ben- 
tink 1820 metų pabaigoje iš
leido įsakymą, kuriuo buvo 
baudžiami tokių laidotuvių da
lyviai už ^žmogaus užmušimą.

Tuo atsirado Bengalijoje aš- 
tuoni laikraščiai, kurie kėlė 
didžiausią protestą prieš “dra
konišką” netikėlių įstatymą, 
kuris užgauna “švenčiausius” 
indų tikybinius jausmus.

Lordas Bentink norėjo visu 
griežtumu kovoti, 
ninkai, esantieji
žiurėjo į našlių deginimą pro 
pirštus.

Ir 1839 m. dvidešimt metų 
po “drakoniško” įstatymo išlei
dimo Lahoroje mirus mahara
džai Randšit Jingh buvo sude
gintos ant laužo keturios jo 
žmonos ir septynios vergės.

Apie šį atsitikimą vokietis 
daktaras Honigberger, buvęs 
maharadžos leibgydytojas, štai 
ką pasakoja:

Nežiūrint įstatymo, kuris 
žiauriai baudė panašių laidotu
vių dalyvius — į tvirtovės kie
mą susirinko neapsakoma mi
nia.

Laidotuvių ceremonijai pra

sidėjus 
žmonos 
gyvenime vienos išėjo pėščios 
iš haremo rūmų ir pamažu 
žengė prie laužo, šalia jų/ėjo 
tarnai nešdami skrynutes su 
papuošalais, kuriuos karalienės 
mėtė j minią. Už trijų žings
nių nuo karaliaus žmonų ėjo 
įitbulas tarnas nešdamas veid
rodi. J tą veidrodį žiurėjo ka
ralienės norėdamos įsitikinti, 
jog jos nė kiek nepasikeitė vei
de ir nebijojo mirties. Paskui 
karalienes žengė septynios jau
nutės, gal 15-os metų vergės.

Maharadžos kūnas buvo pa
dėtas ant tam tikro laivo, ku
ris buvo savo rųšiės laužas. 
Ant jo užžengė ir karalienės 
su vergėmi?. Karalienės susė
do maharadžos pagalvy, o ver
gės prie kojų. Visą laiką grie
žė muzika ir perkūniškai tra
tėjo būgnai.

Pagaliau visą laivą su lavo
nu, karalienėmis ir vergėmis 
pridengė uždangalu ir laužą 
padegė iš keturių pusių brami- 
nam giedant šventus himnus. 
Už kelių miriutų žuvo 11 mo
terų ugnies juroje.

Laužui sudegus buvo surink
ti pelenai į urną, nunešti su 
tam tikra ceremonija prie 
Gango upės ir ten paskandinti.

Laužo vietoje, sugrįžę laido
tuvių dalyviai, atliko puotą už 
maharadžos laimingą kelionę 
“į aną pasaulį”.

žiaurus, ‘baisus buvo 
ir dar visai nesenai, vos 
šimtą metų.

Tai buvo senovėje, o
dien jau galima išgirsti iš ku
rios nors 
lupų:

—Prašau 
no ketvirtu

Progresas! [“L. U.”]

keturios karaliaus 
pįrmą kartą savo

laikai 
prieš

šinu

nudažytos poniutės

susipažinti šit ma 
vyru I

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar ičlrėklmų. Be priverstino 
poilsio. 81b paprastas gydymasis namie leid
žia fams atlikti buvo reikalus kaip papras
tai—žinotnu, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti glilčti lovoje. Tokiame ateiti, 
kime, Emerald Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti* 
nimus Ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpa laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptieklninkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite

Don’11 
neglect 
Colds

Žemiausios Kainos
Gori išnaujo įgyti automobiliai 

garantuojame našumą mo
delį ir stovį

Įmokėti
28— Iludson Sedanas ..... .. $40
29— Es?cx Sedanas ........... 50
31—Ford Tudor ............... 65
30— Jludson Coach .......... 70
28— LaSalle Club Sedanas 85
30— Stude Dict. 6—Brom. 90
31v-Ford Pancl Trobas .... 95
31— Peerless—Cabriolct

6 W. W...... ......................
30— Stude Pres—8—State

CPE........ :...........................
31- r-Pcerless Sedanas ....
30—Buick Roadster—Mo.

delis——64——6 W. W.........
30— Hup—Modelis C—Se

danas .......... ................
31— Peerless—Sedanas—

6 W. W. ........................
29— LaSalle Ros^er—6 W.

W. ..... . ............. .............
29—LaSalle Sedanas. .......
29—Packard—Cabriolet ....
31— Chrysler “8”—Sedanas
32— Hup Cabr. Modelis 216

—B, 216—13—6—W.W 195
DYKAI DYKAI
Naujas 1933 radio su kiekvie
nu pirkiniu tik trumpam laikui 
Ar jums reikia pinigų? 

paskolos ant auto
mobilių 

Refinansavimas
Finance Company 

Outletas
6212 Cottage Grove Av

Chicago
-------------------------------- AČCREDITEO
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100

100
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Senų Laikų Vaistai
Palengvina G&ima Pečiuose

"Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo balsaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius linl- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Paln-Expellerj Ir tik po dviejų 
išsltepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias ii visų linimentų.”

J. 8.
Lockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER
jF’ ■■■■

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Leading Man, including 
our Praiidon tt, ha va boan Lawyar«. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. There lt alwayi a Great 
Demand for Man and Woman wlth Lagal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One tubject at a time. No Time Lošt New Cianas 
formed nina timos a Yaar. Start Studying and Earn- 
ing Cradlts at any Tinta. ENTER NOW. LLB. Degroo 
In Thraa Yaar*. Day and Evaning Classes.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Andorton, Prasldont Telephone Reglstrar, State <141
(Bet. Fcb. 8, 1894)

DYKAI
KALAKUTAS

PHILCO "9^
Midgct Radio | Oa l
CROSLEY MIDGET
RADIO $4 (A ■Iš
tiktai ........... | Ga f 9
KOLSTER International

*49.50
10 Tūbų SILVER '
MARSHALL

Kalakutas arba Trumpąją Bangą 
RADIO DYKAI!

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji bręikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai nž 
pirmos klesos mechaniką. Darbą “ 
rantuojame. Taisome . ir jūsų 
m uos e. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 $o. Wasbtenaw Avė., 

kampas ’ 44 ir Wasbtenaw

ga
na*

Jos.F. Budrikį
3417-21 So. Halsted Street

Tel, BOULEVARD 8167—4705

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
WCFL 970 kil. Lietuvių valanda Nekėliomis nuo 1 iki 

2 vai. po pietų.
WHFG 1420 kil. Ketvergais. Pradžia 7:30 vakare.

MOTUTĘ,

T

IN OUR OFFICE

su meilužiu.
ši versija teisinga — 

pasakyti, gal ir yra šiek 
tiesos, bet svarbiausia

KURIUOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMSIEMS LI E T U V O N

TĖVELĮ, 
BROLĮ IR SESUTĘ, 
— PASVEIKINTI SU

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!!!

Kaina Tiktai 5 Centai

Užsisakant paštu, prisiųskite 3c 
persiuntimo lėšoms. Gausite:

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

bet... valdi- 
provincijoje,

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

Daktaras
I. • > ■ 1 t

Kapitonas 
Pasauliniame kari

Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wrfte for Free “Eye Čare” 
or “Eye Beauty” Book

MariseConDept H. S^9 B. Ohio St.,Chi«go

LABAI GRAŽUS
SIDABRINIAI IR 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO

LAIŠKAI

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

WISSIG
Specialistas iš 

' Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
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 padarytu 
Praktikuoja per daugeli 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

A'

G6E>n T KN0VU-O
TL HAt> LEG5
CROSSEb X /
PUT TUEM ON
TRIS M0RNIN*
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NAUJIENOS
The LUAmuMb Daily Newa 

Pnbliahed Daily Exccpt Sandai 
The lithuaman Nawa Pub. Co.,

1789 South Haleted Street
Telephone RoomtcU 8500

Editor P. GRIGAITIS

_________’ by
Pub. Co.» Ine.

Mareh 7th 1914 at tha Port Office 
of Chicago, uL undor the art of 

- Marcb 8rd 1879.

Chlcagojc — patui) 
Matams............. ..........
Pusei meta .......... ..........
Trims minusiems 
Dviem minėsiant . 
Vienam mtacaiui --

Chlcagoj per itnetfotojuai 
Viena kopija ___
Savaitei .. .....- n
Minėsiu! ...... .

Suvienytose VMstijya.

Metams____ —...

88.00
4.00
8.00
1.50
.75

_______  18c 
76c 

m Chlcacoj,

17.00

1780 S. Halstod SU Chicago,

Dviem minėdama  1.25 
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur uirieniuoM 
^Atpiginta)

Metama .... ................... 88.00
Pusei metu —™._ 4.00
Trims minėdama................- 3.60
Pinigus reikia atarti palto Money 

Orderiu karto su atsakymu.

BIUDŽETAS IR NAUJA ADMINISTRACIJA

Prezidentas Hooveris pareiškė, kad jisai įsakęs nu
kapoti federalinės valdžios išlaidų sąmatą kitiems me
tams daugiaus kaip penkiais šimtais milionų dolerių. 
Kaip tas jo įsakymas bus įvykintas, parodys ateitis. 
Bet tuo tarpu puola į akį štai koks dalykas: už pusket
virto mėnesio pasikeis federalinė valdžia, o tuo tarpu 
dabartinė administracija planuoja biudžetą (išlaidų ir 
pajamų sąmatą) ateinantiems metams.

Amerikos valdžios “biznio metai” nesupuola su ka
lendoriaus metais. Jie baigiasi birželio (o ne gruodžio) 
mėnesį.

Biudžetą daro administracija kartu su kongresu. 
Prezidento kabineto nariai (“sekretoriai”) pagamina 
sąmatas kiekvienam departamentui, paskui jos būna 
patiekiamos kongresui. Kongresas jas svarsto ir sulig 
savo nuožiūra taiso.

Biudžeto projektą, kurį dabar prezidentas liepė 
savo sekretoriams pagaminti, svarstys dar senasis kon
gresas, susirinkęs į sesiją gruodžio mėnesio pradžioje, 
ši sesija bus “trumpoji sesija” arba, kaip sakoma, “rai
šųjų ančių sesija”, nes joje dalyvaus kongresmanai, ku
rių daugelis šio mėnesio 8 dieną pralaimėjo rinkimus.

Vadinasi, senoji administracija, kurią balsuotojai 
atmetė, ir senasis kongresas, kurio sąstatas jau nebe
atitinka žmonių nusistatymo, spręs apie tai, kokius mo
kesnius turės imti ir kokiems reikalams turės juos leisti 
busimoji valdžia per metus su viršum laiko.

Čia matome pavyzdį, kaip Jungtinių Valstijų kon
stitucija trukdo balsuotojų valiai pasireikšti valdžioje. 
Žmonės išsirenka naują valdžią, bet dar ilgoką laiką 
krašto reikalus veda senoji valdžia. Kuomet gi naujoji 
valdžia stoja į savo pareigas, tai dar daugiau kaip me
tus laiko ji turi vykinti senosios valdžios finansinę po
litiką. Toks sutrukdymas yra ypač nepatogus dalykas, 
kuomet kraštas pergyvena krizį ir reikalauja greitų 
reformų.

DARBO PARTIJOS STIPRĖJIMAS ANGLIJOJE

Garsusis Anglijos liberalų vadas, David Lloyd 
George, stebisi, kad neseniai įvykusiuose Anglijos mu
nicipaliniuose (miestų) rinkimuose stambių laimėjimų 
turėjo Darbo Partija. Jisai nurodo, kad į tas vietas 
miestų valdžiose, kurias dabar reikėjo užpildyti, atsto
vai buvo išrinkti 1929 metais, kada Darbo Partija buvo 
pasiekusi savo galios čiukurą. Tada darbininkai paver
žė daug mandatų konservatoriams ir liberalams. Bet 
pernai metais Darbo Partija buvo baisiai sumušta par
lamento rinkimuose. Todėl atrodė, kad jai dabar teks 
skaudžiai nukentėti ir perrenkant miestų valdžias.

Bet išėjo visai priešingai. Darbiečiai ne tik suge
bėjo išlaikyti tas pozicijas, kurias jie buvo laimėję 1929 
metais, bet dar užkariavo dvidešimt naujų vietų muni
cipalitetuose.

Anot Lloyd George, tas darbiečių pasisekimas vie
tinių savivaldybių rinkimuose yra neklaidingas Angli
jos žmonių kairėjimo ženklas. Darbo Partijos popule- 
riškumas grįžta. MacDonaldo ir Snowdeno atsimetimas 
nuo darbiečių buvo laikinai suskaldęs Anglijos darbi
ninkų jėgas ir davė progos laimėti priešams. Bet tai 
buvo tik laikinas nepasisekimas. Ateinančiuose parla
mento rinkimuose Darbo Partija gal pasirodys stipres
nė, negu ji buvo kada nors prieš tai.

Pastebėtinas to Anglijos darbininkų stiprėjimo 
reiškinys yra dar tas, kad tenai visai neauga komunis
tų įtaka. Aukščiąus paminėtuose municipaliniuose rin
kimuose komunistams nepavyko pravesti savo atstovų 
nė viename mieste! Dėlto Anglijos darbininkų judėji
mas ir yra nesunaikinamas, kad jisai nėra užsikrėtęs 
bolševizmo liga/

30 VALANDŲ SAVAITĖ

Prieš atidarant Amerikos Darbo Federacijos kon
vencijų, kuri prasidės šiandie Cincmmati, O., preži^en- 
tas Wm. Green pareiškė, kad vienintelė viltis Amerikai 
pasilįuosuoti nuo milžiniškos bedarbių armijos tai 
įvesti pramonėje 5 dienų darbo savaitę ir 6 valandų 
darbo dienų. Su tuo sutiks kiekvienas, kuris žino, kaip

mašinų vartojimas veda prie darbininkų skaičiaus su
mažinimo.

Bet bus įdomu pažiūrėti, kokį planų išdirbs A. D. 
F. konvencija tam tikslui pasiekti. Darbdaviai juk ge
ruoju netrumpins darbo valandų, kaip reikalauja pre
zidentas Green.

. Ant galo, žeme, bejėge,, iš
džiuvusi ir pavirtusi i dykumų 
atrodys* kaip milžiniškas ka-

rinkinys juodų masių, kurios 
suksis aplink tą pačią, bet 
jau juodą saulę.

pas. Šaute pasidarys raudona, Tai tokia garsaus francuzų 
paskui juoda ir Visa musų mokslininko hipoteze.
planetinė sistema pasidarys —K, Auguras.

MARGUMYNAI
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Kiniečių kalba. Paprastai 
yra priimta manyti, kad visoj 
Kinijoj yra vartojama tik vie
na kalba, 
kad gyventojai Pekino, Kanto
no ir kitų miestų kalba kinie- 
tlškai, bet, iš kitos pusės, tie
sa yra ta, kad vieno Kinijos 
miesto gyventojai tiek tegali 
suprasti kitų miestų gyvento
jų kalbą, • kaip, pavyzdžiui, 
berlyniečiai paryžiečius.

Įvairių Kinijos tarmių pri
gimtis vienok neturi nieko 
bendro su “patua” arba pap
rasta kasdienine kalba: tas 
tarmes vartoja tiek paprasti ir 
neapšviesti žmones, tiek valdi
ninkai bei didelio mokslo 
žmonės.

Taip vadinama tarmė Kini
joj yra atskira kalba. O tokių 
tarmių ten yra labai daug. 
Tiesa, tos tarmės yra giminin
gos ir šiek tiek panašios. Tarp 
jų yra toks panašumas, kaip, 
sakysime, tarp žydų ir arabų 
kalbos arba tarp vokiečių ir 
anglų olandų ir danų ir tt.

Tas visas tarines 
dalinti į 
skyrius: 
amojų, 
ningpojų, 
darinų. 
yra
galima daryti išvadą, 
mandarinų kalba nėra seniau
sia, iš kurios kilo visos kitos 
tarmės. Kantono kalba labiau 
yra panaši į senovės kiniečių 
kalbą, negu mandarinų tarmė.

Labiausiai prasiplatinusi 
tarmė yra mandarinų. Ją vie
nokioj ar kitokioj formoj var
tojo apie penkiolika iš devy- 
niplikps provindijų. Nežiūrint 
į tarmių skaitlingumą, kinie
čiai visur gali tarpusavyj susi
kalbėti, kur tik yra vartojama 
mandarinų kalba. Bendrai i- 
mant, apskaičiuojama, kad 
Kinija turi apie <160,000,000 
gyventojų. Iš jų, galima saky
ti, apie 300,000,000 gali tar
pusavyj susikalbėti mandari
nų tarine. Visi mandarinai 
(mokslumo laipsnis) turi iš
mokti tą tarmę.

Kitomis tarmėmis Kinijoj 
kalba palyginti nedaug žmo
nių. Kiek labiau yra prasipla
tinusi kantoniečių tarmė, ku
rią vartoja apie 20,000 žmo
nių.

Įvesti bendrą kalbą visai Ki
nijai kol kas tik tesvajojaina. 
Tam yra labai daug kliūčių. 
Prieš 200 metų imperatorius 
Kon-Chi įsakė įvairiose valsti
jose dalyse sukurti mokyklas, 
kur butų mokama viena kal
ba, tačiau tas planas neturėjo 
pasisekimo. Bet kad Kinija 
kada nors ateityj turės vieną 
bendrą nacionalę kalbą, tai 
dėliai to vargu galima abejoti. 
Ir labai galima, kad mahdari- 
nų kalba pasidarys dominuo
janti.

a » »
Svieto pabaiga. Mintis apie 

svieto pabaigą jau nuo senų 
laikų kamuoja žmones. Pada
rinyj to atsirado daug įvai- 
riausių spėjimų. Nekalbant 
jau apie tikėjimą į “mileniu-. 
mą”, t. y. kad pasaulio egzis
tavimas prasitęs tik tūkstan
čius metų po Kristaus (tikėji
mas neva paremtas kai ku
riais biblijos išsireiškimais), 
viduramžiais mes randame lai
bai daug tos rųšies pranaša
vimų.
. Bernardas iš Turingijos 920 
m. pranašavo greitą pasaulio 
pabaigą; jis net paskyrė lai
ką, - būtent, kada taip va
dinamos Gandryiies išpuls di
džiojoj petuyčioj. Tatai alsi* 
tiko 99? m., bet tie metai pra-( 
ėjo, o pasaulis nei nemanė 
pranykti. Dešimtame amžiuj 
visi valdžios

būtent, kada taip v d-
M « —. • w « * 'm A

patvarkymui

šiais žodžiais: 
Kadangi svieto pabaiga ne- 

1186 m. astrologai 
pusėtinai įvarė žmonėms bai
mės pranašavimais^ kad neuž
ilgo susidurs visos planetos. 
Keturioliktame šimtmetyje al
chemikas Vilanevas pareiškė, 
jog 1335 m. pasirodys anti
kristus. Žinomas ispanų pa
mokslininkas Fernere tvirtino, 
jog pasaulis gyvuos tik tiek 
metų, kiek psalmose randasi 
eilučių, t. y. apie 2537 metus.

Pranašavimasj kad pasaulio 
pabaiga bus' 1840 m. padarė 
žmonėms didžiausio įspūdžio. 
Katastrofa turėjo įvykti sausio 
6 d. Tūkstančiais žmonių už
baigė visus saVo reikalus ir 
nužemintai laukė pabaigos. 
Tačiau ir tas, pranašavimas, 
kaip matome, > neišsipildė.

Vienok praleisime daugelį 
kitų astrologiškų ir kabalistiš- 
kų pranašavimų ir pereisime 
prie tų teorijų, kuriomis bu
vo remiama tie pranašavimai.

Garsusis gamtininkas Buf- 
fon, išskaičiavo, kad žeme 
nuolat atvėsta, bet žmonės 
dar galės gyventi 93,291 me
tus, t. y. ligi to laiko, kada 
žemės paviršius tiek atvės, 
kad joki gyvybe pasilaikyti 
nebegalės. Tačiau šiandien ta 
hipotezė beturi tik istorišką 
reikšmę, kadangi mokslinin
kai įrodė, jog žemei nėra jo
kio pavojaus atvėsti taip greit.

Kita teorija, sukurta dar 
senovėj, tvirtina, jog žemės 
viduriai susideda iš karštos 
ugninės masės ' ir, jeigu ug- 
niakalniai kada 'nors užsikimš 
tai įvyks pasibaisėtina eks- 
pliozija, kurios padarinyj že
mė pavirs' dulkėmis ir išnyks 
visatoj. Einant ta teorija gy
vybė turėtų pranykti ne nuo 
šalčio, bet nuofo ugnies.

Yra dar kita teorija,, pasak 
kurios, pasaulis pranyks ra
miai ir išlėto, ryšy j su žemės 
paviršiaus išsiiygininiu. Vėjas 
ir lietus nuolątpųeša nuo kal
nų žemę, kur galų gale paten
ka į jurą. Laikjui bėgant kal
nai- turės pranykti. Vadinasi, 
žemės paviršius pasidarys ly
gus. Tokiame atvejyje iš jurų 
ir vandenynų išsilies vanduo 
ir viską paskandins. Reiškia, 
įvyks visuotinas tvanas.

Pagal Adgemaro teoriją, 
svieto pabaiga įvyks dėl tva
no, kurį pagimdys žemės sva
rumo centro permaina. Tada 
ledai-pradės plaukti nuo pietų 
į šiaurių ašigalį. Tatai atsitiko 
2020 metų prieš Kristų ir vėl 
pasikartos už 6307 metų.

Yra mokslininkų, kurie ma
no, jog pasaulio pabaiga gali 
įvykti tame atVejyj, jei žemė 
susidurs su kuria nors kometa. 
Tas susiduriipas butų baisus 
tuo, kad kohietpj esantys nuo
dingi gazai sunaikintų visą 
gyvybę.

Ant galo, štai kaip prana
šauja pasaulio; galą garsusis 
francuzų astronomas Flamari- 
ohas: , ,,■' ’ ’ į. . ■ ■ <■. ' ‘' ' ’ • . 1

Saule yrą ^vajg^de, kuri ne- 
pasilieka be permainų. Jau 
dabar jos paviršiuj galima 
pastebėki daug dėmių: jų 
skaičius nuolat didėja, ir sau
lė vis labiau atvėsta. Nešdama 
su savimi žemę ir planetas per 
neįmanomai šaltą erdvę, jį vis 
daugiau praranda savo šilį- 
mą ir šviesą, ir ateis laikas-, 
įada jos atvėsęs paviršius 
nebeleis nei šilimą nei šviesą, 
kaš būtinai yra reikalinga gy
vybės palaikymui,

Bet žmėnės nesulauks to lai* 
ko ir nematys paskutinių mir-

mū višTabiaii
dengs ledu. Visa- žemėj esantį 
gyvybe susikoncentruos apie 
ekvatorių, kur paskutinieji 
žmonės ves paskutinę kovą su

prasidėdavo
«

betoli”...

mirtimi,

Vincas1 Žilionis.

Kaip aš Virtau Valkata
(Kai kai iiandieninio Lietuvos gyvenimo)

........... i ■'iii mum... ............... i .............. .

dar vi- 
studen- 
ir įdu-

Akių

(Tęsinys)
čia, šitoje akmens ir plytų 

dėžėje kentė šimtai žmonių, 
verčiamų į gyvulius. Šimtai nu
sikaltėlių, tokių kaip aš su- 
stumdytų, sulamdytų, surakin
tų pančiais, čia turėjo įvykti 
teisėtumas, teisėta bausmė.

Iš syk many kilo apmaudas 
dėl to, kad buvau laikomas 
kartu su žmogžudžiais, krimi
nalistais po vienu stogu. Man 
buvo geda, gėda prieš save.

Tačiau prisižiūrėjęs arčiau j 
kalinius ir pakalbėjęs su vie
nu kitu per pasivaikščiojimus, 
susigėdau šitokio savo pasipu
timo. Kas gi jie buvo daugiau, 
negu sąlygų aukos? Gal būt iš 
jų ir yra Viens kits piktas Žmo
gus. Tačiau man jų visų buvo 
gaila, nes savo paties kailiu 
pajutau, kur gali žmogų nu
blokšti pikta suvedžiotojų va
lia. Neabejoju, kad jų tarpe 
atsirastų ne vienas tokis, kuris 
kenčia dėl panašių priežasčių 
kaip ir aš.

Įstatymas visiems lygus... 
Viešpatie Visagalis, kokia ge
raširdiška yra tavo apveizda ir 
kaip neapimamas yra tavo tei
singumas!...

Daugiausia pasigailėjimo man 
sukėlė politiniai kaliniai. Jie 
buvo būriais sugrusti į ankš
tas kameras ir ypatingai sau
gojami. Jų tarpe buvo 
sai jaunų gimnazistų, 
tų, pageltusiais veidais 
busiomis krūtinėmis. 

f

spindėjimas^ kuriose betgi bu
vo ankstyva, gyvybę pakan- 
danti šalna, skyrė juos iš kitų 
kalinių tarpo. ,

Koks mizernas atrodžiau 
prieš šiuos kankinius, kurie 
gal būt niekam nepadarė pik
ta, o priešingai — gal dar bu
vo kupini šviesių norų žmo
nėms ir jų ateičiai! Juk tai 
stipriausios inteligentų jėgos, 
patys žiedai rūdijo čia, mari
nami diena iš dienos! O kiek 
jų buvo kituose kalėjimuose! 
šimtai... Jie kankinami už jų 
įsitikinimus, už tai, kad atsi
žadėjo savo asmens gerovės 
vardan geresnes žmonių atei
ties.,.

Viešpatie; tūkstantį kart te
būna pašlovinta tavo teisingo
ji dešinė!.

...Taip buvo per ilgus am
žius. Bastilijoj surūdijo kovo
tojų idealistų katilai. Rusų 
tvirtovėse, Sibire, akmeniniuo
se rūsiuose... Geležim ir akme
nimis bandė prikalti tai, prieš 
kurių jėgą gripva kalėjimai ir 
pančiai subyra j dulkes! Atė
jus laikui, iš kalėjimų sienų iš
siveržė tikrieji gyvenimo val
dovai ir buvę nušluoti tie, ku
rie, juos prirakino. Kalėjimų 
vietose išdygo kovotojų pa
smerktųjų paminklai ir pražy
do nenuVystamos gėlės..,

Ir dabar XX amžiuje.. De
mokratinėj respublikoj... Val
stybėj, kurią prikėlė iš kalėji
mo rusių išsivadavę kankiniai 
— ištisos jaunuolių armijos 
grūdamos vėl j tuos pačius 
kalėjimus, kuriuos pastate bu
vę imperijos despotai! Ar ne
užteko, rodos, istorijos pamo* 
kų? Argi prieš tuos geležinius 
faktus šios dienos valdovai už
merkė akis? Ar jie nežino, kad 
po akmens rūsiais grūdamos 
idealistų galvos — tai dinami
tas, kuris viepų-/ mępientUjJš- 
sprogdins amžių ' pasmerktą 
tvarką?!... .

^Penktosios dienos naktį, pa* 
budęs iŠ miego, išgirdau tylų, 
Šiurpulingą niūniavimą. Buvo 

. visiškai ta»s.u.. Iš. karto likau

' ■; t

nustebintas niekad dar negir
dėtais garsais. Pašokau iš guo
lio, galėjo būti apie trečia va
landa. Aš nežinojau šitos gies
mės. Nei melodijos nei žodžių. 
Storos sienos kliudė išgirsti 
aiškiau... Bet ji mane pagavo, 
kaip stebuklingas muzikos kū
rinys. Mano dvasią pripildė 
baime ir šiurpuliu. Stvėriausi 
už lango krotų ir pasikoręs no
rėjau bent šį tą daugiau suži
noti. Buvo labai tamsu ir niū
niavimas nyko šlapiuose rudens 
nakties sparnuose. Tada pribė
gau prie durų ir prispaudžiau 
ausį. Iš čia buvo aiškiau gir
dėti. Sulaikydamas alsavimą, 
gaudžiau kiekvieną kolektyvo 
giesmes garsą, žodžių neišsky- 
riau. Bet jie man ir nebuvo 
reikalingi. Kraujas pradėjo 
virti. Dainos galybė persiurbė 
mane visą. Ji man pasidarė ar
tima ir suprantama. Dejavo 
kaliniai, visas kalėjimas. Atro
dė, kad nuo šito keisto pri
spaustųjų maršo dreba kalėji
mo sienos, tyli nusigandę sar
gai, kad šitos begalinės rau
dos su atsidėjimu klauso visas 
pasaulis. Tai buvo daina, kuri 
gali išjudinti ir akmenis! Dai
na netekusių laisvės žmonių, 
žmonių, kurių buvo surakintos 
rankos ir kojos, bet kurių dva
sios nenugali ir nesupančioja 
niekas.

Aš kaip prikaltas buvau prie 
durų ir pajutau visą kolekty
vo dvasią. Nežinodamas nei 
dainos nei žodžių, pradėjau 
drauge niuniuoti. Buvau kaip 
apsvaigęs. Nutirpęs. Nežinau, 
kiek laiko praslinko šitokioj 
dvasios ekstazėj, kada aš ne
gyvenau sau, o jaučiausi kar
tu su visais.

Staiga koridoriuj pasigirdo 
žingsniai, Ėjo keli. Politinių 
kalinių pusėj sučerškėjo atida
romos durys. Kalėjimas pasida
rė kaip kapas. Tyla, kuri, at
rodė, užims kvėpavimą...

Durys vėl sužvangėjo. Ėjo. 
Kelisyk išgirdau garsiai šau
kiant : -

—“Sudiev, draugai!..”
Supratau: — vedė sušaudyti.
Kai. jie 5jo pro mano duris, 

aš čiupau už durų spynos ir, 
kaip neprityręs vaikas, dras
kiau ją rankomis. Išlaušt, pa
bėgt, išvaduot! Kaip, ką — 
man nerūpėjo. Prisiblaškęs vel
tui? griuvau į guolį ir, suspau
dęs rankomis • galvą, griežiau 
dantimis. Aš Zuzana, inspek
torius, teismas, melas, išnau
dojimas, kalėjimas, sušaudy
mas!.. Visa ši litanija netilpo 
mano ūžiančioj galvoj. Visa tai 
žnyplėmis žnybo mano dūšią.

Ir šituo momentu pirmukart 
pajutau nuoširdų norą 
mirti. —-------

—Įspraudė plunksną į uo
degą, “sumažino” etatus, o da
bar pristatė “ant lockavos 
duonos”.

—Už ką tamstas areštavo?
Savanoris pasižiurėjo į savo 

draugą, paskui tiriančiu žvilg
sniu j mane ir neatsakė.

Supratau, kad jie bijosi pro
vokacijos. Tada aš jiems pa
pasakojau, už ką aš nuteistas. 
Paminėjus man Matonio pa
vardę, buhalteris sujudo ir 
sušvokštė:

—Rupužėl...
—Ar tamsta taip pat jį pa

žįsti?
Buhalteris tylėjo. Vieton jo 

atsakė savanoris: :
—Tai buvęs žvalgybininkas. 

Jis įklampino Karosą: jei 
girdėjot, jis šiąnakt, rodos, bu
vo sušaudytas...

Buhalteris priėjo prie ma
nęs ir įtikinamai, karštai tarė:

—Sušaudė mano geriausią 
draugą! Jis buvo geras litera
tūros kritikas...

—šiąnakt aš girdėjau kali
nių niūniavimą. Po to kažin 
ką išvedė... Taip, tai buvo

pertraukti.
esat tikri, kad 
tas pats Ma’p- 

inspektoriUs?
tikrai buvo žvalgybi-

buvo dar 
Paskum 

inąpekto-

nu-

amžių pasmerktų

Užstojo nesmagi tyla, kurios 
niekas nedrįso 

—Ar tamstos 
čia įmaišytas 
nis, mokyklų 
Ar jis 
ninkas?

—Taip, tikrai. Tai 
prieš dvejus metus, 
jį paskyrė mokyklų 
rium...

Šitą paaiškinimą mes paly- 
dėjom karštu ir sausu juoku.

Mano galvoj žaibo greitumu 
gimė pragariškas planas. Ta
čiau aš nei puse žodžio jiems 
apie tai neprasitariau. “Taip, 
tas būtinai turi įvykti! Nu
spręsta — aš tai padarysiu!”...

Juodu areštavę anksti iš ry
to, ir jie dabar dar nežino, 
ko iš jų norima. Laukia dar 
vieno tardymo.

Nusprendžiau pasinaudoti 
ta proga, kai ateis juos išvesti 
tardyti. Gal būt $uo momentu 
bus galima pasprukti?

Guldamas ant narų, savano
ris prisiminė pirmąsias ne-

8
Mano kamera buvo maža, ir 

aš joje buvau vienas.
* Tačiau vos apie tai pamar 
niau, subildėjo durys ir į ka
merą įėjo sargybinis, vesdamas 
du suareštuotu.

k —Atvedžiau draugų — bus 
linksmiau.

Vidutinio amžiaus vyraį. 
Kaip toliau sužinojau, vienas 
buvęs savanoris, tarnavęs pas 
žemės tvarkytoją likvidato
rium. Kitas 'buvęs mokytojas, 
o paskutiniu metu, išmestas iš 
tarnybos, tarnavo vienam ko- 
peratyve bdhaįteriu. f Paskui#-1 
nio juodbrdvis ir spuoguotas 
veidas atrodė labai susijau
dinęs. Jis vjsą laiką tylėjo.

Savanoris atvirkščiai kalbė
jo lengvus juokus įr su manim 
buvo labai mandagus.

ris prisiminė 
priklausomybės dienas. Seniai 
jis taip gulėjęs. Tai buvo Aly
tuj, paskui kažkur nenoli Vil
niaus 1920 metais.

—Gaila tik kad Čia taip 
ankšta ir kad neturiu konce- 
rino. O tikrai manyčiau, kad 
vėl guliu kareivynėse kokiais 
nors 1919 metais.

—Tamsta dalyvavai kauty
nėse su lenkais?

—Ir su. lenkais, ir su bolše
vikais, ir su bermontininkais. 
Tada su visais mes vieni ka
riavome. Dargi buvau sužeis
tas, kai su paskutinėmis gur-^ 
guolėmis apleidom Vilnių. Aš 
buvau viršila. Vos vos, rukš
lele, tada nepatekom į ne- , 
laisvę...

Savanoris ima smulkiai pa
sakoti tuos laikus ir kovas.

Kaip liūdnai ir kvailai skain 
ba šitose kalėjimo sienose tos 
jo pasakos apie visų karštą 
užddegimą ginti savo šalį, ka
da visi kaip vienas, nuplyšę, 
nudrįskę, pusiau nevalgę, bla
škomi iš vieno fronto į kitą, 
mušėsi su daug galingesniais 
priešais. Kada visi jautėsi 
broliais, kada taip svaigino iš
siilgtas laisvės žodis...

Kokia prikli gyvenimo iro- 
nijal ‘ .

Apie antr^valandą į kame
rą atėjo du sargybiniai išsi
vesti tardyti. Jei bučiau sten
gęsis pabėgti iš panosės šių 
dviejų ginkluotų vyrų, tikrai 
nebūtų man pasisekę. Todėl 
pasilikau, nieko nesiryždamas. 
Rytoj turės būti pasivaikščio
jimas, ir tada aš tikrai pa
spruksiu.

(Bus daugiau)
'rwR*

KULTŪRA No. 10. Nau- 
įdomus 'numeris. Kaina 

45c. Galima gauti Naujie
nose.

Šiandie atėjo K O V A 
No. 7. Galima Kauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

—!■■■■     — Abi 

šulinyje rastu nužudyta 
60 metų moteriškė

............ ■

Ieškomas (įimhiaitis Šešiolikos 
metų ftiffh school berniit- 
kas.

kad jis jas išgadino. Isivilio- 
jęs mergaites su saldainiais ir 
pinigais į skiepą, jas užpuolė. 
Sente sulnikyčflte.

Šiandien oras atšilsiąs
Chicagos- oro biuras spėju, 

kad Šiandien šalčio banga už
klupusi Chicago praeis ir oras 
kiek sušilsiąs. Temperatūra pa
kilsianti iki 46 laipsnių.

Chicagos priemiestyje Ri- 
verside policija užfjko mižti^ 
dyfą 60 rhetų moteriškę Eilėn 
Saxe bephiduriuojančią šuli
nyje, jos dukters C. B. Ar- 
nold namų kieme, 264 Shcns- 
tdne Road. Prieš nužudymą 
ji buvo apiplėšta ir išgėdinta. 
Policija ieško jos jauno 16 
metų giminaičio Bert Arnold, 
Irigh school mokinio, kuris po 
nužudymo pražuvo. Jo tėvas 
spėja, kad sūnūs buvo pagrob
tas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

iihim ■... i—..*i    „ir i . i .iVi t,.

Gengsteris nušovė vie
ną policininką, kitą 

sužeidė
Vakar rytą, prie Ilolt ir 

AValton gatvių jaunas gengsfe- 
ris susidūręs su policininkais, 
vieną nušovė vietoję, o kitą 
sunkiai sužeidė. Gengsteris 
paspruko. Nušautas policis- 
tas Patrick Madden ir sužeis
tas R. Orzechowski, iš Ručine 
Avė., policijos stoties.

Lietuvaitė Marytė 
Griniūtė šoka ‘Orien- 

tai’ teatre
Neseniai grjžo iš Dellas, Texas. 

kur šoko su “Dream Giri Fob 
lies Co.”

šokėja Marytė Griniūtė per 
visą šią savaitę Šoks dideliame 
miesto cehfto> teatre “Oriental”. 
Ji yra pasižymėjusi tarp lietu
vių, nekartą šokusi jų parengi
muose.

Šią vasarą Marytė buvo išvy
kusi į Dalias, Texas, kur šoke 
‘‘Dream Giri Folies Co.” bale
te. Grįžo tik keletą savaičių at
gal ir dabar šoks eilėje Chica
gos teatrų.—K. L.

Pavogė įkaitusi krosnį 
savo vaikams

Bedarbė J. Frederick, 8827 
Buffalo Avė., užvakar buvo 
apkaltinta pavogimu degančio 
krosnies iš tūlo Charles Proes 
namų, 8726 Burley Avė. Pe
čius buvo rastas Frederickie- 
nės namuose, kur aštuoni jos 
vaikai apsispietę prie jo šil
dėsi.

Nelaimingas buvusios 
mokytojos likimas

50 melų Ida McCutcheon, 
New Kensington, Pa., gyvento
ja atvyko j Chicago. Kiek 
laiko algai ji buvo mokytoja, 
bet dabar turėjo daryti pragy
venimą pardavinėdama paišiu
kus ir kitus menkniekius gat
vėse. Užvakar rytą keli vyrai 
ją pagriebė į savo automobilį, 
išgėdino, nužudė ir lavoną iš
metė iš automobilio į grabę.

Nusisekė Keistučio 
spulkos vakaras

Buvo apie 700 žmonių; dalyva
vo žymus kalbėtojai ir daini
ninkai

Policija : suėmė jauną 
žmogžudį ir užpuoliką

Chicagos policija po kelių 
dienų ieškojimo suėmė, jauną, 
17 metų žmogžudį ir užpuoli
ką James Varecha viename 
mažųjų State St., kinomato- 
grafų. Tris dienas atgal jis 
nužudė automobilistą ir išgė
dino policijos komisionieriaus 
giminaitę.

Keistučio Budavojimo ir Sko
linimo Draugijos No. 1 masi
nis susirinkimas su koncertu 
atsibuvo lapkričio 9-tą dieną. 
Chicagos Lietuvių svetainėj. At
silankė apie 700 žmonių. Vai 
dyba ir Direktoriai Keistučio 
Spulkos dėjo visas pastangas, 
kad vakaras pavyktų.

Prezidentas Zalatorius atida
rė susirinkimą išaiškindamas 
stovi Keistučio Spulkos, nepai
sant depresijos kenkimų, ir 
nurodydamas saugumą visų 
spulkų. Jis perstatė kaipo va
karo vedėją vietinį spulkos sek
retorių, p. John P. EwaM, kuTis 
taip pat nurodė saugumą spul- 
kų, pabrėždamas, kad Cook pa
viete (Chicagos apylinkėj) bu
vo ir yra 442 Budavojimo ir 
Skolinimo Draugijos, arba ki 
taip vadinant spulkos, ir nei 
viena iš jų neužsidarė ir neuž
sidarys, kaip kitos rųšies fi
nansų įstaigos. Per . pusmeti, 
baigiant liepos 1-ma, Suvieny
tose Valstijose per Spulkas iš 
mokėta 230 milionų dolerių nuo
šimčiais. Illinois Valstija per 
995 spulkas išmokėjo 29 milio^ 
nūs dolerių nuošimčiais.

1 Kalbėjo Hdtitte Lotm Bank
I atstoVa^

Toliau sekė kalbos nario Fe- 
dorai Home Loan Bank i^ EVah^- 
ston, p. John Sierocinski, 
Klyszek iš Chicago Heightfi, 
narys Ekzekutyvios komisijos 
Cook paviete spulkų, Antano 
Kalvaičio, Lietuvos konsulo 
Chicagoje ir adv. Kučinsko.

Muzikalį programą išpildė pp. 
Garuckaitė ir Schultz, p. Sąbo^ 
nis su savo “sekstetu” sulošė 
-veikalą “Kurpj” dukreles p. 
Stradomskienės visus stebino 
savo nepaprastais lietuviškais, 
rusiškais ir amerikoniškais šo« 
kiais, o p. Zubavičienės dukrelė 
akrobatiškais išsinarstymais. 
Svečiai ištikrjųjų stebėjosi, kad 
tokios jaunos mergaitės gali at
likti darbą suaugusių žmonių1, 
žodžiu sakant,. vakaras visais 
.budais pavyko ir programų ii 
kalbomis.

Mes tikimės, kad kiti metai 
bus dar sekmingesni, negu šie 
finansiniuose dalykuose it' meti
niam Keistučio spulkos progra- 
me, kiltį špttlka laiko kiekvie
nais metais lapkričio mėn. pra
džioje.—--Kor.

Sveiksta p. H. Bru
žiene

P. H. Bružienė, kuri pereitą 
savaitę buvo sunkiai susirgusi 
ir kuriai gręsė plaučių uždegi
mas, pradėjo sveikti.

Pp. Bružai užlaiko roomin- 
house ir valgyklą, -adresu 2100 
W. 59th Street.

—Senas Petras^

“Viskas kalėjime ge
rai ,tik kava labai 

prasta”
Taip pasakojo trys Marąuette 

parko lietuviai, suimti už lan
gų ir tvorų daužymą, Valen
tinas, Alberkis ir Baltrus.

“Jeigu kava butų buvusi kiek 
geresnė, kalėjime nebūtų visai 
bloga”, pareiškė trys jauni 
Marųuette Parko liėtuviai, J. Al
berkis, 23 m., 7019 S. Bockvvell 
St., Zigmas Valentinas, 18 m., 
6919 South Talman Avenue, ir 
Bruno Baltrus, 20 >m., 2607 W. 
69th Street, suimti už krautu
vės lango išdaužymą.
Išdaužė V. Petkaus krautuvės 

lahgą
Jie buvo policijos sučiupti 

sekmadienį naktį, kuomet iš
daužė didelį Viktoro Petkaus 
krautuvės, 2500 West 69 th 
Street, langą. Policistas Gor- 
man, iš South Park policijos 
stoties suėmė juos prie 67-tut

Majoras Cermakas grį
žo Chicagon

Cliicagos majoras An!on 
Ccrniak, kuris buvo išvažia
vęs po rinkimų ilsėtis į Frcnch 
JAck, Indiana, grįžo ir nuo 
šiandien užima pareigas.

53 metų senis išgėdino 
tris jaunas mergaites
Trys jaunos mergaitės ap

skundė policijai Adam Duriu 
ca, kailių siuvėją, 1733 String 
Street policijai ir pareiškė, 
. ........ ui—,.............. ...  - ■ ■ ■■■ -.ii*............... i . . ..|

A.» A.e
PRANCIŠKAUS YUTEL1O

Persiskyrė tfu Šiuo pasauliu 21 diaią 
lapkričio mėn. 1931 m., sufaufcęš vrj 
metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime mbtftl 
Almą it< Vaikui.

Mes Tave Musų branąiausls vyre ii 
tėvelį niekuomet neužmiršime. Tu 3>as 
mus jau nebesugrįši, bet mes ankščiau* 
ar vėliaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! j

Nuliūdę lieka
Moteris ir. Vaikdii -

PRANCIŠKUS MILTENIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 19 dieną, 4 valandą po pie
tų 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj Alsėdžių 
parapijoj, Telšių ap., Brevikių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Prigulėjo prie Dr-stės šv. Kazi

miero, Lietuvių Piliečių, Darbinin
kų PaŠelpinio Kliubo, Lietuviškos 
Tautiškos Dr-stės Apšvietos Bro
lių.

Paliko dideliame nubudime 
Amerikoj gimines, o Lietuvoj vai
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 718 
W .18 St. /

Laidotuvės įvyks seredoj lap
kričio 23 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš graboriaus S. M. Skudo kop
lyčios. 718 W. 18 St. į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamlaf- 

' dos už vilionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines-

Visi a. a. Prnaciškaus Miltenio 
gimiričs, draugai ir pažystami esat 
rtnoširdŽiai kviečiami dalyVatfti ’ 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą' ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, '
Vdikai, Giminės, Draugai 
ir Kaimynai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riuš š. M. Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Suimti už tvorų laužymą
1 Sktindūš prieš šiuos tris drą
sius jaunuolius padavė ir lie* 
tuviai/ A. Mikalauskas, 6920 S. 
Bockwell Street, ir W. Damtuš, 
6918 S. Hockwell Street už be
tvarkį užsilaikymą ir tvorų lau
žymą.
“Kalėjime esą AeVisai blogUi” 

, Kalėjime jie išbuvo keletą 
dienų ir sugrįžę namo, pasako
jo draugams, kad ten nėra taip 
prastai, kaip žmones įsivaizduo
ja. Yra pastogė, guolis, šiluma 
ir šiek tiek valgio. Bet tiesiog 
nepakenčiamas dalykas, yra ka
lėjimo kava. Jeigu ji butų tik 
kiek geresnė, už grotų sėdėti 
butų visai neblogai.

Zj Valentinas, B. Baltrus ir J. 
Alberkis yra nuo senai pasižy
mėję panašiais darbais Marąuet
te parke.—šm.

Ilgą laiką sergąs lie
tuvis ieško savo 

giminių
Alėksas RubekUs kreipėsi j 

“Natfjieflas” ieškodamas pa- 
gelbpsj guli valstijos ligoni 
nėję v

Jii hiMi UdkseuM.

Aleksandras Rubekaš, ligonis, 
gulįs Chiėago State Hospital, 
ward 22 , 6400 Irving Park 
Boulevard, Chicago, kreipėsi į 
“Naujienas” prašydamas padėti 
surasti jo gimines, kurie gyve
na Chicagoje. Jie yra, Domi
ninkas Rubekas-brolis, Ona Jen- 
kont, sesuos ir Tarnas Petro- 
kas (Petrikas) pusbrolis. J 
Ameriką atvažiavo iš Kražių 
valsčiaus.

Ligoninėj išgulėjęs, apie 14 
menesių. Pirmiau Aleksandras 
gyvenęs adresu 832 West 33rd 
Street; , Prašo b ( giminių atši 
šaukti, nes norj pasimatyti.

PATENTS
Laikas daug relfikla 
prie patento. Nėriai- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prblqa> 
kitę braielnj ar mo
delį dėl instrukcija, 
arba. rašykite dėl

taln a Patent” Ir "Reeord of la- 
tentfnri” formos. Nieko ftėlmam

. Informacijas kt» daryti. 8usL 
raHnSjlmal laikomi, paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rUbestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A, O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A Seerirlty garinta A Cemmerclat 
Bank Bulldlng

fDIrectly aoroaa a>reet from Patent OtDce) 

VVA8HINOTON. D. O.

Garsinkitės Naujienose
Graboriai

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausiat 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, 1111
Tel. Cicero 5927

Garsinkitės “N-nose”
..... . ... .... rrmBMgrrt

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

.1. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuves* patarriau- 
i1“ geriau ir pigiau 9:^' negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdlrbyst’& 
OFISAS:

668 W. 18tb Street
- Tel. Cahal 6174

. SKYRIUS:
3238 S- Hahted St. 
Tel. Vicrory 4Č88!ir Artesian Avė.

, ■ .. ............... 'i’i i lllli i i..... 'f n i . ........ ■ . ........ il/i i....................i 'niuįiw.m n . ij.iA-1-.......... 11 Į - ‘ '' I - ii" 1 .iMIIIIIII'l",|

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto* 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojhhį* Mes nieko' 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogutis kūno j mus^ 
(staigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti df- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tarnavimą jums Visai nieko nereikes mokšti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
. teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa

tarnautoju. Dykai Ketiirios Moderniškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

Adomus i5
■ ; ■' L ! i •' 

Didysis Ofisas:

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valatfdos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakate 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevafd 8483

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vtacent C. Šteele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

, -■ ■■■. , ... , . . .... .... . .

Dentistas
[4645 So. Ashland Avė.
i arti 47df StrettDr. a K. Kliauga

DANTISTAS
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomil

2420 W. Mdręuette Rd. arti Wseterh A 
Phone Hemlocf 7828 1 _ « •• «

• •ML? sp*r'i0‘‘“' IDR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Į Getai lietuviams žinomas per 25 me- 
[ras kaipo patyręs gydytojas chirurgas it

1 Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius mt- 
todot X-Ray ir kitokius elektros prie- 

I taisos.
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18rh St., netoli Morgan 8t. 
Valandos: nuo 10——12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 tai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS , . .

Grįio ii Europos ir vii praktikuoja I akušeris. 
senojoj vietoj. 1

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M*
7-9 P. M. Sekmadieniais ir’ krtvirtadis-

3335 So. Halsted St
TsL BOULEVARD 9199

ui- n. >i . iii .lįilįi Imli Iii ii■—^-■inj..-l ... i-l . ..........,„„1

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Branssrfck 0597

■i..;............... i"....... iin.......... -................... i i.. ■, .................... .. ................... . ....... .

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTO^AS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tek Roojevelt 7532

A. L. Davidams, M.D
4910 So. Michigan Avenuė

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

tino 9 iki U valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai Vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro J^edėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midway 2880

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

. rių«
33Q7 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL.

Office Valandos, 2-4: 7-9
4140 Archer Aventie

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th ti Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo lr3. nuo 6:30-8:30 Į 

Nedėldieniais pagal sutartį.
..........  „.ii...-.. ..............      i........ i.... i..........aiiiji. i..

Telefonai

Boulevard 5203

Botilevard . 8413

1327 So. 49rh Ct.

Telėfo'nąs 
CiCėrd 3724

Antanina Shusho

ailibiliri

Akušerka
nietų prakti

kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai* patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak, 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Radcliffe 2740

Akių Gydytojai

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, herVuotumo, skaudamą 
akių kaištį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančiu mažiausias klaidas. SpecialČ atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigia u s, 

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

giati kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Photie Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
UfiTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėtomis nuo 10 iki 12

4605-07 South Hermitage Avenue
Virt Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. S. BIEŽ18
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Reaidencija 6628 bot Richmond Street 

Telefomir Republic 7868

f

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso vafctndot: nuo 2-4, nuo 7-9 , 

Nedėldieniais pagal sutartį.
.....■■■■■I., i" . ........... . .M, . .... . . 1. *■ ........ .'.ti, , ..t Li

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dreze! 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it veneriiką ligų 
Ofisas 

3102 So. Halsted St 
kampai 31st Street

Vfl.t 10-r^ll v. ryto. 2-74, 7—9 v.v. 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—2.

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’ ofisas ir rezidencija
— LiUijj-i U® So. 25th Avenue 

L beLlwood, ILL.Daktaras V. A. Šimkus! Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevafd 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaikų ligų Specialisti

4145 Archer. Avė..
<5fi^ tel. LAFAtETTB 7337

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

Rež. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas1 Virginia 0036

,į.i*t.    ....................t ...r. 11 n ifc n. . t i.iiin 4

Rex. 6600 South Attesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

....'... .................a -ii.-„IT i.t, .........■;... . ...... ,į... .Į.. ..  . ............. ,įįįii».ii.. .

DR.M.T. STRIKOLTS
OYDHOIA8 IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė..
Ofiso valandos duo Z iki 4 Ir auč 6 Ur) 

8 vai. vaM. Nedfllom!* pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tėt Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GtovehUI 1595 

Valandos jitfo 9 iki 11 ryto, rito 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomi po pietų h 

nedalioms pagal susitarimą.
• V, , , --įiĮ Vįjį' Į, - 1i|il’iitįiliillĮjįilĮĮ

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: riUO 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Uth Stfiet

DR. vTs. NARES
GVDYYOJlwa'yiRC'‘ciHftURGA8- 

iv. . Apad
Valandos: 9—12, 7—9# Antradieni 
Ketvirtadieni yakatalr pagal (dsiurint

pietų 7-9 vakare

* Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

■ , Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisai 77 W. Wathington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos t 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

TeZeMnas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St 
Room 1005

Telefonas State 7660: Valandos 9-5 
Vakare:

6459 S. Rockvell St.
Telefonas Republic 9600: Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Am. 
Tel. BouleVard 2800 

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

' * jhrf.K 4..i'' * 1 r. . j. , , ■ .f r. ...... . ......... .. 1 nu 1^.1 w

J. P. WAITCHES
. . Advokatas

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

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

160 N. LaSalle St. pagal sutarti
........................ i...■■■■ ........... 11. m........ .....................Iii .„t. ‘

William C. Mitchell 
LIBtUVI$ ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telęphofte Hemlock 1323 

Valaųdos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėtomis pUgat IdttOh '
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Lauraičių Divorso Byloje 
Figuruoja‘AnthonyWilson’

kuogreičdausioje ateityje Uni
versal State Banko Depozitorių 
komiteto vardu i Cook apskri
čio prokuroro rankas.

—Dep. Kom.

Kaltinamajame akte minima vila Ogden 
Dunes, Indiana valstijoje; 

byla laikinai sutvarkyta

Sirgo 8 savaites, bet 
negauna pašalpos, 

nes—
Lietuvis pilietis X. atrado, kad 

pinigus mokėti ir mėginti pi
nigų gauti, yra du skirtingi 
dalykai

Bruno Lauraitis' reikalauja iš kun. Briškos 
$15,000 už “nuostolius”

Bruno A. Lauraitis, buvęs 
Cicero vargonininkas, kuris 
spalių mėnesio pabaigoje užve
dė bylą prieš Nekalto Prasidė
jimo ‘Panelės švenčiausios kle- 
l>oną kun. Antaną Brišką, di
vorso byloje prieš savo žmoną 
Stellą Romanskaitę-Lauraitienę 
mini tūlą Antaną Wilson (An- 
thony Wilson), kaipo asmenį, 
su kuriuo jo žmona turėjusi ry
šius.

Divorso byla prieš teisėją 
Finnegan

ši divorso byla buvo laikinai 
sutvarkyta, Lauraičiui mokant 
žmonai $14 alimonijos į savai
tę. Svarstymas įvyko lapkri
čio 17 d. prieš Circuit teismo 
teisėją Finnegan.

Kaltinamajame akte prieš 
Stellą Romanskaitę-Lauraitienę 
paduodami šie kompromituojan
ti faktai:
Rugsėjo 1 d. sužinojęs faktus

Po įžangos, kurioje sakoma, 
kad Lauraitis vedė Stellą Ro- 
manskaitę 1917 metais ir kad 
per visus tuos metus, iki rug
sėjo 1 d., 1932 metais, jis bu
vęs jai geras ir ištikimas; kad 
tą dieną jis sužinojęs faktus 
apie jos elgesį ir jos, kaipo 
žmonos, pareigų paniekinimą, 
ir todėl rugsėjo 1 d. pasitrau
kė iš namų, kur per ilgus me
tus kartu gyveno, adresu 10631 
S. May St., ir persikėlė kitur. 
Rugsėjo 1 d. Bruno Lauraitis 
sužinojęs štai ką:

Nuvykus į Ogden Dunes su 
A. Wilsion

Balandžio 1 d. jo žmona Ste- 
11a Lauraitienė buvo nuvykusi 
su Anthony Wilson į Ogden 
Dunes, Indiana valstijoje, į vi
lą. Ten jo žmona Stellą ir An
thony Wilson turėję įvairius 
santykius.

Panašus 
Dunes 
tankiai 
nesiūs, 
piučio.
; i ja figūravo minėtas asmuo, 
. .thony Wilson.

Je to, Lauraitis priduria, 
l.ad ji palaikiusi santykius ir 
su kitais asmenimis vienu ir 
kitu laiku, bet tų asmenų pa
vardžių jis nežinąs.

Turi 14 metų sūnų
Dėl nurodytų priežasčių Lau

raitis jaučiasi skaudžiai apsi
vylęs ir todėl reikalaująs di
vorso.

Bruno Lauraitis turi apie 14 
metų sūnų Benjaminą, kuris 
dabartiniu laiku tebegyvena 
kartu su motina Stellą Laurai- 
tiene.

Lauraitis gulėjęs ligoninėje
Paskutiniu laiku teko patirti, 

kad Bruno Lauraitis, po lapkri
čio 17 d. divorso bylos svarsty
mo, atsigulė ligoninėje kelioms 
dienoms observacijai, nes jau
čiasi nesveikas. Jis tebedirbą

dainininkė, bet pastaruoju lai
ku pasitraukusi iš draugijinio 
veikimo.

Byla prieš kun. Brišką
Prieš kunigą Brišką Bruno 

Lauraitis užvedė bylą spalių 
31 d. Reikalauja $15,000 atly
ginimo už jam padarytus nuo
stolius. Kaltinamasis aktas dar 
nepriduotas į teismą, todėl ne
žinia, kuo kun. Brišką yra įta
riamas. Iš Bruno Lauraičio te
ko girdėti, kad toje byloje bus 
iškelti įdomus faktai.

(Klaidų atitaisymai: šešta
dienio “N.” laidoje žinioje apie 
kun. Briškos patraukimą teis
man įsibriovė kelios klaidos. 
Burėtų būti: “Eina visokie gan
dai, bet jų teisingumas nežino
mas. Vieną dalyką galima pa
sakyti, kad apylinkėje, kur 
Lauraičiai gyveno ir t. t.”)

Depozitorių Komite 
tas prisidėjo prie 
United Dep. Asso.

vizitai į Ogden 
pasikartoję gana 
visus vasaros mė-per

birželio, liepos ir rug-
Visais atvejais kartu

Vnited Depositors Associalion 
of Illinois atstovauja beveik 
visų Illinois užsidariusių 
bankų dep. komitetus.
Universal State Banko depo

zitorių komiteto advokatas A. 
A. šiokis pranešė Cook aps
kričio valstijos prokurorui 
John A. Swansonui, kad nėpri- 
duos kaltinimų į jo raštinę lap
kričio 22 d., antradienį, nes 
komitetas prisidėjo prie Illi
nois United Depositors Asso- 
ation, kuri dalinai dalyką pe
rims į savo rankas.
Kaltinimai prieš banko vedė

jus neįteikti
Kaltinimai prieš Universal 

State Banko vedėjus turėjo bu
ri priduoti antradienį, lapkričio 
14 d., bet komiteto advokatas 
atsisakė tai padaryti, kuomet iš 
prokuratūros pusės pasirodė ne
tikslumai. Pas prokuroro ofi 
so bankinių reikaii vedėją asis- 
teną-prokurorą M? ir v E. Ayers 
atvyko J. J. Eli'oš’us su ketu
riais banko direktoriais ir ad
vokatu ir pareikalavę, kad kal
tinimų įteikėjas butų tardytas. 
Bet kadangi tokia procedūra nė
ra naudojama pri ledant svars 
tyti kaltinimus, jie nebuvo į- 
teikti.

Pilietis X. priklausė labai die
vobaimingų katalikų pašaipi n iai 
draugijai, kuri gyvuoja susior
ganizavusi po skvernu vienos 
Chicagos Lietuvių bažnyčių. 
Pilietis X. mokėjo duokles į tą 
pašalpinę draugiją, per šešius 
metus. Kol mokėjo duokles, 
viskas buvo gerai. Jokių klau
simų, jokių kliūčių. Pilietis X. 
buvo pirmos rųšies narys.

Ar buvai prie Velykinės?
Bet nelaimei, kiek laiko atgal 

jam teko atsigulti į Ipvą. Užsi- 
meldavo. Sirgo astuonias sa
vaites. Atsikėlęs iš lovos, nu
ėjo atsimelduoti ir pareikalavo 
pašalpos, po $5 už kiekvieną sa
vaitę, viso $40 už aštuonias 
savaites. Bet pilietis X. nuste
bo, kuomet “švenčiausio-ir-taip 
toliau Draugijos” viršūnės pa
klausė, ar turįs velykines išpa
žinties paliudymą?
Atsisako duoti ligoniui pašalpą

Pilietis X. atsakė, kad neturi. 
Tuomet viršūnes pareiškė, kad 
jis negales gauti $40. Pašal
pai gauti reikia turėti paliudy
mą, kad narys buvo prie vely
kinės. Piliečiui X. tas pasiro
dė nevisai teisinga. Per šešius 
metus mokėjo duokles, iš jo ki
šenes iždan plaukė pinigai, bet 
viršūnes tuomet neklausė ar jis 
turėjo velykinės paliudymą, ar 
ie. Kason įeinąs doleris paten
kino dievobaimingas viršūnes, 
kurios taip susirūpinusios, kad 
geras narys ir geras katalikas 
išpildytų savo “pareigas ir prieš 
Velykas apsivalytų nuo griekų”.

Bet kuomet toms pačioms vir
šūnėms atėjo laikas sušelpti 
žmogų, kuris per aštuonias sa
vaites išgulėjo lovoje, bejėgis, 
igotas, joms svarbu ne faktas, 

kad narys sirgo ii negalėjo už
dirbti duonos kąsniui, bet ar 
buvo nuėjęs prie velykinės!

f' ' ..I*' '* ' ' » '

Skelbia karą pieno 
išvežiotojų plėšikam
Duos $100 atlyginimo už infor
macijas apie šiuos piktadarius

Chicagos policijos komisionie- 
rius Aiman paskelbė karą ban
ditams, kurie užpuldinėja pie
no išvežiotojus. Policijai duo 
tos specialės instrukcijos vary
ti kuo aštriausią akciją prieš 
šios rūšies piktadarius. Koope
ruodama su policija, Pieno Ta
ryba, Ine., 228 N. LaSalle St, 
duos $100 atlyginimą asmeniui 
ar asmenims, kurie suteiks in
formacijų apie piktadarius, ku
rie kėsinasi prieš pieno išvežio
tojus. Informacijas pridavušių 
asmenų vardai būs užlaikyti pa
slaptyje. Komisįonierius Ai
man nuspręs; kuris ar kurie as
menys atlyginimą gaus.

Šiandien adv. K. Gu- 
gis parvažiuoja iš 

New Yorko
Dalyvavo Susivienijimo Lietu

vių A rrierikoje PiIdom osios 
Tarų bos su važiavi m e.

Adv. Kazimieras Gugis, Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je iždininkas šiandien parva
žiuoja iš New > Yorko, kur ^da
lyvavo SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiayiinc. Adv. Gu- 
gis apleido Chicago pereitos 
savaites pradžioje. Suvažia
vimas svarstė įvairius, svar
bius organizacijos reikalus .

Naujas burleskas
« Chicagoje

lankytojus, savo originalumu, 
gražumu ir t.t.” Kainos esan
čios žemos. Dalyvauja 55 šokė
jai, komikai, dainininkai ir kiti 
artistai.

Teatras atdaras kiekvieną die
ną iki *10:30 vakarė, šeštadienį 
iki vidurnakčio.

—Ad.

KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
I§ TURGAUS VARO

Visi Anglių Yardų savininkai giria 
savo anglis, bet klausimas yra, ar visi 
žmonės gauna geras anglis? Daugu
ma perka Black Band, bet ar jie gauna 
Black Band?

Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės į musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
site. Kaina tik $8.50 už toną.

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė. 
Tel. Rcpublir 8402

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicągoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei _ _ _  ___  _ . -• •

reikalaukite katalogo prisiųs- 
persiuntimui.

gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos " _ _ .
darni 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III. 
TcL Yards 4754

Nesenai “Garrick” teatre at
sidarė burleskas. kuris žada 
“nustebinti Chicagos burleskų

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
730 W. 62nd St.
Englewood 5840

MADOS MADOS MADOS
■ V. ’ .

504-1
5IW

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT 

mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj.Be
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama j trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystes, 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. At-ik'ie ir įsirašykite šiandi “ 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 «o pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St
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CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis ........... $1.50

Kansas City ............ $4.50
Detroit .......   $2.00
Los Angeles ;........... $20.00
New York ..................... $10.00
Philadelpbia ............ $12.00
Washington, D. C....... $12.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

CLASSIFIED ADS

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

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

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741

—O—

Financial
Finansai-Paskolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

PASKOLINSIM NUO $50.00 
IKI $300.00 

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

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

už

JIEŠKAU $6500 paskolos pirmam 
morgičiui ant $20.000.00 biznio pra- 
pertės. E. K. 3732 W. 63rd St.

Radžos
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

Patent Attorney 
Patentai

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

H. SANDERS, 5 
536 So. Clark St.

IŠSIRENDUOJA furnišiuotas kam
barys, vienam arba dviem vaikinam, su 
ar be valgio, garadžius. 6515 South 
Talman Avė. Hemlock 6344.

Business Service 
1 Biznio Patarnavimas

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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGĘPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Metropolitan Insurance bendro
vėje ir, kiek teko išgirsti iš 
tos bendrovės viršininkų Chi- 
cagoje, Lauraitis esąs gabus, 
doras žmogus ir labai pasek
mingas apdraudos biznyje. Tos 
bendrovės leidžiamame periodi
niame žurnale Lauraitis buvo 
nušviestas, kaipo vienas ap
sukriausių tos bendrovės 
tų Chicagos distrjkte.

Jo Žmona tuo tarpu

agen

SUKOLEKTUOJAM PINIGUS
Užvilktas rendas. visokios bilos, no

tas, contractus, bandsus, mortgičius. 
nuošimčius, judmentus ir darbininkų 
algas. Sukolektuojam už mažą atlygi
nimą, netik Chicagoj, bet ir visur ki
tur, arba išperkame visokius “claims”. 
NEREIKĖS NIEKO MOKĖTI, JEIGU 
NEBUS IŠKOLEKTUOTA ARBA SU
TAIKYTA.

Turinti bile kokį keblumą su pri- 
mokėjimais arba atnaujinimais mortgi- 
čių, visada apsimoka pamatyti mus, nes 
mes galime tamstai sutaupyti daug pini
gų ir laiko.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
CHICAGO COLLECTION BUREAU 

1039 W. 69 Street 
Chicago, Illinois

Business Chances 
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
arba norinti galit rendavot, pigi renda. 
Commodore 2499.

PARSIDUODA electris shoe repai: 
shop. Geroj vietoj. 4 kambariai. Pi
gi renda. Jeigu norite išmokinsune 
amato, atsišaukite 610 W. 47th St.

RESTAURANTAS parduodama pi
giai, priežastis pardavimo žmonos li^a. 

1947 So. Halsted St.

RESTAURANTAS, išdirbtas biznis, 
gera apielinkė, 2 mokyklos. Parduosiu 
pigiai, išvažiuoju Lietuvon. Nevagi 
6065, klauskite Joe.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
už teisingą pasiūlymą. Atsišaukit j 
knygynas. Box 66. 3210 So. Halsted 
Street.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARDUOSIU arba parenduosiu 5 
kambarių namą ir 6 lotai, galima lai
kyti karvė arba paukščių, atsišaukite pas 
savininką. 1021 W. 60 St. Telefonas 
Englewood 2116.

BARGENAI

Dabar yra geriausis laikas pirkti nuo
savybę, nes jau pigiau nebus.

štai keletas bargenų:
5 kambarių mūrinis, 6 metų senumo 

bungalow, Brighton Parke, už $2,500. 
išmokėjimais.

2 pagyvenimų naujas, po 6 kamba
rius, mūrinis namas, arti Marųuette 
Parko. Kainavo $16,000. o dabar tu
ri būti parduotas už $9,500. Reikia 
įmokėti tiktai $1.500.

6 pagyvenimų medinis namas ant 
cementinio pamato, Bridgeporte, už 
$4,500.

Pardavimui grosernė ir delicatessen, 
geri fikturiai su dideliu staku.

Biznis išdirbtas per 12 metų, įplau
kų apie $1,000 į mėnesį. Gera vieta 
ir pigi renda. Kaina $1,200. Verta 
dvigubai.

J. SINKUS S COMPANY 
1039 West 69 Street

United Dep. Asso. kovoja už 
depozitorių reikalus

Universal State Banko depo
zitorių komitetas prisidėto prie 
United Depositors Association 
of Illihois pereitos savaitės pa
baigoje. Prie šios organizacijos 
priklauso didžiuma užsidariusių 
Illinois valstijos bankų depozi
torių komitetai kovoja prieš 
receiverių daromus netikslu
mus ir skriaudas depozito- 
riams, verčia vyriausybę tyri
nėti bankierių darbus ir kovo
ja už valstijos bankinių įstaty-
mų pagerinimą, kad ateityj ne-s 
pasikartotų paskutinių dviejų 
metų įvykiai su bankais.
K vos visus liudininkus prieš 

Universal banko vedėjus 
ši organizacija iškvos visus 

liudininkus ir padarys afideivi- 
tus prieš paduodant kaltinimus 
prieš Universal Banko vedėjus. 
Vėliau ši organizacija sutvar-

esanti kys liudijimus ir jteiks juos

(.ISTERINE
re/ieves

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

Reduces COLDS

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 
skutimos 

namie
( PROBAK BtADR)

1 3047

K:SX«Xs;.

3135 3463
Žiurstukas, kurį galite pasisiūti iš liekamos materijos, Jam reikalinga 

3135—Juoda arba kokios kitokios vienos spalvos aksominė arba šilkinė suk- 
16, 18 ir 20 metų, arba 36, 38, 40 ir 42 colių 

arba

3047——. ______ _
tik 1 1/4 y*rdų 35 colių materijos

nelė. Sukirptos mieros 14 
per krutinę.

3463—Dėl jaunos dukrelės suknelė. Galima siūdinti i 
margos materijos. Sukirptos mieros 8, 10, 12, ir 14 metų mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patini Dept., 1789 
Su. Halsted Chicago. III.

vienos

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

Čia įdedu .15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ___________ _

Mieros ..............—--------- per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

Tik
® trumpam laikui
ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažą pinigą jus galite 
padaryti gerą biznį.

pasiskelbti ir

Saukite

ROOSEVELT

8500

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




