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Visi J. J. Elias Turtai Perrašyti Arba Užstatyti?
Pradeda Irti Anglijos

Nacionalis Kabinetas
Du liberalai ir darbietis pasitraukė iš mi
nisterijos protestui prieš Ottawos sutartį
Londonas, rūgs. 28. — Trys 

ministcriai — darbietis lordas 
Snowden ir du liberalai, vidaus 
reikalų ministeris Uerbert Ša- 
muel Jr Škotijos reikalų minis
teris Archiba'ld Sinclair šian
die rezignavo iš “nacionalio ka
bineto“ protestui prieš pereitą 
vasarą Ottawoj, Kanadoj, įvy
kusios Anglijos imperijos eko
nominės konferencijos nutari
mus, kuriais yra Įvedami mui
tai ant daugelio prekių. Kartu 
su šiais ministeriais pasitrau 
kė ir septyni jų vice-ministeriai.

Negelbėjo ir*premiero Mac- 
Donaldo maldavimas, kad jie 
pasiliktų kabinete, arba kad 
nors atidėtų savo rezignaciją 
bent iki pasaulinės ekonominės 
konferencijos, kuri galbūt pa
darys reikalingu pakeisti Otta- 
wa konferencijos nutarimus.

Anglijos “vienybė”, kurją su 
tokiu vargu sulipdė ir palaikė 
MacDonaldas, dabar „paįro, iš 
kabineto pasitraukus darbiečiui'

ir liberalams. Dar liko libera
las'John Simon, užsienio reika
lų ministeris, kuris ištikrųjų 
yra daug artimesnis konserva
toriams, negu liberalams ir dar- 
biets James H. Tliomas, kolo
nijų ministeris. Bet jie dide
lės reikšmės neturi, kadangi jų 
šalininkai parlamente veikiau
sia nueis su rezignavusiais.

Pavojus delei to konservato
riams nėra, nes iš 615 atstovų 
parlamente konservatoriai turi 
468, bet ir jie korėtų prisi
dengti tuo, kad ne jie vieni val
do, o valdo “tautiškoji vieny
bė” iš visų partijų. Todėl re
zignavusių vietas galbūt bus 
bandoma' užpildyti irgi libera
lais ir darbiečiais. Ir buk prie 
kai kurių nacional-darbiečių jau 
buvę kreiptasi, bet ir jie nesu
tikę įeiti valdžion.

Kabinetui gręsė skilimas ir 
nusiginklavimo klausimu, bet 
šis klausimas kabineto susirin
kimuose dar nebuvo iškeltas.

UNIVERSAL BANKO PREZIDENTAS PER- 
VEDgS'ARBA UŽMORGIČIAVęi 

SAVO NUOSAVYBES
Banko Šerai esą Užstatyti Kituose Ban

kuose už Paskolas.

[Acme-P. A. Photo]

Muštynės tarp streikuojančių angliakasių ir senosios unijos šalininkų Springfield, Ilk, rūgs. 
<25 d., kuriose vienas policistas liko nušautas ir apie 20 angliakasių sužeista.

200 žmonių žuvo pa
skendus juroje visai 

salai

Ieškote vyro?—Važiuo
kit Kanadon

Sala paskendo po žemės 
bėjimo Graikijoje

dre-

Ottawa, Ont., rūgs. 27. — 
Federalinio statistikų biuro pa
tiektomis žiniomis, Kanadoje 
yra 372,296 vyrai daugiau negu 
moterų.
vyrų ir moterų maždaug ly
giai, bet kuo toliau į vakarus, 
tuo vyrų perviršis darosi dides
nis.

Katalonija džiaugs 
mingai pasitiko 

autonomiją

Ginčas tarp Universal, State 
banko prezidento, p. J. J. Eli- 
jošiaus, ir to banko depozito
rių tebesitęsia. Universal State 
bankas, kaip žinoma, užsida
rė šių metų birželio 23 d., ne
begalėdamas daugiaus atmo
kėti pinigų savo depozito
riams. Jisai dabar yra ranko
se resyverio, kuris jį likvi
duoja.

Prieš dvejetą mėnesių susi
darė depozitorių komitetas, 
kuris rūpinasi, jei pasirodys 
galima, perimti banko likvi
davimą iš resyverio į savo 
rankas ir, antra, apsaugoti sa
vo reikalus, prižiūrint, kad 
banko turtas butų ekonomiš
kai išparduotas ir kad banko 
dalininkai (šėrininkai) išpil
dytų savo atsakomybes. Sulig 
Illinois valstijos įstatymu, 
kiekvienas banko šėrininkas1 hėtame depozitorių susirinki- 
atsako už banko skolaą iki tos nie.

sumos, kokią jo Šerai atsto
vauja pagrindiniame banko 
kapitale. Depozitoriams todėl 
yra svarbu, kad asmens, ku
rie turėjo banko šėrus, savo 
turto nepaslėptų.

Prieš kiek laiko visuotina
me ^depozitorių susirinkime 
buvo padaryta užmetimų Uni
versal State banko preziden
tui, p. Elijošiui, kad prieš už
sidarant bankui buvę išsko- 
linta daug pinigų kai kuriems 
banko direktoriams ir jų sėb
rams ir kad pats p. Elias tvar
kęs savo finansinius reikalus 
taip, kad nereikėtų nukentėti, 
jeigu bankas užsidarytų. 
Tiems kaltinimams atremti p. 
Elijošius padare pareiškimą 
spaudoje. Dabar į jį atsako p. 
A. A. Šlakis, kuris daugiausia 

| kaltino banko prezidentą mi- 
' YinlniVTn I/akiu

Quebec.. valstijoj yra

Porto Rico pradeda 
atsistatymo darbą

200 žmonių žuvo, 1,000 sužeis
ta uragane

San Juan, Porto Rico, rūgs. 
28.—Visame mieste šiandie tik 
girdėjosi kūjis ir piuklas, gy
ventojams pradėjus atstatyti 
uragano apgriautą miestą.

“Mes neturime eivoti laiko 
dejavimams dėl nuostolių”, sako 
gubernatoriaus Beverley atsi
šaukimas į žmones. “Kiekvie
nas, kuris gali vartoti kokį į- 
rankj, jau stojo prie darbo. Ši 
kilni dvasia yra vienatinis 
skaistus spindulėlis musų padė
tyje”.

Vis dar nėra galima nusta
tyti kiek tikrai žmonių žuvo ir 
kiek nuostolių padaryta laike 
užpereitą naktį siautusio smar
kaus uragano. Labiausia yra 
nukentėjusi šiaurinė Porto Rico 
dalis, čia visi miestai ir mies
teliai yra paversti į krūvas 
griuvėsių, plantacijos sunaikin
tos. Kiek žinoma, uragane žu
vo mažiausia 200 žmonių ir apie 
1,000 žmonių liko, sužeisti. Tū
kstančiai žmonių liko be pasto
gės.

Materialių nuostolių dar ne
galima apskaityti, nors jau da
bar yra žinoma, kad jie sieks 
daugelį milionų dolerių. Ypač 
didelių nuostolių uraganas pri
darė vaisių ir kavos plantaci

joms. Kavos plantacijos buvo 
sunaikintos uragano porą metų 
atgal ir po to nelaimes jos šie
met turėjo duoti pirmą derlių, 
bet ir vėl uraganas jas sunai
kino.

Saloj stovinčiai Jungt. Vals
tijų kariuomenei įsakyta pa
vesti valdžiai viską, kas tik bus 
reikalinga’ teikimui pagelbos 
nukentėjusiems.

Dominica mažai nukentėjo
Santo Domingo, rūgs. 27. -+■ 

Uraganas, kuris pirmiausia už
puolė Virgin salas, paskui Por
to Rico salą, kur pridavė labai 
didelių nuostolių ir daug gy
vasčių pasiėmė, buvo užklupęs 
ir Dominica respubliką, bet jau 
netekęs jėgos ir pradedąs tilti. 
Todėl čia nors ir pridarė ūkiams 
nemažų nuostolių, bet iš žmo
nių, rodos, žuvusių nėra.

Athenai, rūgs. 28.—200 žmo
nių, pabėgėlių iš Chalcidice pu- 
siausalio, Graikijoj, kuris labai 
nukentėjo nuo žemės drebėji
mo, žuvo ant nedidelės salos 
Amogiaira', kur jie buvo atvy
kę ieškoti pagelbos ir prieglau
dos, visai salai pasinėrus juroje 
ir paskendus. Sala buvo Chal
cidice pakraščiuose.

Laike žemės drebėjimo labai 
nukentėjo ir “šventasis” Athos 
kalnas, kur yra vien tik vienuo
lynai.

Pirmiaus gautos žinios sako, 
kad daugelis išsigelbėjusių nuo 
žemes drebėjimo, kuriame žuvo 
127 žmonės, vėliau išėjo iš pro
to ar liko palaidoti Cassandra 
ir Stratoniki kasyklose, kur jie 
bandė pasislėpti ir kurios pas
kiau užgriuvo.

Stagira gi miestelis nuslinko 
į jurą ir liko apsemtas van
dens.

Milžiniškos minios triukšmingai 
sveikino Ispanijos premierą, 
atvežusį autonomijos aktą

sgORH
Chicajrai ir ap’elinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir biskį šalčiau; vidu
tinis daugiausia vakarų vėjas.

Saule teka 5:44, leidžiasi 5:- 
87. Mėnuo teka1 4:56 v. ryte.

Naujas sukilimas 
Manžurijoj

Šimtai darbininkų 
užmušta riaušėse 

Rusijoj

Nepaliauja pulti an 
gliakasius dujų 

bombomis
Londonas, rūgs. 28? — Lon- 

don Morning Post gavo iš Hel- 
sinkų žinią, kuri sako, kad šim
tai darbininkų esą liko užmuš
ta Ekaterinburge, raitąj’ai po
licijai puolus maisto riaušes. 
Darbininkai ten užprotestavo 
prieš didelį maisto trukumą ir 
ėmė plėšti kooperatyvų, sankro
vas.

žinia priduria, kad dabar ga
lima yra tikėtis Rusijoj masi
nių žudymų ir egzekucijų, ka
dangi panašios riaušės įvyyku- 
sios taipgi Rostove, Jaroslave, 
Kostromoj ir kituose miestuose.

Taylorville, III., rūgs, 28. — 
Milicija šiandie vėl panaudojo 
ašarines dujų bombas, kad iš 
vyti streikuojančius angliaka
sius iš Tovey miestelio. Mat 
milicija nugirdusi, kad čia bu
siąs laikomas streikierių susi
rinkimas, nežiūrint šerifo už
draudimo susirinkimus laikyti, 
tuoj aus atsiskubino j miestelį 
ir bombomis ėmė gyventojus 
vaikyti nuo gatvių.

Milicininkai be to areštavo 
dvi merginas, Anna Puccetti, 18 
m. ir Lena Rabini, 16 m. 
uždarė jas pavieto kalėjime

Prie sukilėlių prisidėjusi gele
žinkelių sargyba. Keli miestai 
sukilėlių rankose

Tokie, rūgs. 28. — Japonijos 
.valdžia yra labai susirupinusi 
žiniomis, kad prieš naująją 
Manchukuo valstybę (Manžuri- 
ją) prasidėjo didelis sukilimas 
vakarinėj jos daly, prie Rusi 
jos sienos.

Komunikacija su visa vaka
rine dalim yra nutraukta ir 
Japonijos konsulas Tsitsiharc 
šaukiasi pagelbos. Jis sako, kad 
prie sukilimo prisidėjo dideli 
pulkai chiniečių geležinkelių 
sargų. Japonų gi aeroplanas, 
kuris buvo pasiųstas ištirti su- 
’kilirfc apimtą apielinkę, nebe- 
gryžo.

Sukilimo apielinkėj yra nedi
deli japonų kariuomenės pulkai, 
kurie galbūt dabar yra jau iš 
žudyti. Japonai gyventojai bet 
galbūt pasislėpė Rusijoj, kuri 
jau pirmiau buvo sutikusi su
teikti jiems prieglaudą ir ap
saugą, jei kiltų kokių neramu
mų chinų pusėje.

Iš Harbino gautos žinios sa
ko, kad sukilėliai paėmė Man- 
chuli miestą, prie pat Rusijos- 
Manžurijos sienos. Taipgi Hai- 
lar, Pnhatu ir Dalainor miestai 
nutraukė Manchukuo (Manžu- 
rijos) vėliavą ir iškėlė Chini
jos naciona'lę vėliavą. •

Barcelona, rūgs. 27. — šim
tai tūkstančių susirinko sek
madieny Barcelonoj entuzias
tingai pasveikinti atvykusį Is
panijos premierą Azana,/ kuris 
atsivežė Ispanijos Gortes (sei
mo) priimtą Katalonijos auto
nomijos statutą ir jį iškilmin
gai įteikė Katalonijos seimo 
pirmininkui Francisco Macia.

Tai buvo iškilmingiausias pri
ėmimas, kokį kada yra čia su
silaukęs Ispanijos premieras, 
nes santikiai tarp Katalonijos 
ir Ispanijos visuomet buvo į- 
tempti, nedraugiški, be užsiti- 
kėjimo. Premiero Azano specia- 
lį traukinį pasitiko šimtų tūks
tančių minia’ su muzika ir lais
vės dainomis. Po visą miestą 
ėjo šokiai. Vėliau 60,000 žmo
nių susirinko parodos salėj Ka
talonijos muzikos koncerte, ku
riame dalyvavo ir premieras 
Azano ir naujosios autonominės 
valstijos prezidentas.

Įteikdamas autonomijos ak
tą, premieras Azana pareiškė 
kataloniečiams: “Viskas pri
klauso nuo jus, kaip jus pasi
naudosite laisve. Del labo. Ka
talonijos ir Ispanijos bukite at
sargus.”

Pulk. Macia atsakyme užtik
rino, kad Ispanija, suteikdama 
autonomiją, laimėjo Kataloni 
jos nemirštantį lojalumą.

Premieras Azana pasiliks čia 
trims dienoms. Autonomijos 
atgavimo triukšmingos iškil 
mes vis dar tebesitęsia.

Atsakymas į buv. Universal State Banko 
Prezidento Straipsnį 

(tilpusi “Naujienose” nigs. 23 d. 1932 m.) 
Rašo adv. A. A. šlakis.

Perskaitęs p. J. J. Elijošiaus popieras ant vardo vieno ban- 
atsakynią į mano neva užme
timus, aš neradau jame tei
singo ir atviro atsakymo į 
mano kalbą, depozitorių susi
rinkime, kuris buvo laikytas 
penktadienio vakarą, rugsėjo 
19 d., 1932 m. Jisai neatsako 
ir nepaaiškina kas reikalinga 
atsakyti, bet, kaip paprastai, 
iškreipia faktus ir mėgina ki
tą diskredituoti. Faktas yra, 
kad p. Elijošius nenori ir ne
gali teisingai atsakyti į sekan
čius klausimus, kurie buvo 
paduoti depozitorių susirin
kime: Kodėl p. J. J. Elijošius 
praėjusių metų rudenį (spalio 
mėn. 1931 m.) pervedė arba 
perrašė beveik visą savo ne
judinamą turtą ant kitų var
dų? Kodėl jisai užrekordavo 
tuo pačiu laiku neva $40,000.- 
00 paskolą ant savo rezidenci
jos (10540 Longwood Drive), 
—padarydamas tos paskolos

ko direktoriaus, — p. Zagar? 
Man aišku, kad jeigu tie per
rašymai nejudinamo turto 
butų buvę pardavimo aktai, 
tai p. Elijošius butų už juos 
gavęs pinigų, ir jam nebūtų 
reikėję tuo pačiu laiku trauk
ti $40,000.00 paskolą per vieną 
savo banko direktorių.

Tuos klausinius p. J. J. Eli
jošius negali teisingai išaiš
kinti, nes jisai pervedė ir per
rašė savo 
damas jį 
Universal 
darys.

Slėpimas savo turto.
P-nas J. J. Elijošius prisipa

žįsta, kad “birželio mėn. 1930 
metų”, jisai buvo prisiskoli
nęs $18,200.00 iš Universal 
State banko ir kad “ta pasko
la tęsėsi iki kovo mėn. 1932 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

turtą kitiems norė- 
sau palaikyti, kada
State bankas užsi-

Amerikos Lietuviai
V

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

Rymas, r. 27. — Kadangi G. 
Mazzoiini, 36 m., pasirašė už 
savo draugus ant daugelio no
tų, kurias paskui jam pačiam 
teko išpirkti, ėmė ir nusikirto 
sau dešinę ranką, kad daugiau 
ant notų nebegalėtų pasiraši
nėti, ■ , J > ■ I :

Bedarbių riaušes Londone

Daug

Kunigas užpuolė mergaitę
Madisonville, Ky., r. 28. — 

Kuri. Uerbert Sheets, 29 m., ii 
Boston, tapo areštuotas už už 
puolimu ir išgėdinimą 17 me
tų mergaitės.Londonas, rūgs. 28 

žmonių liko sužeista ir nemažai 
moterų ir vaikų sumindžiota 
protestuoj ančių prieš pašelpos 
sumažinimą - bedarbių ^riaušėse 
Londono priemiesty Westham. kaip 3_Q kąrčiariių

Kansas City, r. 28. — 86,pro* 
hibicijos agentai per visą naktį 
darė puolimus ir uždarė daugiau * — - a w •

Shanghai, Chipijoj, rūgs. 28. 
—Gen. Chra’ng Kai-Shek, galva 
nacionalistų valdžios Nankinge, 
pakvietė visus prieš jį kariau
jančius generolus konferenci- 
jon, kad pabandyti išlyginti vi
sus nesusipratimus ir sudaryti 
vieningų Chinijos valdžią. Kon
ferencija turės
vidury Yangtze apygardos

įvykti Kuling,

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Philcc
1933 Radio

žaShs tabakas
neturi vietos

Jos. F. Sudrik

Conr, 1M», 
The American 

Tobacco Co.

Ilsėkis 
mėlėjc!

Pamatykite visas naujas 
šių melų RADIOS.

Peišovė 
nušovė 
iPiorter

JomėnFLučkies
• Jlėųgviaiisvame cigarete 
dcOkįkadanorsrfikete

WCFL, 970 kilocycles 
Lietuvių Programas 
Nedaliomis. Pradžia 

1 vai. po pietų.

Brit an$idkariai nei 
•Tie laikosi naujos

RFHE ’STUDY OF LAW DEVECOPS 'AND ;EQU1PS 
f IEADERS. Moti of our Leadfog ;M«n, including 
ourPreskfenls. havebeen Lawy«rs. TRAINED MINOS 
NATURALLY OO FORW ARD.Tham 4* «lways -a Groat 
Demand for Men and Woman wfth LagaLTrėlnlng. 
INVESTIOATE OUR UNIGUE UttKHE TEXT ^SYSTEM. 
One tubjeet at a thne. 'NoTlane 4e«t.' NeeTCIaaee* 
formed nine time* a Year. - Start liudyki g and Earn- 
ing Credils at any Time. ENTER N0W. LLB. Degree 
tn'Three Years. rDay ancTEvenln^Ctatves.

Herrin, UI. 
automatiško 

cvolverio i paskui 
treikierius. 
? 33 metu

Sulaukė H 
Kenoshojc iš
metu . Rastas

Norėdami važiuoti Lietuvon ai'ba atsikvies
ti savo gimines, kreipkitės j Naujienas. 
Čia gausite visas informacijas ir teisingą 

-patarnavimą.
.KELIONĖS IŠLAIDOS III tKLESA 
Laivakorte (minimunf) .......$84.50

Valdžios taksos ........ ....... 5.00
Gėlžkelis iš Chicagos 
j Nevv Yorką (minimum)

SKAITO
•PLATINA tfR 

į>RE8IIA

26 dienų 
unijos 

leitenantas 
iš Herrin, III

Viso..........................  $113.00
Naujienų raštinė atdara kasdie nuo 8 vai. ryto 

•iki ’8 valandos vakaro.

KATES perkame puikiausią, < pĄjį 
jfVJL puikiausią tabaką visainė pasau
lyje, betitas dar neišaiškina*kodėl 
žmonės visur r skaito ’'Lueky Strike 

■lengviausiu cigaretu? Dalykai tame, 
■ kad mes niekuomet neųžriiii’štam^ 
'teisybės, jog' “Gamta^ąVo^AiufcrOj 
“Retai*Švėlni ir Lengva** - tMM šis

1-739 ’So. HiBsted ’fštredt 
Tel. tRoosevoit $500

suvažiavo apie
Prie skambios 

skaniais valgiais 
strilo visi praleido 

nepastebėda-

M. W. of Am. prezidento 
Ltwiso ir TVAlkeri-j ‘ iš ki
tur importuoti gunmenai iš
provokavo muštyne: 
du angliakasius i; 
miesto detektyvų 
WIHiams.

•Prieš iškilmėms” praside
dant, Albertas padovanojo 
Onai gružų deimantinį žiedą. 
Ir parei ^pasibaigus taip vėlai 
visi ; labai «nenoroms skirstėsi.

P. tRudzinskui gyvena Idbai 
pavyzdingai )ir, -kaip miin$jo- 
mc, užlaiko tikį. 'Ona yra vie- 
niritėlė ’jtt thlkrėlė.

7. "Radaviče.

Vėiionis <buvo 'palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, šeš
tadienį, iš Šv. Petro ’ bažnyčios 
į Šv. Jurgio kapines. Jį paly
dėjo apie 465 automobiiai.

Paliko brolį Antanų, žmo
na, dvi dukteris ir 10 metų 
sūnų. 'Pirmiau užlaikė saliu- 
ną, irftt paškutiniuoju laiku 
turėjo gazolino stdlį, prie 22 
Avė., ir 52 st.

—-INCORPORATED-—

3417-21 So. Halsted St.
Tcl. Boulcvjrd 4705—8167

R>j įpaČių dienų, rugsėjo 24 
41., įvyko .-jauno ♦Kclioshicčio 
"Alberto ‘.Riškus ir p. Onos Ru- 
dzinskitės sužiedotuvės. O. 
Rudzinškdilės "Tėvai užlaiko 
ūkį Kenosha apskrityje. įĮvy
kis buvo atšvęstas Plikyje. /Au
tomobiliais 
175 svečių, 
muzikos ir 
apkrauto 
linksmai laikų 
nii'kaip prisiartino 4 vai. ryto

Širdies liga staiga mirė se 
nas Kenoshos gyventojas Juo 
zas Jurevičius, 
metų amžiaus . 
gyveno apie 30 
negyvas lovoje.

•kruvinas įvykis dar :gal dau
giau žmonėms ^atidarys akis. 
-Progresyvės unijos onahlieriai 
ničkur ;nenaudoja prievartos. 
‘Nesinrigioja ‘ginklų ir m4ko ne- 
•užpuola. Jie tvirtai "tiki, kad 
. naudojant prdtų, Harrihi budu 
daugiau galima laimėti. 'Perei
tų sekmadienį streikieriai nei 
nemanė Lewiso agentus sur 
mušti, .jeigu jie nebūtų 
ję šaudyti. Peršautasis 
nic Digorolomo -silpnėja 
gldi išliks gyvas 
pasvritks 
sirii apdaužytas 
Srriith, i iš Hierrin, 
miaųsia pradėjo
tai -jis -ir -tapo -gerai pavaišin

imas. diandttfii ’išv..-Jono digoninė-
ipo :p61iriijos -apsauga. Kitas 

^unmsnas ’^Bozo IDamieh, iš 
P<mn lirgi nėlMogai ^aptaisytas. 

*W. tj JPaee, igunmeno, nosis su- 
iJaužyta. i Ir vkėletas ‘kitų ma- 
'iiau •sužeisti. Vdkar, i rugsėjo 
•$6 <dienų, 2 vai. ;;po ;piritų, 23 
mušeikas .išleido riš Itžėics per 
džėlos ’kičino UžprikAlines duris^

išve
dė ifj’uos iš (miesto i po ' tvirta po-

apsauga. .iStreikieriai 
tuos -žmogžudžius 'visur saih 
gojo rir <Mp tpamatė, ka: 
■veža, vtai ėmė smalkiausiai ūž
ti ; kaip ant -žvėrių ' ui*u*u-u. Rei
kia tikėtis, 'kad -jie čia daugiai 
nesugrįš. -—G. Ainis.

tautinės minios apie iLelaiid 
hotėlį, i paskui apie miesto Užė- 
lų, visur žmonių .pilna 'Nesi
skirs! to ir tiek. 'Kuone per visa 
naktį 'žmonių minios ūžė visam 
vidurmiestyj. *Ot tai tau ir 
darbininkiškos unijos "vadai. 
Tai šitaip carukų Lewiso 
ir \Valkorio agentai pasižymi, 
šaudydami ir užmušinėdami 
žmones, verčia biednus anglia
kasius sutikti nežmoniškomis, 
nepakenčiamomis darbo sąlygo
mis ir eiti dirbti. ‘Štai čia 
tų ’Lovviso ir AVrilk’erio ganme- 
nų, sudriktų iš ‘'Visos Ameri
kos ^v'ardni; Farmer lištrite Ve
nator William J. Sneed. iš He,r- 
rin, Iii.; Gari Sne.ed, pirmojo 
sunUa, Heryin, TU.; I,awrence 
Dwyer, Indian 'Springs, Ind.; 
Bozo Damiėh, Betloyvillc, Pa.; 
Edvvard O. -Donnėll, Summit 
Ii iii, Pa.; Gyril ’l^ee, IHerrin, 
III.; AV. A. Pace, Herrin, U1L; 
Charles Reynolds, 'Bentmi, ilU.; 
Gula '<Wintlaw, Benton, Tll.; 
Joscph Angelo, ’Bridgeioort, 
Ohio; Frarik Cardoni, >?lains, 
Pa.; John Saxton, Sdlenvjlte, 
Ohio; Alox McDonald, Miners- 
ville, Pa.; William *Dah’ymple, 
Muskogee, Oklahoma; A. T. 
Pace,‘Herrin, UI.; Krank Wom- 
chaek, 'Plymouth, *Pn.; John 
Goleula, ’Pittsburgii, !Pa.■; Fmrik 
I )obins, Cannoriburgb. 1 Pa.; 
Frank Sabers, Edwardsviile, 
Pa.; Frank Shiffka, Glen Lyon, 

■Pa.; NiCholas Fontechio, Colo- 
rado Springs, ‘Cblorado; W. D. 
Duncan, Central ’ City, Ky. Iš 
Springfield, 411: Thomas ITim- 
ter, 1033 W. Washington st., 
T. J. Michell, 209'/2 So iFifth 
st., ir W. J. James, 222 So, 
Eight st. šitie iš visų kraštų 
surinkti žmonijos išmatos su
šaukti ’U. M. W. of Am. pre-

inerių. 
“Herald 
kad Le\vis 
massmitinga 
Bet tikrenybėje jų bunčius su
sidarė tik iš 51. Pikietuotojų 
buvo i 2,000 ar daugiau. Eit i 
svetainę pikietuctojai Lewiso 
šalininkams nekliudė. Jų mitin
gas tęsėsi apie 3:30 valandas. 
Vakare, kaip 5:30 vai., I^evviso 
šalininkai pradėjo kraustytis iš 
svetainės ir traukė "šal.vgąįvj^ 
imk Lcland viešbučio. Dahnr' 
jau skaitlingoji streikierių pi- 
kiclininkų minia ėmė paskui 
ekti ir šaukti: l’-u-u-r.! Tik 

šiai vienas atsisuka atgal, tūlas 
Gar neit Smith 
ir ima šaudyti 
15 kalib 
i uos bešokančius 
Peršautas i k n 
senumo italas Dominic Digora 
lamo tuoj sukrito ant šaligat
vio. Dan AfcGill, lyderis nau 
jos unijos peršautas i kojų 
Pnidėję savo žmogžudišką dar 
lxi, Lewiso gunmenai pašilei

t senosios 
prezidento 

Wi?.Eam J. 
!., sušaukė 

cf Am. mass-
svetair.ėic. Jų 
o daugiausiai

Porter AMilliams, 
:ršautas sdkrintai 

I'don’t •s'ee’ 
had to do that.” 

Į ligonbutį St. 
valandos laiko

lVŽPtJOLlMAS Ą1NT 
•SABINO MOTERŲ 

^Gamta tavo'Žalumof* - kaip 
atvaitduėta Saul Tepper*lo .. • 
įkvėptas įpasakos apie romėnų 
"kareivių i iiaurų užėmimų Sa
bino katinėlio vieninteliu tiks
lu ištigbbenti kaimelio mo
teris C (2^0 mėtaisi prieš 'Kris- 
tausrgimtmų)

pradė- 
•Domi- 
:r var- 
McGill 

Lš gunmenų ilriftiaM- 
yra ‘ Gnrnri.f: 
III. 'Jis ’pir- 

iaudyti. Už

priikus Tabakas, rinkamai pa- 
seridinUB ,* JšnAkintts/peHrtdžiamas 
per pagerinamų Luckj^Strike^v^iy- 

’ttro .procesą, kknris'žinttmas kriip - 
‘Ti’srtoasted”. Štai ko<ė>'id^kvietfo 
iĄiėbto/ miestelio i r aod^bos gyven
tojas sako, •rlcrfds’Lučlcb!8*yTa''tokie 
lengvi icigarfctai. * •

•%'s ton«tv>ri" 
p«fc>n» Iwftrwafcfr

džia bėgti, o streikierių minia 
juos vytis. Gunmenai, dabėgę 
atti Lriland Kotelio, vėl išsi
traukia ‘revolverius ir laiko į 
žmonių minią. Bet čia jau at
siranda ir poliemonai ir detek
tyvai ir stengiasi mušeikas nu
ginkluoti. Tuo momentu dar 
viena auka, detektyvas, '40 me
tų senumo 
gūnmenų 
ir ištaria tik tiėk 
why they 
Nugabenta 
Johns u:
mirė. Paliko jauną žmoną ir 2 
mažus ikudikius. Sako, buvęs 
geras žmogus.‘Dabar jau žmo
nių :minios įtūžimas ant Lewiso 
ir Walkerio giuimenų buvo ne
apsakomas. Katrą tik iš jų mi
nia sugriebė, tai apmušė atsa
kančiai. Jeigu ne policija, tai 
Lutų juos visus išmušę. Ncku- 
rie subėgo į Leland hoteli, bet 
minia ir čia pradėjo veržtis. 
Tuomet naujos unijos lyderis 
Mr. RobettsTškšlė rankas aukš
tyn ir suriko: broliai, nusira
minkite fr nesilaužkite i kote
lį. Minia savo vado paklausė. 
Tuomet atvyko ' daugiau polici
jos su pritrol vagonais ir vi
sus Lewiso mušeikas išsikrapš
tė iš Leland hOtelio ir nusive
žė i miesto kalėjimą, g sužeis
tus į St. John ligonine, žmo
nėmis užsikimšo pilnos gatvės. 
Sustabdyta visokis trofikas. Vi
sur didžiausias susigrūdimas. 
Nei praeiti, nei pravažiuoti. 
Liepė išsiskirstyti, minia ne
klauso. Tuomet policija ėmė 
mėtyti gazines bombas. Tuks-

angliakasu 
Levviso 
Sneed, 
vardan U. M. V 
mitingą K. of E 
tikslas buvo 1 
angliakasių prie savęs pritrauk
ti, kad nors vienos kasyklos 
čia galėtų pradėti dirbti. Nau
jos unijos Progressive Miners 
of Am. nariai žinojo Lnviso ir 
\Valkerio agentų plonus ir jie 
ėjo pikieluoti Knights of Co- 
lumbus svetainę ir tėmijo, ar 
daug rasis tokių, kurie prisi
dės prie Levvisc šaikos. Sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Lowisp 
šalininkai pradėjo rinktis. Pi- 
kietuotojai kiekvieną Lewiso 
šalininką pasižymėjo. Iš viso 
jų susirinko 51. Importuotų iŠ 
kitur gunmenų, pasivadinusių 
save “organaizeiiais', buvo 27; 
buvusių seniau rnah)ier:ais, ku
rie jau nedirba mamose per 
dešimti metų ir daugiau. iado-

11 iš dabartinių mai- 
Chicagos geltprilapįs 

E.xaminer” rašė, 
šalininkai sudarė 
iš 390 mainierių.

20% /BIGliAU
K»m »mokėt «ž iaU«^n)?
Mes jums sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant automobilių. krautuvių 
langus.ir tt. Mes rašome visokios rų- 
Šics inšiurinus ant turto ir žmonių. 

Jnsištarink tuojau save ir savo Mlei- 
nffn«. Pirma onegu *4insi <faile lokį 

MnHutfną, ppaskeirauk f pas ‘'anos.
?Mes taipgi jparduodatme Ir mai- 

-noinc namas, Woms, "biznius ♦ ir far- 
mas. Mes priimam mainais morgi- 
čius ir I kitokias ?-seairities. Mes esa- 
me biznyje vieš 2201 metų.

. J. SIN4CUB eand CO.
'Wett *4>9th SL 

’ni. 'NoYniM 4400

PRE4AW, IAW AND < POST^GRADUATE COURSES 
■ «4 EAST'MONROE STRHT

«tA. 'A. Anderson,' P»»sld»nt To!o|Hton« RegMrar, MaW4<lS
(lai. Fab. 5, 1IK)

* *įei‘ žmonis parašytų geresnę kny^ 
<gaii<lyti'nrgtiiįaka1inynas)'Ol‘pasii,tat:

•VIENINTELIS LIETUVIU BRSZIEUO
*ucpr ikiausomos, 4j^D^Mjs.4runtio6.da

1 laikraštis yra

LIETUVIŲ

ATHlA‘^ air^L JI -Į-
^BRAZILIJOJ

■Brazil—8.cPiiiiIo, Rua da Mooca, 424
Metinė.'prenumerata š..A4jrčhkX^-ii*Ų^ta¥ęj •

. 2<.dolečiai : . ; i

Chicago LAW Schotfl
-------------------------------- ACCRED1TED----------------------------- —

ridento ljy6wi«o ir lWalk6rio, 
Jritvažiavo į SprihgftėUl, 111.«ra
mių ariį’MltaMų šatMyti rir su 
'Šautuvų vpągelba padaryti 
'lankitrš T^višrii padorius, ka'd 
■šitiems dykaduoniams niekuo- 
n*ct nriprttruktų ^uk4t?.uirinių 
rilgų ir gero įgy veni mo. 4 Prieš 
jų įvykintą ‘‘kruviną trugčdiją 
mušeikos vaikščiojo -per kelias 
dienas po ahgliakasių ;apgyven
tas stubrtes: Agitavo ’ir net 
pinigus ir geresnius ('darbus 
siūle, kad tik;Įį sdVo pusę juos 
l>atmiM<ti. $ic mt^amdė ^uu rili 
l>ažnyčias. Hiatdltkų v.y*rikiipąd 
įsdkė ^savo prateaščiams, kmid 
streikierius gerai išbartų ir 
lieptų -eit • dirbti -ir -Deivis ir 
Walkerib:ipTi8Akų Jktewtriri bū
ti vergais. iLiėiuyis >kuafew,‘ 
pildydamas \>ąvo s pono vyšluipo 
įsakymą, iirgi riiepė 'savo ipnra- 

i pi jonams Wausyt llswviw Hr eit 
šk e kauti, 
ne krust 
unijos ir nei .negalvoja (gr|Žt 
prie senosios. ''Mainieriams -ir 
nebuvo ; kitokios išeities, -kaip 
tik tverti naujų uniją nauju Susodino j taksikabus »ii

i vardu. Kitaip jie <negalėjo nuo 
senųjų despotų atsisakyti. 'Se* Hdjos 

■ irieji despotai driafė '-naujų * su
tarti su mainų ■ operatoriaisJlie
pos mėnešį, I;kada 'rpdblika rei
kalavo ledo, ’O ne (.anglių. -Jie 
sulaužė ir konstituciją ir išvo
gė balsus ir pasirašė mainie- 
riams nepriimtinų sutartį. Tr 
kada mamieriai griežčiausiai 
pasipriešino -savo 'buvusiems 
vadams despotams ir nenusi- 

' lenkė, t&i <j ie • dal^ar samdo gun- 
menus <ir šaddo, muša mainie- 
rius. Kada šitaip senosios uni
jos viršininkai nežmoniškai el
giasi, streikieriai įgyja vis dau
giau ir daugiau simpatijos pa
šalinėje .publikoje. Dabartinis

.. .. .......................        m..... ......h..... .

ų^įere^i pamokslų, ui padąi'yių~iobūle$iilus fiįįĮus^ptlUm 
r*taftkmUe,‘ vifti^k^paS(/ulis'iikJ jo^d.urų pramins takį.n

Ar šis • pareiškimas t^siklis 1 /
• ’ •• • • • ’ .

>1; 11L1 manu iwn .. ....... 1 ............................ ..
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i Lietuvos 'Socialdemokratų rdžareny 'dvisavaitinį laikraštį.
'Kaina *pnsėi 'rnčtų 4 tfoL

Adresas laiškams ir 4)itųgams:

Germany, ‘Berlin, «W 68, Schliessfach ‘80
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Universal Banko prezidentas pervedęs ar
ba užmorgičiavęs savo nuosavybes
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

metų,” kuomet jis ją suma
žino iki $14,500.00. Jeigu p. J. 
J. Elijošiaus butų buvę geri 
ir teisingi norai, tai jisai butų 
atmokėjęs bankui savo skolą 
tada, kada jisai savo turtą ki
tiems pervedė ir neva $40,000 
paskolą užtraukė ant savo re
zidencijos. P-nas J. J. Elijo
šius savo turtą kitiems perra
šė arba neva paskolą ant jų 
užtraukė praėjusių metų ru
denį, bet išimtus iš banko pi
nigus ncatmokėjo. Bankui už
sidarius p. Elijošius sako “aš 
turėjau 976 šėrus” to banko. 
Sulig įstatymu šėrininkai at
moka resyveriui (kai bankas 
užsidaro) antra tiek, kiek jie 

i turi banke pagrindinio kapi
talo, reprezentuojamo jų še- 

I ro, „ Taigi p. Elijošiui reikės 
sumokėti resyveriui, sulig sa
vo Šerais, iki $97,600.00. Tie 
pinigai priklauso banko depo- 
zitoriams. Bet p. Elijošius jau 
iš kalno sutvarkė savo turtą 
praėjusių metų rudenį taip, 
kad jam nereikėtų apmokėti 
savo obligacijas, kuomet ban
kas užsidarys. Todėl labai ai
šku, kad “jau nuo praėjusių 
metų rudens p. J. J. Elijošius 
rengėsi prie banko uždary
mo.” '

Daug kitų bankų užsidarė, 
bet prezidentai tų banljų taip 
nepasielgė, kaip p. Elijošius, 
su savo turtu. Kitų bankų pre
zidentai neperrašė savo tur
tų kitiems, rengiantis prie 
bankų uždarymo. Kitų bankų 
prezidentai neskelbė visuome
nei, kad jų* bankas “tvirtas, 
kaip uola,” ir t. t. Visiems 
yra žinoma, kad p. Elijošius 
iki pat banko uždarymo to
kius skelbimus darė per laik
raščius, per radio, ir t. t. Ir 

. tai datė p. Elijošius, žinofla-
• mas ,kad jo bankas jau nebe

it gali išmokėti žmonėms depo-
ritus. Tai žinojo ir kiti to

* banko vedėjai. Bet nepaisyda
mi įstatymų nei teisingumo, 
p. Elijošius ir jo kiti banko 
vedėjai ėmė iš žmonių depo
zitus iki pat dienos banko 
uždarymo. Daugeliui žmonių 
paėmė paskutinius jų sutau
pytus centus. Aš pats patikė
jau, kad Universal State ban
kas yra tokis tvirtas, kaip p. 
Elijošius jį garsino visiems. 
Ir daug tūkstančių kilų depo- 
zitorių tuo banku pasitikėjo 
ir dėjo į jį pinigus. Kuomet 
bankas užsidarė, aš ir kiti 
depozitoriai jautėmės apgauti. 
Mes visi pradėjome įdomauti 
ir klausti viens kito, kas pa
sidarė, kad tas ‘tvirtas, kaip 
uola” bankas ėmė susyk ir už
sidarė. Aš gi pradėjau tyri
nėti ir suradau, kaip p. Eli
jošius savo nejudinamą tur
tą perrašė kitiems praėjusių 
metų rudenį.

vo tikri. Tas viskas buvo pa
daryta p. Elijošiaus, rengian
tis prie uždarymo banko.

Savo viršminėtame atsakv- 
me p. Elijošius sakosi pirkęs 
banko akcijas arba šėrus, “kad 
palaikyti banką lietuvių ran
kose,” ir kad jisai užtraukęs 
paskolą ant savo nuosavybės 
apmokėti nuošimčius, žemės 
taksas ir “supirkti dideles su
mas banko akcijų.” Bet banko 
rekordai parodo, kad p. Elijo
šius supirko “tokias dideles 
sumas banko akcijų” daug 
metų atgal. Pastarais metais 
jam nebuvo reikalo pirkti 
“dideles sumas banko akcijų,” 
nes jau seniai jisai jų “dide
les sumas” turėjo. Jeigu p. 
Elijošius nebūtų seniai turė
jęs “dideles sumas banko ak
cijų”, tai jau seniai p. Elijo
šius nebūtų buvęs to banko 
prezidentas. Jeigu tos “dide
les sumos banko akcijų” butų 
buvę rankose daugelio lietu
vių, o nė p. Elijošiaus ran
kose, tai Universal State Ban
kas nebūtų užsidaręs.

stovį jau pinniaus minėjau. 
Bet p-nas Elijošius ne tik už
state už paskolas savo banko 
Šerus, bet dar ir pardavinėjo 
tuos Šerus lietuviams ne tam, 
kad “palaikyti banką lietuvių 
rankose,” o tik, kad išnaudoti 
tokius lietuvius, kurie juo pa- 
stikejo.-Tokių serų pardavimų 
p. Elijošius atliko prieš užda
rant banką, žinodamas, kad 
serai jau yra be vertes ir 
kad trumpame laike užsidarys 
bankas.

/

Ar ne puikus “investmenlas”?

Paskolos direktoriams ir 
sėbrams.

Užstalė banko šėrus už 
paskolas.

Dabar dar suradau, kad p. 
Elijpšius prieš uždarant ban
ką užtraukė neva paskolas 
ant savo rakandų ir automo
bilių. Taipgi dabar suradau, 
kad p. Elijošius beveik visus 
savo tuos 976 banko Šerus 
praskolino, užstatydamas juos 
už paskolas, paimtas apielin- 
kės bankuose ir viename vi- 
durmiesčio banke, šitie visi 
faktai yra kiekvienam priei
nami ir p. Elijošius negali jų 
užsiginti. Atrodo tad, jogei 
jam nebuvo reikalo skolinti 
dar $40,000.00 ant savo neju
dinamo turto, idant galėtų 
pirkti banko šėrus ir palaiky
ti banką lietuvių rankose. Ji
sai prasiskolino užtektinai ant 
savo banko šėrų ir todėl jam 
nebuvo reikalo daryti pasko
las ant savo nuosavybių. At
rodo, kad ta neva $40,000.00 
paskola ant rezidencijos ir tie 
-jo .perrašymai arba pervedi
mai savo kitų nejudinamų 
turtų buvo tiktai, taip sakant, 
“popieriniai”, -—reiškia, nebu-

Pradžioje tas bankas buvo 
lietuvių rankose, bet į pabai
gą p. Elijošius, kontroliuoda
mas “dideles sumas banko ak
cijų”, pavarė lietuvius, o jų 
vieton įdėjo kitataučius direk
torius, kuriems p. Elijošius 
davė banko pinigų, kiek tik 
jie norėjo, o tie direktoriai, 
kurie užėmė lietuvių vietas, 
tai ir direktoriavo, imdami 
banko pinigus paskoloms sau 
ir savo draugams. Bet p. Eli
jošius jų paskoloms nesiprie
šino, — skolino jiems, kiek tik 
jie reikalavo. Rcceiverio in
ventorius (banko turto sąra
šas), parodo, kad prieš užda
rant banką p. Elijošius ir jo 
sėbrai ir direktoriai buvo pa
siskolinę iš banko net apie 
$75,000.00. Tas p. Rcceiverio 
inventorius yra “Circuit 
Court” teisme padėtas ir visi 
jį gali matyti. Čionai paduo
du tiktai keletą tų paskolų, 
kaipo pavyzdį: —p. J. J. Elijo
šius pasiskolino $14,500.00 ge
gužio 9 d., 1932 m. ir sulig 
nota prižadėjo užmokėti tą 
visą paskolą liepos 8 d., 1932 
m. (šitą paskolą p. Elijošius 
dar ir dabar nėra atmokėjęs); 
p. A. Kamcnjarin (banko di
rektorius) balandžio 21 d., 
1932 m. pasiskolino $12,500.00 
ir sulig nota prižadėjo atmo
kėti birželio 20 d., 1932 m. 
(dar neatmokėta); p. Jacob 
Levin (banko direktorius ir 
direktorių tarybos pirminin
kas) pasiskolino $12,500.00 
balandžio 30 d., 1932 m. ir. su
lig nota prižadėjo atmokėti 
birželio 29 d., 1932 m. (dar 
neatmokėta); p. H. C. Laycock 
(Peoples Banko prezidentas, 
47th St. ir Ashland avė., ir p. 
Elijošiaus sėbras) pasiskolino 
$14,500.00 balandžio 1 d., 1932 
m. (dar neatmokėta); ir tt. 
ir tt. Galėčiau prirašyti dar 
daugiau, bet dėl stokos vietos 
paliksiu kitam kartui, jeigu 
bus reikalo ir kitas paskolas 
pilnai atidengti.

Toliau p. Elijošius savo vir
šminėtame atsakyme sako, 
kad 1930 metais jisai iŠ manęs 
pirko 12 šėrų ir kad vėliau, 
sausio 8 d., 1932 m., pirko 
dar 15 šėrų iš TiTų. Yra aišku, 
kad jam nebuvo reikalo trau
kti $40,000.00 paskolą ant sa
vo rezidencijos nupirkimui 
12 arba 15 šėrų. Ar p. Elijo
šius pirko 1930 metais šėrų iš 
manęs, čia nesvarbu, bet no
riu į tai atsakyti. AŠ 1930 m. 
pardaviau tiktai 10 šėrų ir ne 
p. Elijošiui, bet jo “kostume- 
riui.” AŠ turiu p. Elijošiaus 
originalį laišką, kuris šitą ma
no pareiškimą patvirtina. 
P-nas Elijošius nori pasirody
ti esąs geras,/kad jisai pirko 
daug “banko šėrų”Jš visur ir 
net iš manęs. Apie jo šėrų

Štai pavyzdys: —p. Gaspa
ras Tuomis, gyv. 839 West 
33rd Street, nuėjo prie p. 
Elijošiaus gruodžio mėn., 1931 
ir prašo mažo morgičiaus pir
kimui ne daugiau, kaip apie 
$1000.00; bet p. Elijošius, vie
toje morgičiaus, pardavė p. 
Tuomiui penkis Universal 
State banko šėrus, užtikrinda
mas pirkiką, kad jie yra ge
resnis invostmentas už morgi- 
čius ir paimdamas iš p. Tuo- 
mio po $175.00 už kiekvieną 
Šerą, — viso už pcnkius šėrus 
$875.00. Tuo tarpu gruodžio 
mėn., 1931 m. banko direkto
riai jau suspendavo dividen
dus ant banko Šerų ir jau ta
da nebuvo galima nė parduo
ti banko šėrus; bet vis tiek p. 
Elijošius paėmė iš p. Tuomio 
$875.00 ir įteikė jam penkis 
banko šėrus, sakydamas: 
“Laikyk juos saugioje vietoje, 
gausi dividentus didesnius už 
procentus ant inorgičių ir už
dirbsi pinigų greitu laiku, už
tai kad geri laikai ateina, nes 
naują prezidentą išrinksime 
ant visų ‘gubernių’ Ameriko
je.” Tai tokis invostmentas 
buvo įsiūlytas p. Tuomiui.* 
Bankui užsidarius, Receiveris 
pasakė p. Tuomiui, kad gausi 
dar sumokėti iki $500.00 už 
tuos penkis šėrus, kaip įstaty
mai reikalauja. Taigi p. Tuo- 
mis prarado $875.00, neturi 
darbo nė pinigų, ir rūpinasi, 
kaip reikės atsiteisti su Re- 
ceiveriu. Faktas yra, kad p. 
Tuomis nežinojo apie to ban
ko Šėrus, kad jam reikės ir 
antrą sykį už juos mokėti, kai 
užsidarys bankas; . jisai juos 
pirko dėlto, kad patikėjo p. 
Elijošiaus patarimu. P-nas 
Elijošius nepaaiškino jam 
teisingai, kaip pridera banki
ninkui .Jeigu p. Tuomiui bu
tų p. Elijošius teisybę pasa
kęs apie tuos šėrus, tai p. 
Tuomis .nebūtų jų pirkęs. 
Nujausdamas, kad bankas už
sidarys, p. Elijošius pardavi
nėjo banko šėrus ne su tiks
lu “palaikyti banką lietuvių 
rankose”, bet su tikslu “pa
laikyti banko šėrus lietuvių 
rankose” tuomet, kada banko 
šėrai jau yra be vertės.

Toliau gi p. Elijošius, savo 
viršminėtame atsakyme, rašo, 
kad man dar esant banko di
rektorium, būtent, birželio 
mėn. 1930 melų, jisai ir jo 
sėbrai ir direktoriai pasisko
lino iš Universal State banko 
daug tūkstančių dolerių pini
gų, ir buk aš užgyręs tas pa
skolas ir savo parašu jas pa
tvirtinęs. Visai netiesa. Banko 
rekordai rodo, kad nuo sausio 
mėnesio 1930 m. aš jau nebu
vau banko direktorius. Mano 
pareigos, kaipo direktoriaus 
tame banke užsibaigė gruod
žio mėnesį 1929 m. P-nas J J. 
J. Elijošius sako, kad birželio 
mėnesį 1930 m., aš buk užgy
ręs jo paskolą ant sumos 
$18,200.00. Aš to nedariau ir 
negalėjau jo tos paskolos už- 
girti arba patvirtinti, nes jau 
nebuvau to banko direktorius 
tuo laiku (birželio mėnesį 
1930 m.).
P-a s Elijošius ir direktoriai,

» . ' V

Bet banko direktoriai p. Eli
jošiui nieko nereiškia. Kada 
p. Elijošius norėdavo pasisko
linti pinigų sau arba savo sė
brams, tai jisai padarydavo 
tatai be direktorių žinios, o 
paskui direktorių susirinkime 
kai kada skaitydavo, kad jau 
padare tokias ir tokias pasko-

viskas atsitiko spalių mėnesį, 
1931 metais: — jo dukters 
$1000.00 buvo išimta iš ban
ko; p. Elijošiaus vasarnamis 
su 23 akrais žemės Benton 
Harbor, Michigan, ant kranto 
Michigan ežero, buvo jo duk- 
terei užrašytas; $40,000.00 pa
skola ant jo 
(10540 Longwood 
vo užrekorduota; 
nuosavybės buvo
kitiems žmonėms, ir tt. Ir tas 
viskas buvo p. Elijošiaus su
planuota ir padaryta prisiren
giant prie uždarymo banko.

dieną, kai bankas užsida- 
pasiliko jame “cash” tik
įs,306.17. Kiti bankai, ku- 
užsidarė, palikdavo dau

giau “cash”;
State bankas paliko visai ma
žutę sumą, grynų pinigų, pa
lyginant su suma padėtų jame 
depozitų. Viskas buvo supla
nuota ir padaryta iš anksto. 
Kitaip tuos faktus aiškinti ne
galima.

rezidencijos 
Drive) bu- 

kitos jo 
perrašytos

Tą 
rė, 
tai 
rie

bet Universal

[Acme-P. A. Photo]

Katalikų kunigas William 
Courtney, 40 m., iš Ale,xis, ar
ti Galesburg, III., kurie yra 
įtariamas pabėgęs su mokyto
ja Collette Haley, 22 m.

gus tokioms paskoloms prieš 
uždarant banką ir jokiu bu du 
jisai negali teisingai tą kaltę 
kitam užmesti. Pavyzdžiui, p. 
Elijošius paskolino p. Jacob 
Levin balandžio 30 d., 1932 
m. (prieš pat uždarant ban
ką) didelę sumą — $12,500.00, 
kuriai paskolai p. Jacob Le
vin užstatė 50 šėrų Chicago 
Kosher Products Co. Common 
Stock. (Ta kilbasų kompani
ja randasi ant 34-tos ir Hals
ted sts.). šita paskola turėjo 
būti atmokėta birželio 29, d., 
1932 m., bet nebuvo atmokėta. 
Turbut, tie užstatyti p. Levin 
Šerai nebuvo “kosher”, ir už 
tai negalima gauti atgal iš jo 
tuos $12,500.00. Tadgi, p. Eli. 
jošiaus pasakymas, kad “nuo 
to laiko, kada p. šlakis nebe
buvo direktorių išrinktas, jo
kių didesnių paskolų nebuvo 
daroma,” yra neteisingas.

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

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

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

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAUS 
KANKINTIS.

Pradėkite sveikti tuojaus—šiandie.S. M. Berneli, D. C
CHIROPRAKTAS

Tel. PROSPECT 0773 
Lankaus tik į Namus.

Pinigai išskolinti ir negrą
žinami.

rektorius pasipriešindavo ku
riai nors paskolai, tai tas di
rektorius eidavo lauk iš direk
cijos. Tokią galią p. Elijo
šius turėjo dėlto, kad visuo
met diduma banko šėrų buvo 
jo rankose, o ne “lietuvių ran
kose.”

Toliau p .Elijošius savo at
sakyme aiškina, kaip jo duk
ters $1,000.00 buvo išimta iš 
banko prieš uždarant banką. 
Taip, yra faktas, kad jo duk
ters $1000.00 buvo išimta 
dviem atvejais po $500, bet 
ne jo duktė ir ne jo žentas 
tuos pinigus ištraukė iš ban
ko prieš uždarant banką, bet 
p. Elijošius pats juos išėmė. 
P-nas Elijošius
kad tie $1000 buvo išimti iš 
banko, bet saĮ^p, kad tai buvę 
atlikta spalii^ mėnesį, 1931 
metais. Na,įiai p. Elijošiui Elijošius išdalino banko pini-

prisipažįsta,

Dar vieną patėmijimą no
riu padaryti dėl viršminėto p. 
Elijošiaus atsakymo, kuriame 
štai ką jisai pareiškia: —“nuo 
to laiko, kada p. šlakis nebe
buvo direktorių išrinktas, jo
kių didesnių paskolų nebuvo 
daroma.” Ištiktųjų tokis jo 
pasakymas yra juokai. Aš jau 
nebuvau to banko direkto
rium per du metu ir pusę 
prieš jo užsidarymą. Jisai no
ri numesti kaltę dėl paskolų 
davimo ant kitų, pats būda
mas kaltas. Oficialis Receive- 
rio inventorius padėtas “Cir
cuit Court, — Case No. B.— 
245 489, —People, ex rel. vs. 
Universal State Bank”, rodo, 
kad p. Elijošius sykiu su ki
tais banko vedėjais padarė 
paskolas savo sėbrams ir 
draugams direktoriams prieš 
pat uždarant banką. Pats p.

Baigdamas šį straipsnį, tu
riu pasakyti, kad man nerupi 
p. Elijošiaus arba kitų banko 
vedėjų asmeniški reikalai. 
Bet kiek jų reikalai liečia ban
ko reikalus ir depozitorių 
padėtus pinigus, tai yra mano 
ir kitų priedermė atidengti jų 
blogus darbus. Man nėra rei
kalo p. Elijošių melagium va
dinti ir sakyti, kaip jis kad 
savo straipsnyje ant manęs 
sakė, kad buk aš tautiečius 
erzinu, nes visi gerai žino 
koks p. Elijošius yra. P-nas 
Elijošius prierzino savo “tau
tiečius” užtektinai, ir atrodo, 
kad jau p. Elijošius daugiau 
lietuvių nebeerzins. Lietuvių 
pasitikėjimas p. Elijošium 
jau prapuolė. —A. A. Šlakis.

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, kų daryti, kada Juių radio 

NEVEIKIA
ar juaų Radio yra gerai 
| elektros autletų. 
ar vilo s tūbos dega.
antenų—Išlaukinius Ra- 

nėra ntsiliuosavę. Jeigu

1— PER2IUR8K 
■ukonektuotaa

2— PER2IUREK
3— PERŽIUREK 
dio dratiin—ar 
negalite surasti priežasties, tai pašaukite 
mus. Už Vienų Doleri mos sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radios 
visų išdirbysėių už žemiausias kainas 
Chicagoje.

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORY 

M. 8HILLS. Vedėjas 
Electro-technlkas-—Radio

3856 Archer Avė., 
Tel. EAFAYETTK

Inžinierini
Chicago

6195

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai..valę Nedėldieniais

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
DfckIu Dezainlnlmas Ir
Skrybėlių 1’adarjman

Mos teikiame ekspertų in
strukcijas Dienomis ir Va
karais. žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaitei. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
Hsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybėlaitę dar besi' 
mokinant.
MASTER DRESSMAKING

COI.I.F.GE
339 S. Wabash Avenue 
kampas Van Buren St.
Rašykite dėl knygutes 

Gausite jų DYKAI.

Garsinkitčs “N-nose”

xxxxxxxxx

ANESIMAI APIE

NAUJIENAS
DU SYK Į SAVAITĘ

Iš DVIEJŲ RADIO STOČIŲ
X ■/’' •

UTARNINKAIS
iš W.G.E.S. 1360 kil.

tarpe 7 ir 8 vai. vakare.
PEOPLES FURNITURE CO. 

4177-83 Archer Avė., 
2536-40 West 63rd St.

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil.

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

JOS. F. BUDRIK KORPORACIJOS
3417-21 So. Halsted Street

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai
- 118 pusi. |

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ...............................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .....
264 pusi. •

Moralybės Išsivystymas ....................... ...........
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ...

20c

50c

50c

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ............
Turime ir kitokių knygų didėliame pasirinkime 
kitę klausdami katalogo.

' - . ! '“v J

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED Si.

Chicago, III.

$2.00
Rašy-
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Jaunystes Jiegos
Dr. Magnus Hirschfeld, plačiai pastihbęs pasauly autoritetas Lyties Mo

kslo tyrinėjime ir Direktorius Lyties Mokslo Tyrinėjimo Instituto Berline, 
Vokietijoj, išrado

TITUS-PEARLS
idant pagelbėti tūkstančiams vyrų ir moterų, kurie yra praradę arba dar 
praras tą svarbiausią fizišką jėgą. Savo 35 metų praktikoj ir tirinėjime. 
jisai surado, jog silpnėjimas žmogaus gilių (glands) taipgi yra priežastim 
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, kietėjimo arterijų, abelno fizilko 
silpnumo, po darbui arba povargiui, svaigulio, depresijos, neurastenijos 
ir t. t.

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

L. S. (Valstijos Tarnautojas; 60 metų amžiaus, vedęs) sirgęs fiziškų 
silpnumu, svaiguliu ir nervingumu. Greitai pavargdavęs. Sungiai galvo
davęs ir palengva tik galėjęs vaikščioti. Jo fiziškos spėkos buvo silpnos 
per paskutinius 5 metus. Turėjo aukštą kraujo spaudimą. Jam buvo 
duodama po 2 TITUS-PEARLS 3 sykius į dieną. 2 savaitės vėliaus gy
dytojaus raportas apie šį žmogų buvo sekamas: — Abelna sveikata geres
nė, gyvesnis, svaigulis susimažino ir energija grįžta. Po 2 savaičių ligonis 
vėl raportavo, šiuo sykiu sakoma, jog nuovargio visai nebejaučiąs, yra 
gyvas ir tvirtas. Kraujo spaudimas susimažino, ir nors -60 metų amžiaus, 
jisai atgavo fizišką spėką ir jaučiasi taip gyvu ir tvirtu, kaip kad buvo 
savo jaunystėj.

Atgaivinkite savo jaunystės jėgas, DABAR, ŠIANDIE. Per 2 savaites 
jus jausitės tvirtesniu ir jaunesniu. Prisiųskite $5.00 (cash, registruotame 
laiške arba money-orderį) už 2 savaičių tritmęntą.

Išvengimui klaidų prašome išpildyti šį kuponą:
TEUTONIA IMPORT and EXPORT SERVICE CO., Dept. 10,224. 

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

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

už kuriuos siunčiu $ 

Mano vardas ...

Mano adresas
Miestas

Valstija

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

W1SSIG
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, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

' roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
‘ Crawford 5573,4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.
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NAUJIENOS
The Lithuaurian Daily Neva 

Pablished Daily Except Sunday by 
l'M Lithuanfnn News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tclephone Rooseveit 8500

Editor P, GRIGAITIS

Subserfotion Ratea:

B per year in Canada
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

8c per eopy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St- Chicago, 
111 Telefonas Reosevclt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje — p aitu:

Metams --------  88.00
Pusei metę .......i .n 4*00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam_____ ____  1.50
Vienam mėnesiui ,-n r.r,__  .75

Chicagoj per itnešlotojusi
Viena kopija .. ............ ........... 8c
Savaitei .... ...... ................ 18c
Mėnesi ui     „ ,,,- ■„7Bc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paituc

Metams' ...... ............... . ...... „m. 17.00
Pusei metų .... ........ 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ______ _ 1.25
Vienam mėnesiui _ __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu *U atsakymu.
I ,Tfz , , • s; stgaasgfciLžttgaB'žr-.aež.ift?, 11 *

AUDĖJAI STOJA Už DARBO PARTIJĄ

Tekstilės pramonės (audimo, verpimo ir mezgimo) 
darbininkų konvencija New Yorke nutarė, kaip vienu 
balsu, stoti už nepriklausomos darbininkų partijos stei
gimą. Tos pramonės darbininkų unija — United Textile 
Workers of America priklauso Amerikos Darbo Fede
racijai. JKonvencija įgaliojo delegatą Emil Rieve iš 
Milwaukee’s atstovauti uniją A. D. Federacijos kon
vencijoje, kuri įvyks Cincinnati mieste, Ohio, ir ginti 
tenai tekstilės pramonės darbininkų nusistatymą.

Savo rezoliucijoje New Yorko suvažiavimas nuro
dė, be ko kita, ir į tai, kad pats A. D. Federacijos pre
zidentas Green, neseniai pareiškė, jogei Au D. Federa
cijos įstatai nėra priešingi tam, kad butų įsteigta ne
priklausoma darbininkų partija. Federacijos vadai “nė
ra priešingi”, bet jie nesteigs Darbo Partijos tclj kol 
masės jų neprivers.

PAMINKLAI GYVIEMS
i - HM - m. f U - - - *

Nors Rusijos golševikai vadina save “komunistais” 
ir todėl turėtų būti priešingi individualizmui, bot nie
kur nėra taip garbinami asmens (ypatos), kaip sovie- 
tijoje. Kitose šalyse garsiems, žmonėms stato pamink
lus po jų mirties, o Rusijoje bolševikų “žvaigždės” gau
na paminklus, dar būdami gyvi. Sovietų komisarų var
dais vadinama įvairios įstaigos, miestų gatvės ir net 
ištisi miestai.

Taip antai, Lenino vardu tapo pavadintas caro 
Petro Didžiojo pastatytas miestas, kuris seniaus vadi
nosi Peterburgas arba Petrogradas, o dabar jau vadi
nasi “Leningradas”, Kiti Rusijos miestai tapo perkrikš
tyti į “Stalingradus”, “Sverdlovskus” ir t. t. Dabar, no
rėdami pagerbti savo rašytoją Maksimą Gorkį, kuris 
šliaužioja apie Stalino so^tą, komunistai jo vardą davė 
senam miestui Žemamjam Novgorodui: vietoj “Nižnij 
Novgorod”, tas istoriškas Rusijos miestas bus vadina
mas “Maksim Gorkij”.

Tai daroma tuo tikslu, kad bolševizmo vadai pa
taptų “nemirštami”. Jie, dar gyvi būdami, reikalauja 
sau aklo minių paklusnumo ir vergiško garbinimo, o 
po mirties jie nori, kad jų vardas pasiliktų amžinai jų 
valdinių atmintyje. Tikslu stipriau paveikti į masių 
vaidentuvę, bolševikai net išbalzamavo (įvairiais che
miškais skystimais pripildė) savo mirusio dievuko, Le
nino, lavoną ir paguldė jį po stiklu Maskvos Raudono
je Aikštėje, kad prietaringi žmonės, matydami, jogei 
jo kūnas negenda, tikėtų jo “stebuklinga mace”.

Šitokiu ligūstu garbės troškimu pasižymėdavo val- 
dovai-despotai senovės laikais. Taip, pav. Makedonijos 
karalius Aleksandras, kai tik užkariaudavo kokią že
mę, tai tuojaus statydindavo savo vardo miestą. Pa
samdytiems “istorijos” rašytojams jisąi liepdavo apra
šyti jo gyvenimą ir darbus tokioje šviesoje, kad jisai 
esąs “dieviškos” kilmės ir jame esančios įsikūnijusios 
“viršgamtiškos” jėgos. Senovės Romos imperatoriai 
reikalaudavo, kad užkariautų provincijų gyventojai' 
garbintų juos, kaip dievus, savo bažnyčiose; literatai,' 
kurie gaudavo algas iš valdžios iždo (kaip dabar Gor
ki), keldavo juos į padanges savo raštuose, teikdami 
jiems įvairius prašmatnius titulus: “Augustas” (šven
tasis), “Dieviškasis” ir t. t.

Turėdami despotišką galią, Rusijos bolševikai už
sikrėtė ir despotų garbės troškimu. Viena ranka griau
dami senąsias religijas, jie antra ranka kuria naują; 
religiją ir save daro tos religijos dievais.

Prie to dar reikia pridėti geležinkelių bonue, kup
rių 1931 m. buvo už $12,021,000>000.

Finansinių ir “real estate” korporacijų bonų iki 
1916 m. buvo išleista už $555,000,000. O 1931 m. tų kor
poracijų skolos bonuose jau siekė $5,699)000,000.

Visos aukščiaus paminėtos biznio įstaigos 1916 
turėjo skolų bonuose $22,288,734;000. Penkiolika metų 
vėliaus tos skolos pašoko iki $44,894*000,000, tai yra 
padvigubėjo. ! .

Dar daugiaus užaugo asmeniškos skolos. Farmų 
morgičiai, kurių bendra surtia 1910 nu buvo $3,599,000,- 
000, užpern.ai (1931 m.) jau siekė $9,200,000,000.

Morgičiai ant nekilnojamos nuosavybės miestuose 
1931 m. sudarė $37,000,000,000 (penkiolika metu prieš 
tai tų skolų buvo mažiau, kaip $15,000,000,000).

Galų gale, reikia neužmiršti ir valdžios skolai 1916 
m. šteitai, kauntės, miestai ir inkorporuotieji tolimai 
turėjo skolų bonuose viso $3,870;247,000. Penkiolika me
tų vėliau tos skolos jau buvo pakilusios iki $1^,185,- 
000,000.

Federalinės valdžios bonų 1916 metais buvo Už 
$971,562,000 (mažiau, kaip vienas bilionas). O 1931 m. 
tų bonų jau buvo už $17,528,000,000; gi šiandie jų yra 
daugiau, kaip už 20 bilionų dolerių. Be to, yra dar iš
leista už $1,259,000,000 Federalinio žemes banko bopų.

Visos valdiškos skolos per penkioliką metų pakilo 
nuo $4,841,810,000 iki $36,972,000,000, vadinasi 
veik 8 kartus!

Tai šitokia skolų našta šiandie slegia Ameriką — 
jos ūkį, jos valdžią ir jos gyventojus. Amerikos skolos 
pakilo daug labiau, negu jos pajamos (įplaukos). 1916 
metais Amerikos pramonė, žemės ūkis ir visi kiti biz
niai davė $33,200,000,000 pajamų; o šiemet visos krašto 
pajamos, tur būt, sieks ne daugiau, kaip $45,000,000,- 
000. Iš šitų pajamų koki $15,000,000,000 turės būt ati
duoti valdžiai už taksas. Pasiliks apie 30 bilionų dole
rių. Ir šitomis pajamomis reikės žmonėms ne tik pra
gyventi, bet ir mokėti tas milžiniškai užaugusias sko
las.

Šis skolų slogutis ir yra didžiausia kliūtis ekono
miniam krašto atsigavimui.

Senovėje, kai skolų našta žmonėms ir bizniams pa
sidarydavo nepakeliama, tai jos būdavo valdžios dek
retu panaikinamos. Šiandie bizniai ir asmens, kad nusi
kratyti nuo skolų, bankrotuoja.

''f

■ IiĮIĮIMIį
[Acm«-P. S A. Photo]

Krutamą jų paveikslų žvaigždė Golleen Moore, iŠ kurios reika
laujama $100,000 už jos šoferio su Važinėjimą gatvėje vienos 

senos moteriškės.
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MELUOT, ŠMEIŽT IR SKAN- 
DALINT MOKA, BET DIRBT 

— NE

Musų vadinamieji komunis
tai kelia daug triukšmo, visus 
ne savo sektos žmones plusta 
ir šmeižia, bet pasirodo, kad 
iš to nešvaraus skandalinimo 
nieko neišeina. Tatai pripažįs
ta patys komunistai, štai vie
nas D. A. rašo “Laisvėje”:

, “Amerikos komunistai dar 
vis nemoka dirbt masėse. 
Tai liudija ir š. Amerikos 
Komunistų Partijos sąstatas. 
Sąlygos darbui pagerėjo, dar
bininkuose matosi kairėji
mas, partija legali, reakcija 
nėra taip žiauri, kaip šaly
se, kur komunistų partijos 
nelegalės, galimybės dirbt 
plačios, ir visgi partija ne
auga, kaip turėtų augti.

“Atskiros tautinės jos 
sekc-frakcijos irgi prastai 
stovi. Dabartiniais laikais 
reikėtų turėt partijoj ma
žiausia 1,000 narių lietuvių, 
tuo tarpu tiek nėra (yra vi
so tarp 200 ir 300. — “N/’ 
Red.)?’ .
Minėtas rašytojas sako, 

komunistų .vadai net 
traukti į partiją naujus 
riUs,
rankų vadovybė.

Gabesnius žmones komunis
tų lyderiai meta lauk; jų par
tijoje pasilieka tik visoks 
šlamštas, kuris, suprantama, 
nieko atlikti ir negali/.

įsirioglinti į Susivienijimo or- 
gtiną.

Bet užtemimas, matyt, pasiū
davę ir to rašytojo galvoje. Ji
sai kalba apie d‘Whoopie boys” 
Susivienijime, lyg nesuprasda
mas, kad šituo; epitetu jisai pa^ 
taikė tiesiog į' savo kliką. Nes 
ar reikia didęsnio “whoopie,”, 
kaip, sakysimo; AžUnario-Deve- 
nio “paskola”*? 
kis tūkstančius 
zacijos pinigų 
ram tautiečiui”

nori, ima “Vienybės” namą ir 
tegu bando išsikolektuoti tiios1 
$25,000, kuriuos jisai bendro* 
vei paskolino. O jeigu Susi vie
nijimas turės nuostolių, tai ar 
“tautiečiams” galvoj? Bile tik 
privatiniai asmfehs, kurie prie 
**Vienybės” šildbsi, nenukentė
tų.

Paskui sekančiame SLA. seU 
me “vienybininkai”, “dirvinio 
kai” ir “gegužiniai” vėl siu 
rems pečius, “gelbėdami tautą 
nuo internacionalistą”, ir pra* 
ves rezoliuciją, kad reilda tuos 
praeities dalykus “Užmigti”.

Taigi ve kur yra “Whcopie'U
Galėtume priminti dae Con- 

nėcticUt apskričio iždo “pa
skandinimą” su daugiau, kaip 
tuksiančiu dolerių ir visą eilę 
kitų įdomių faktų. Bet pakaks. 
Ir iš aukščiaus paduotų pavyz
džių jau yra kiekvienam aiš
ku, kas yra tie “boysai”, ku
rie daro “Whoopie” su Susivie
nijimu ir jo turtu.

£tE=E3332333E±: 
vaikštinėja 

Po- 
su kočioto ihosi- 
tutobjri aplink 

pilietį ir spjaudo 
Kai susirinko dide-

jttu išbadėjUsitį, 1 
gatvėmis galvas nuleidę, 
iici įlinkas, 
kuodamas, 
mirštantį 
tabaką.
lė minia, tai išbarė policinin
ką už jo kvailumą ,kad nepa
šaukiąs ligoninės ambuliah- 
so.

Policininkas atkerta, kad 
jis, kaip tik, apie tai ir gal
vojęs.

SKOLOS SMAUGIA AMERIKOS UKj

Amerika yra paskendusi skolose. Tai yra svarbiau* 
šia priežastis, dėlko neatsigriebia jos pramonė, žemės* 
ūkis ir prekyba.

1916 m. Jungtinių Valstijų pramonė buvo išleidusi 
bonų už $4,597,742,000. Penkiolika metų vėliau, t. y. 
1931 m., skolų bernuose pramonė jau turėjo $10,584$* 
000,000. ;

Bet i tas skaitlines neįeina viešo patarnavimo įAo* 
nes (Utilities, t. y* elektrikas, gazo ir vandens)^ šitos 
įmonės 1916 m. turėjo skolų; bonuose $4^1Oj795,D00; $ 
1981 m. — jau $16,590,000,000.

PASTABOS
Gandbi, išpasninkavęs 

šias dienas, septintą dieną 
vo ožkos pieno išsigerti i

se-

Be 
to, jis gavo Anglijos kompro
misą. Vadinasi, pasninkau
damas savo tautiečiams šiokių- 
tokių palengvinimų išreikala
vo.

kad 
bijo 
na- 

idant neišsprūstų iš jų

KAS TIE “WHOOPIE BOYS”?
■■ ..............I........* ■■

■ i ‘ .į

širvydukas “Vienybėje” ta
šo apie “dviejų metų užtemi
mą”, kuris įvyko dėlte, kad 
pereitame SLA. seime tautiš
kiems juodmarškiniams- nepa-, 
sisekū užkariauti 
Tai, iš tiesų, užtemimas, nės

Dvidešim t-pen- 
ddlerių organi- 
paskoliifta “go
bė jbkio užtik

rinimo, ir šiandie jo hė. pėdsa
ko niekas nebesUfttnda. O ka
da pereitas ŠLA. seimas pa
kėlė klausimą, kas Atkako už 
šitą organizacijos turto išeik
vojimą, tai susiorganizavusios 
vardan “tautybės gynimo” dvi 
klikos padarė “JWhoopie!” ir 
visą dalyką palaidojo.

C štai kiti “Whoopie boyS”. 
Prieš keletą metų “Vienybės” 
bendrovė pasiskoliho $25,000 
iš Susivienijimo. Seniai praėjo 
laikas tuos pinigus atidėti,, 
bet ji jų negrąžina. Susivieni
jimas gali atimti už skolą “Vie
nybės” namą ir, sulig New 
Yorko valstijos įstatymais, taip 
pat ir mašinas; kurios tame 
name randasi. SLA. FinaiiSų 
Komisija jau rekomendavo pa
daryti “foreclošure”.

Ką gi daro “vienybininkai”,, 
kurie savo laikraščio špaltose 
nuolatos tauzija apie savo ”Ūt* 
sidavimą” SLA. gerovei ir 
plušta socialistus? O gi ve ką:’ 

Neperseniai “Vienybė” su
šaukė nepaprastą savo bendro
vės narių suvažiavimą ap
svarstyti bendroves finansus. 
Ar tenai buvo nutarta atsiteįs*: 
ti su Susivienijimu? Kur tauli 
Tenai buvo nutarta duoti bž* 
tikrinihią privatiškiems “Vie
nybės” kreditoriams, kad britų 
apsaugotos jų paskolos.
Susivienijimu tai

Visgi svarbu yra pažymėti, 
kad' blogais laikais valdžia 
suteikė palengvinimą mūšų 
kišeniams, uždedama taksus 
aut įvairių prekių ir kitų ga
lui Tiktai geniališki protai 
gali taip sugalovti iš šaknų 
rauti depresiją, kaip kad po
nai storapilviai Washingtone 
sugalvojo. Tuos ponus seka 
ir valstijų bei miestų “pone
liai” ir net pasididžiuodami 
giriami, kad taksų mokėtojai 
pripildys valdžios kiaurus 
maišus...

Prie Mudison ir Halsted 
g-vių, aht šulygatvio guli atik* 
štielninkas, apyjaunis aukštas 
žmogus. Jis guli badu nuaK 
pęs, mat, išbadėjęs žmogus 
juk nepajėgia ant kojų laiky
tis. Buliai kitų bedarbių, taip- visiems.

“Dirva” garsinasi, kad, gir
di, esąs “pigiausias 
laikraštis Amerikoj”.

Kam dar garsintis. 
taip žihome...

lietuvių

Mes ir

kilo oran; monarchas išgara
vo.

O Glūkas prilipo krantą 
Auksinės upes, kurios vilnys 
buvo tyros, kaip krištolas, ir 
skaisčios, kaip saulė. Jam me
tant , tris lašus rasos į upę, 
vnndlio susisukę verpetai!, 
kur tie lašai puolė, sudaryda
mi apskritą skylę, į kurią 
vanduo puldamas išdavė mu
zikali garsą.

Glūkas stovėjo, žiūrėdamas 
ir didžiai nusiminęs, nes ne 
tik upė uepavirto auksu, bet 
ir jos vanduo atrodė nusekęs. 
Vis-gi jis klausė savo seno 
draugo, nykštuko, ir leidosi 
antron pusėn kalnų prie Tur
tų klonio; ir jam beeinant, 
rodėsi, kad jis girdėjo van
dens užimą po žeme. Ir kai jis 
pamatė Turtų klonį, štai nau
ja upė, kaip Auksinė, tekėjo 
iŠ naujo plyšio uolose, viršum 
Auksinės upes. Naujoji upė 
tekėjo daugybe upelių pro 
sausas krūvas raudono smė
lio.

Glukui bežiūrint žolė pradė
jo augti prie upelių, slankio
janti augmens augo ir lipo 
pro drėgną dirvą. Jaunos gė
lės pradėjo žydėti paupėse, 
kaip žvaigždės danguje prie
blandai temstant. Beauganti 
krūmokšliai mirtų ir vijokliai 
vynuogių vis metė ilgesnius 
šešėlius visame klonyje. Ir 
taip Turtų klonis vėl paliko 
sodu ir paveldėjimas, pražu
dytas per žiaurumą buvo at
gautas per meilę.

It Glultas nuėjo, ir gyveno 
tame klonyje, ir beturčiai nie
kad ntbUVo nuginti nuo jo 
durU: ir taip jo klėtys buvo 
pilkos grudų, o jo namas pil
nus tttrtų. Jam, anot nykštuko 
prižado, Upė tapo Auksinė.

Ir ligi šios dienos klonio 
gyventojai parodo vietą, kur 
buvo įmesti trys lašai Švęs
tos rasos į upę, ir praveda po
žeminį ruožą Auksinės upės,

ii pasirodo Turtų’ klonyje. 
Ir viršuje Auksinės upės van- 
denpuolio tebesimato du juo- 
dtiiafaneniu, aplipk kuriuos 
kasdien saiilėlaidoj vandens 
gailiai staugia; ir to klonio 
žmonių vis tebevadinama tie 
akmens

Juodieji Broliai.
(Galas)

skolojemiestas
Mokytojai algų 

miesto tarnautojai

Cbicagos 
paskendęs, 
negauna, 
irgi laiku neapmokami, o ma
joras' po Europą važinėdamas 
girėsi, kad1
Jam sugrįžus namo; buvo 
rengias pasitikimas ir... 
piliečių pinigais. Ar 
“larosperiiy?” Taip, bet

“viskas tvarkoj”, 
au- 
vis 
ne 
ne

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Urtlguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
(Salima gauti “Naujienose”. 
Kaiha tik 5 centai.

o sū 
Susivienijimu tai — kaip de* 
durna. Dviem stambiem “^ie- 
iiybąs” skolintojams $•. >ir' 
nutarta ’ duoti “chattel 
gage” ant “Vienybės” maginą,' 
itoit prie tų mašinų negalėtų 
prisikabinti Susivienijimas,: 
da jisai darys namo “forecjo*“ 

^P|H^ure”.
jiems’ atsidarys nauja’ progai Vadinasi, tegu: SLA., jeigū^

."r 
smetonlaižiaml teks palaukti^ 
dar bent dvejetą mėtį/ iki“

John Ruskin Verte A. Kartonas. •'

AUKSINIS oris KARALIUS 
arba 

JUODIEJI BROLIAI

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, Sėtuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

----------- - - . - T- —----------------------- - -------------------------------
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(Tąsa) 1
jums”, tarė monaf--1“Ačiū

chas, “l>et nenusigąsk, viekus 
tvarkoje,” mat) Glūkas buvo 
didžiai nusigandęs iš tokio ne
laukto atsakymo į jo paskuti
nį išsitarimą.

“Kodėl tu neatėjai anks
čiau,” tįsė nykštukas; “vietoj 
siuntęs tuos savo netikėlius 
brolius man, kad. turėčiau 
darbo paversti juos akmeni^ 
mis. Ir lėbąi kieti akmens iš 
jų pasidarė?’ ,

“O, varge mano!” thrė GhP 
Jkaą “nejaugi jus buvote toks 
beširdis?”

“Beširdis!”, tarė nykštukas, 
“jie pyle nešvęstą vandenį f

Atpę; ar twįį^rtui, kąd;
‘rV"''

“Na-gi,” tarė (dūkas, 
esu tikrais, pone — atsiprašau; 
Misų Didybe - jie ^yo vmp- 
dens iš; ba^ny^oš.” ’’

“Greičiausia tąipl”, atsakė 
nykštukas; “bet,” ir jo

bekalbant pasidarė rustus, 
“vanduo, kurio nedavė’ verk
smu prašantiems; pavargu- 
siems ir mirštantiems, nėra 
šventas, kad ir butų pašven
tintas visų dangaus šventųjų; 
o vandlio, kuris randasi gai- 
iėbčiti inde, yra Šventais, nors 
ir butų tdrŠtas negyvėlitj ku^ 
naiš.

Tą pasakęs, nykštukas pasi- 
iėrtkė ir nuskynė' lelijį, augan
čiu prie jb‘ kojų. Ant lelijos 
'lapelių buvo trys lašai tyros 
rasos. Nykštukas įpurtė juos 
butelinį kurį Glūkas IhHtė ran
koj e, “Mesk tuos. upėn?’ jis 
take, ųus|Hį& į žemyn į 
aną pų«^ gąlnų, — Turtų klo-

Reflkalaukite “NAU- 
.JTENAS” ant bite kam
po, kur parduodami lai- 
ki-aščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
t&nai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.
—!■ II .liiBiuiu iiHfimni I MnuBdMiuJhįNMė ilg , .....

; -Ąjfr*ftKžgž

• NAUJAS:
ANCLIŠKAI- 

trerovišRAs

■■

ĄWsak;ęa ^(įdįius, ;^ykš- 
tuko pavidalas: pamažu nyko, 
fvairios spalvos jp rūbų liko 
npipdūliuiš rasotos šviesos: jis 
Stovėjo inintitę ąpsigaubęs ta 
Šviesa, kaip su plačia vai‘vo-

veidas rlkšte. Spalvos nyko; rasa pa-

“aš

Apit 400 puslapiu

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogus ir butiėai reikti! n- 
gis Mfkvknam asmeniui. Tai ne 
zbfyhfes,’ btt enciklopedija. Jisai 
gerai surengtas, pilnas ar aiškiai 
didėlėmis raidėmis atspausdintas. 
Jautė nė tik pažymiu žodžiai, bet 
padubta ir jų ištarimas. Užsisa
kykite sau vieną Šiandie.

1739 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.
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CHICAGOS

Perkrautas Insulto
šiuo-

'ŪSU

Borutas
kad

Telefonai

Kunigas Htueka ap 
dovanotas Jjenkijos 

•medaliu
- .......-

Nori bsi d tėčiu m s gerai žino
mas lenkų šventos Trejybės 
parapijos & uu. 'Kazimieras 
Stučka Lenkijos Jkonsulo Chi- 
cagojv T. uSbysdkeAviez apdo
vanotas **Pdlonia Rextituta” 
ordenu. >

‘Kultūros rRritelio Ar 
balete N.ew Intema 

f ionail House
Ličlumų -mergaičių draugija 

viena pirmųjų surengti pa
rengimą 'naujai pas taigi uo.se 
ritmuose užsienio ■laiilų Siu- 
deniams.

'Vrikar paaiškėjo, 
Middle AVest Utilities Conipti- 

•ny, bilijonine • Insulto visuome
nės -muutojimo ibendrovių sin
dikato direktoriatas buvo iu:o- 

*du$niai <perkrelytas ir į ii pa
skirta 15 naujii narių.

Hunt 
drūti- 
'vieš-

Reikalauja $250,000 
kaudijosaš penkiŲ 

'banditu
Kriminaliu lėktino 

Edgar Jonas, teisęs 
plėšikus, pareikalavo 
$250,000 kaucijos. Teisėjas pa
reiškė, kad panašios kaucijos 
ateityje galės tikėtis visi plė
šikai.

pcnkius
iš jų

>Bombininkai terorizuo
ja *liuUiniitkus grą

žinimais
Valdžios -pastangos susekti 

teisėjo -’McGoorty namų spro- 
ginimo kdltlniiikus, susidurt 
su kliūtimis,kuomet kaltinin
kai 'prisiuntė liudininkams 
grasinimus. Vieną laišką 
nuo jų gavo imporleris Meril- 
likt, 1112 Kast I5tli st.

Slaugių rnamams

Pereigą ^šeštadienį lietuvių 
mergaičių -draugija ‘‘Kultūros 
Ratelis” 'Surengė arbatėlę nau
joje International House, arti 
University of Ghieago. K. R. 
yra viena pirmųjų organiza
cijų surengti parengimą 
se puikiuose Tumuose.

Arbatėlėje—“Trcasure 
Tea” -— dalyvavo visos 
gijos narės ir kelioliką
nių. ‘Susirinko 'trečią po 'pie
tų ir taip linksmai Iri i ką pra
leido, kad nepamatė kaip pri
siartino —7-ta valanda vaka
ro, kuomet visos išsiskirstė, 
K .R. rengia panašias arbatė
les kiekvienais metais.

Šio parengimo 
pirmininke buvo 
Schultz, gabi pianiste ir piano 
mokytoja, gavusi diplomą iš 
Columbia School of Music. 
Kartu su p-ic Scbultz, arba
tėlės komisijoje darbavisi pp. 
B. Briedis, B. Balickas ir E ,L. 
Lenkhart.

New International House 
yra puikiausiais savo pušies 
namas visoje Amerikoje. Ja
me susirenka visi iš užsienio 
atvykę studentai, kurių Chi- 
cagoje yra apie .penki šimtai. 
Apart gyvenamų kambarių, 
New International House na
me randasi keletas svetainių 
ir auditorija, 'kurioje gali su
tilpti aštuoni šimtai žmonių. 
Viskas gražiai įtaisyta ir ma
loni ir draugiška atmosfera 
jaučiama kiekviename namo 
kampelyje.

šių tumų pastatymui reikė
jo trijų milijonų dolerių J ir 
juos suteikė garsus turtuolis J. 
Roekefeller, Jr. Oficialiai, New 
International House ‘bus ati-

[Acrue-P. tJ A. Photo] 

Jauno Abraham Lincoln, kai jis buvo > pionierium, štovyla, 
kuri tapo atidengta Fort Wayne; Ind,

bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rast., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rast., 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame, penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

S. -Rock'vvcll St., nut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey,/II!.,‘.kasierius A. Ččsna, 4501 
S. Paulina St., kasės globėjai — S. 
Skridulienč ir Jadv. \Kačinskiene, du
rų sargas P. Tiškevičįia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėlČienį. 1 vai. po 
pietų, Antano '.Cėsnos isvetainčj, 4501 
S.'Paulina St.

S.

.J fedcralę
korporacija kreiptasi su rei
kalavimu suteikti $2,500,(X)0 

-paskola Cook apskričio ligo
ninės slaugių namams statyti.

kambarius bus galima apžiū
rėti sekmadienį, nes įvyks 
taip vadinama “open house”.

— Buvusi.

Automobilistas 'užmušė 
icininkų

^Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos

1932 Mėtams
IPrie kalinio Milvvaukee ir 

 

Rosedale avė. automobilistas 
J. Kostak įvažiavo i policinin
ką Riehard Keogh, kuris va
žiavo motorcikliu ir jį užimi-

DRVtes 'SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 1932 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 ’S. Morgan 
St.; vlr?*pirm. Frank Bacevičia, 
5939 S. Peoria St.; nut. rišt. Frank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.; fin. rašt. 
-Jonas -Adomaitis, 843 XV. 33 Pi.: 
kasierius Jonas Byanskas, 934 W., ■67 

KSt.; kasos giob. Juozapas Adomaitis 
.ir -Juozapas -Šalčius; maršalka Jurgis 
Janušauskis; teisėjas Juozapas Urba; 
teisėjo raštininkas Kaz. Demercckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

Lietuviai 'Gydytojai

Garsinkites Naujienose

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 /Halsted St.

(Jansen Stud.)
Rcs. 730 :*W. 62nd St.
Tel. Englevvood 5840

Graboriai

Lachavicli ir Suims 
LIETUVIS GRABORIUS 
’atarnauja laiodtuvėse ' kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. < 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
•SKYRIUS •

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

S. M., SAUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSA^UOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St.
Tel. -Roosevelt 7532

I. J. ZOLP 
Grdborius Chicagoj

Dr. C, K. -Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergats ir Subarantis 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Wsetern Av

Phone ‘Hemlock 7828 
Pancdėliais, Scrcdomis .ir Pčtnyčiomis* 

1821 So. Halsted Street

©r. Vineertt <C. Stedle
Dentistas 

41B0 Areher 'Avenue

DR. C. 'KASPUTIS
•DENTISTAS

Grįžo iš 'Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

1646 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct.

Telefonas •
Cicero 3724

Boulevard 5203

Boulevard '8413

Ofiso Tel. >L4fayette 7031
• Rez. Virginia 1829

,Dr. ¥. E. ?Siedlin8ki
• DENTISTAS k

<4 H 3 rArther Av., kampas r Prancisco Av.
‘Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. v^k.

'Nedėldieniais pagil susitarimą 
CHICAGO, ILL.

{vairus Gydytoj a i

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

‘2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 13 ; po pietų, 6 iki 8 • vak.

Tel. Sedey 7330 1
Namų telefonas Brunswick 0597 r

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

«apart šventadienio ir'ketvirtadienio

DR.flE®ZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

'Gydo staigias ir chroniškas itgas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus >X-Ray ir kitokias 'eltkccos -prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Ganai 3110 
-Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL

Phone Ganai 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

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 pievų ir'tino 7 iki'8:30 vai. 
vakaro .Nedek nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 .;dr. bertash
736 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.
:3<J

Telefonas Yards 0994Dl MADRIDE KAHN
4-631 South Ashland Avenue

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

. 7 iki 8-val. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1 93 2 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 34 30 So. "Morgan St., -vire-pirtn. 
K. - Demeteckis;;«43331“ So. AWa!lace 
St., nut, rast. Peter Kiltis, 3144 
Auburn Avė., fin. rast. 'A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius. 827 XV. 33rd St.,'kor.tr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiutltojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 'W. 
22 PI., -Jonas ' Mikėnas, pirm.-pagel- 
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt., 384 2 

. S. Un-ion Avė., Jonas Gelgaudas, nut.
rašt., 1900 S. Union Avė., Adomas 
Herman, -iždininkas, 5 243 Belmont 
Avė., P. Thomas ir B. J.. Žolinas, už
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą šeštadienį. M. Mcldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Place.

Ofiso: Tel. Victoty 6893
•Rez. Tel. Drezel 191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. llalsted St
kampas 31st Street

Vai.: ‘ 10—*■! 1 v. ryto. 2—*4, 7—9- v.v. 
"Nedėliomis ir 'šventadieniais 10—r2.

Ofiso ir fRez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir ‘ 

Balzamuotojas 
'Moderniška Koplyčia • Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika-
. , Inms. Karnd prieinama

"3319 Auburn Avenue
TCHICAGO, ILL. ’

Daktaras V. A. šintkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo L iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3 3 4 3 South . Halsted Street

Tel. Boulevard 1401 ,
i . - 1 •' * .•.

Advokatai

K. SUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Rvom 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kttvergą 
Nedčlroj nuo 9 iki 12<Tyto

Susivienijimo Lietuvių namų 
iSAVINiNKŲ ;ANT BRIDGEPORTO 
valdyba !-1^932‘-m.; pirm. S. Mažeika, 
3149 S? Halsted St., pag. K. Sabunai- 
tįs, 3328’ S'. Emerald Avė.,; ntit. 
rašt. ^S. i-Runevičia, 3220 S; Union 
Avė.: fin. rašt. D. Gulbinas, 3144 
S. AVa-llace St.; kontr. tašt. V. Stan
kus,, 660-6 S.-, Mozart St.; kasierius 
P. Balsis, 5653 .S. Throop St.; ko
respondentas P. Balutis, 3327 >S. 
Halsted St.; maršalka ■ L, Liaudans- 
kas, ,'3130 S. Halsted .St.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmu 

trečiadienį, 7:30 vai. -vakare., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. \

............ ..
DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE

RŲ, Valdyba ! 193-2 meam6, Chicago, 
.... , m o

_____ .Eyanęton, Iii., pirm, 
pagelb. P. Grigoniėnč, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr.-’A. Dudonienė, 7917 
S. "Harvafd Avė., fin. sekr. Ant. 
•Valančunionė, 5929 S. Throop St„ 
kontr. Ona Dariškienė, kasos . globėja 
Marta. Kižicnė, iždininke Pet. Senu- 
licnc, -maršalka Kaz. Astrauskienė, 
tmstisės “A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Vcr. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatįą, kiekvieno mėnesio, Mark Wbite 
Parko knygyne.

Phone Boulevard 4139 
,A. MASALSKIS ' 

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

3307 - Auburn Avė.
CHICAGO, 4LL.

Dr. Suzana A. Slakis
.Moterų ir Vaikų'ilgų Specialistė

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. < L1ARAYETTE 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

H /l

III.: pirm. Em. -Milerienė. 
Central > Avė

John .Kučhinskas 
'Lietuvis Advokatas 

2221 TVeSt 22n8 Street 
Arti Leavitt St.

Telefonas' Ganai -2552 
Valandos 9 ryto -iki 8 vakaro. 

Seredpj ir 'Pėmyčioj nuo 9 iki 6

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Telefonas Virginia 0036

Akiu Gydytojai

Rez. 6600 South Artesiąn Avenue
■ Phone ‘ Prospect 4659 
Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 ’So. "Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

i,

'Advokatas
Miesto Ginas 77 AV. !Washiirgton fSt. 

rRooen »905 - Tel.Dcarborn 7966
Valandos: 9 ryto iki 4 po.pietų

DR. VATTUSH, OP
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

:iPalengvins -akių įtempimą, 'kuris esti 
priežastimi ^galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių ^karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę *ir < toliregystę. 'Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas -su < elektra, paro
dančią mažiausias i klaidas.; Specialė atyda 
atkreipiama į -mokyklos vaikus. Valan
dos > nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. 'Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimi# akys ati
taisomos ‘be akiniųy Kainos pi-i 

giau ‘kaip pirmiau.
44712 South Ashland Avė.!

‘ Phone Boulcvajrd 7589

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 

■ metų: Pirmininkas Antanas Stukas, 
'848 W. 3 3 St. Pagėlbininkas Juoz.
Rūta, 3141 S. Haksed St. Rast. nut. 
Stan. Kunevičia, 3220 S. Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, -353'4 S. 
Lowe Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasierius 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. 
kūnai 'kasos. B. Yenkauskas 
Bliumas. Sudžia -K. Valaitis. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį 

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj. 3133 S. ■’Haltsed St.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 Pi., pag. Kaz. ‘Kačinskas, 7204

pirmą

12058
Avė,

3490

Phone Boulevard 7042

Juoz
Apie- 
ir IE.

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 aki 9 -vai. 
4145 Archer ' Avė. ^Tvl. Lafayetre .>7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį f vakarais pagal aurfarianą.

DR. M T. STRTOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGA8 

•O F X S*.A S;

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 Iki. 4 ir nuo 6 Ik!

8 vai. vak. -NediUomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: ’Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

rast. J. Mas!-
154 PI., Harvey; ižd

4

i
■s
•i

/J' M

Apskritis irttsisdkė su
teikti -Swansonui

Cook apskričio 'finansine 
taryba aUisakū išpildyti ^val- 
stijtks (prokuroro Svvansono 
reikalavimus <ir sutelkti .|jam 
$50,000 zuinių -kriiniiirilių j pra
sižengimų 'tyrinėjimo 'finansa
vimui.

Mokytojai metriHius 
gaus ^-savaičių d\gą
Miesto *rOtušėje paaiškėjo, 

kad netrukus ižde bus užtek
tinai pinigų užmokėti mokyto
jams, ugniagesiams ir kitiems 
valdininkams22 savaičių algas.

UNITY L. B. KLIUBO valdyba 1952 
-metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 

J|44 3 7 S. Wood St.: vice-pirm. Jos. J. 
*Yurchas, 45 58 S. Paulina St.; (pro
tokolų rast. Jos. M. Gaižauskas, 4607 

’S. Honore St.; finansų rašt. ^Bol. Se- 
'reiko. 4555 S. Paulina St.; 'iždinin- 
'kas V. P. Pieržynski. 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai J6hn .Yurktts 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 

’tin Kurpis, 1714 AV. 46 St.; manaž.
pagelb. Frank Klunbis, 4521 South 
Wood St. Trustces — N. Karklelis. 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustynė — 4558 S. Marsh 

field Avenue.

m B UIi| ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką tfu savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimunieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmogaus kūno |
htaigą iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų ^automobilius atvažiuos | jusą
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti AU 
džiausį pasirinkimą grabui ir kitų reikmenų Ir ui tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST , 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland..Avė 
Tfel. Boulevard '6487:

į^tai, at jun ką pirkšite, ar ne

Telefonistė susekė kid 
mnpstių gaują

IPiniicHLlieuį t naktį Kenoshoje* 
’vagrbbtas 'minkštų gėrmų 

HKivininkas Jess 
i.*&u telefonistės pa-

jo.eėbisai, kurte ^Minkowšfci >ptp 
^rdbė. Juos >au«eke, UiRpinet 
Nolan pašadke įgrobtojo 
darbininką .per telefoną.

HARVEY, ILL. LIETUVIU AMERI
KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423 Vincennes 
Rd., Harvey, III.; >pirm. pag. K. ’Tel< 
vekas. 432 — 152 St., Harvey;'nut, 
rašt. A. L. Skirmontas, 15723 Lath- 
rop Avė., Harvey;i turtų rašt. J. Masi- 
kas. 524 - — -
'J. uBeinorius, 564 E. 155 St„ Har- 
‘tey; iždo globėjai*Kl. šlepetis, R. L.
Box 69. Homevvood. III., P. Stonis, 
15725 VinccnnesiRd.. Phoenix, III.; 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St.. Harvey.: maršalkos M. Vanagas 
K. Vaidilauskis.
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

sekmadienį kiekvieno t mėnesio, 2 vai. pp 
piet. Pilka rakio svetainėj.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonai 
Bijauskas. pirm.. 934 W. Marųnette 

rRoad, ,-Stasys Mažeika, .pirm, .pj^el-

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

Tel. ILafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. A. L. YUSKA 
2422 VV. Marquctte Rd. 

kampas 67th ir Artesiąn Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą.

EUDEIKIS yra Vienatinis lietuvių gj^boHim, <kuHs 
teikia ambulanc® patarnavimą su ekspertu lietuviu pa-: 

* tarnautoju. *Dykai vKetutioe Moderniškos Koplyčios Dėl | 
fiormoąų. Pašaukite - EUDEIIiĮpinn negu kreipsitės kur

- kitur

,3
34605*07 South Hermitage Avenue 

Vw.wr<®Bit yAbds 1741 -irim j;

’"S»
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JOHN B. BORDEN 
Lietuvis Advokatas 
(John Bagdžiuuas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adams St.^Room 1642 
Telephone ’Raadolph' 6/27

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 ..South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

Tel. iYards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS j

^Patyrimas
> Komplikuotuose 

Atsitikimuose

.Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
.756 West 35th St.

' kampas Halsted St.
Walandos*nuo 10—*4, -ftuo 6 iki 

i Nedaliomis nuo 10 iki 12

' '-1 ĮUėtuviai ČydytojaF

DR. MARGEBIS
Valandos:muo 10. ryto i&i po :ipįe«ų 

ir nuo 6:30 iki .8:30 <VAkare. .Sek
madieniais nuo TO Iki 12.

3421‘So. Halsted-St.
. ■ xPhone Hšoulevatd *8483

DR. A. J. 'GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14t/» Street 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 :E. 107<h St.—-prie Michigan ‘Avė. 
TM. Pullman 5950—6377

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

Hemlock 8151
DR. V.'S. NAHES ilETUVIS ADVOKATAS 

10 N. CLARK ST. ’Room 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 So. Union 
Tel. 'Victory 2213 

Arba: 1800 W. 47th St. Laf.
Pagal marinų.

.Dentistas
4645 So. Ashland Avė

i*Mti **47th

'William C. Mitchell 
.LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valąndos: 9 ryto iki 9 vakavo 
'Ntdttlamis ; pagal lutarti.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Spalių Devintą Chi 
cagiečiai minės Vii 

niaus užgrobimą
Lietuvių Auditorijoj rengia

mas didelis koncertas su 
prakalbomis Vilniaus užgro
bimui paminėti.

Jau artinasi dvyliktos meti
nės sukaktuves, kaip lenkai 
atplėšė nuo lietuvių Vilnių. 
Spalių devintą lietuviams pa
sidarė kaip ir gedulo diena. 
Kasmet, tą dieną lietuviai vi
sose šalyse dr Chicagoj mini 
Vilniaus netekimą su ypatin
gu rimtumu, Tą dieną tapo 
lietuvių tautos susirūpinimo 
diena.

Visokia žaizda gali užgyti, 
bet smurtas, padarytas su pa
žeminimo tikslu, yra žaizda, 
kuri tik tuomet gali būti užgy
dyta, kada smurtas yra atitai
sytas.

Ginče su Lenkija, lietuvių 
pusėj yra teisybė, — Vilnius 
yra Lietuvos neginčijama, is
torinė, kultūrine, geografinė 
ir etnografinė nuosavybė. To
kią nuosavybę Lietuvai Vil
nių yra pripažinę visi sąži
ningieji žmonės ir valstybės. 
Tik nuo laiko .aplinkybių ir 
pačių lietuvių takto priklauso 
Vilniaus Lietuvai grąžinimas. 
Todėl, kol toks laikas, aplin
kybės ir progos ateis, mes tu
rime nepaliauti budėję!

Plėšikai užpuolė An
tano Bielskio aptie
kę; grobis virš $100

Apie penktą valandą ryto tjjs 
plėšikai išlaužė vaistinės du

ris prie, 2422 W. Marųuette 
Road; plėšikai paspruko 
Buick sedane; pavogė apie 
$100 vertės prekių, tabako

Vakar rytą, truputį po pen
kių, Dr. A. L. Yušką antrame 
aukšte namo, prie 2422 W. 
Marųnette Road, išbudino 
smarkus trenksmas, kuris tuo 
laiku pasirodė lyg bombos spro
gimas. Bet tai nebuvo bomba. 
Trys plėšikai įsiveržė į Antano 
Bieslsio aptieką, pirmame au
kšte. Jie išpjovė dalį sunkių 
vaistinės durų ir jas įlaužė. Nuo 
įlaužimo ir kilo trenksmas.

Dr. Yuška, tuojau supratęs 
dalyką, pašaukė policiją, kuri 
atvykusi už penkių minučių, 
pėlšikų jau neberado. Jie spėjo kauskas Doty’s koplyčioj— ve-

Mortgage and Bond 
Holders Protective 

Committee
DUOS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ 

MORTGEČIŲ SAVININKAMS
Kaip iškolektuoti užvilktus nuošimčius.
Kaip surasti savininkus “Split morgečiams”r
Kaip atgauti pinigus už “Default” morgečius.
Kaip daugiausia gauti už sumažėjusios vertės ir nuo

šimčių nebemokančius Gold Bonus.

NAMŲ SAVININKAMS
Kaip atnaujinti išsibaigusius morgečiis.
Kaip apsaugoti savo namą nuo forclosayimo.
Kaip surasti savininkus išdalinto morgičiaus ir įvairių

kitokių patarnavimų.

Su visais reikalais kreipkitės prie MORTGAGE 
AND BOND PROTECnVE COMMITTEE sekretorius

T. RYPKEVICIAUS,
1739 So. Halsted Street

sugriebti su virš $100 vertes 
prekių, daugiausiai tabako ir pa
spruko tamsios spalvos Buick 
išdirbystės sedane. Policija pra
dėjo plėšikus vytis, bet nepa
jėgė jų sugriebti.

Lietuvis Petras Bal 
čiulis sulaikytas už 

žmogžudystę
Koronerio džiurės atiduotas 

“grand jury” už kratuvnin- 
ko Kampert nužudymą

Vakar koronerio tardymo 
prisiegdintieji—“jury” apkalti
no Petrą Balčiulį, 21 metų vy
ruką, 7903 Rhodes avenue, ir 
jo sėbrą Francis Crotty, irgi 
21 metų, 7545 Wentwortli avė., 
nužudžius krautuvninką Ernest 
Kampert.

Kaltinamieji buvo sulaikyti ir 
ateityje bus atiduoti “grand 
jury”, kuri jų bylą spręs.

Erncst Kampert, kuris už
laikė mėsos gaminių krautuvę 
buvo nužudytas, kuomet bandi
tai, greičiausia F. Crotty ir P. 
Balčiulis įsiveržė į jo krautuvę.

Gražus radio progra 
mas

Pereito antradienio vakarų, iš 
stoties W.G.E.S. Peoples Fur- 
niture Co. krautuvių pastango
mis buvo transliuojamas gra
žus ir įdomus radio programas.

Programe buvo daug įvairių 
gražių numerių, bet reikia' pa
stebėti, kad Peoples radio kvar
tetas, trio ir duo, taipgi Jonas 
Romanas dainavo tikrai artis
tiškai.

Be gražių dainų, protarpiais 
teko išgirsti muzikos, įdomių 
pranešimų ir kalbų. Dr. J. J. 
Kovarškas, M. D. kalbėjo apie 
sveikatos užlaikymų.—B. B.

Mt. Greenwood
Iš Lietuvos grjžo pp. Mikšai

Rugsėjo 20 d. iš Lietuvos grį
žo Mt. Greenwoodiečiams gerai 
žinomi biznieriai, pp. A. MiĮc- 
šai. Kelionę, sako, turėję labai 
smagią. Plačiau apie tai bus 
greitoje ateityje.

—Senas Draugas.

Roseland
Dr. Antano J. Tananevičiaus 

laidotuvės

Naujienose j'a’u buvo praneš
ta, kad sirgęs trumpų laikų mi
rė Dr. Antanas J. Tananevi- 
čius. Rugsėjo 24 d., kaip 10:30 
vai. iš ryto, po pamaldų, kurias 
atlaike vietinis klebonas Paš- 

lionis buvo išlydėtas į šv. Ka
zimiero kapines,— dalyvaujant 
apie 40 automobilių. Lydėtojai 
daugumoje susidėjo iš nabaš- 
ninko giminių, daktarų, profe
sionalų su kuriais velionis su
sidūrė savo gyvenime ir pažįsta 
mų su kuriais nabašninkas su
sipažino čia, Roselande, ir ki
tur.

G(rabnešiais buvo F. J. Tupi- 
kaitis, Dr. Perlestein, Dr. Ba- 
eir, I. Finney—G. Barret ,o al- 
dermonui S. W. Govier negalint 
ypatiškai dalyvauti— jo vietoj 
buvo Leslie Beck, aldermano 
sekretorius.

šios laidotuves skyrėsi nuo 
kitų tuo, kad nebuvo jokio 
puošnumo, (tik matėsi gilus liu- 
dėsis tarpe dalyvių. Prie kapo 
nebuvo jokių kalbų.

Dr. Antanas J. Tananęvičius 
gimė Seinuos, Lietuvoj, 46 
tai atgal.

Lai būna jam lengva 
šalies žemelė.—Dalyvis.

me-

šios

Cicero
Padėkonė

širdingai tariu ačiū visįems 
nabašninko Juozapo Lalo gimi
nėms ir draugams už prisiun- 
timą taip daug gražių gėlių. 
Ačiū grabnešiams ir tjems, ku
rie lankėtės į namus ir taip 
skaitlingai palydėjote Juozapą 
į kapines.

Taipgi ačiū graboriui Eudei- 
kiui už pervežimą kūno iš W. 
Chicagos j namus ir už taip rū
pestingą ir gražų laidotuvių 
parengimą, ir už taip gražią 
prakalbėlę pasakytą kapinėse. 
Ačiū pp. Muorshiams už su
teiktą pagalbą. Dar kartą ačiū 
visiems. <

—Stella ir Aleksandra Lalai.

Town of Lake
Yra geraširdžių žmonių; bedar

bė; laikraščiai, knygos ir rą
žančius; žmonės dejuoja

Rugsėjo 26 d. drg, J. Mic
kus, kuris užlaiko cigarų, šalt- 
coŠės ir Jemonado krautuvę, 
telefonu-.pąšąukė, į,/‘Naujienų” 
ofisą ?r pareikalavo, kad Senas 
Petras pribūtų adresu 4618 Sq, 
Marshfield avė. j jo krautuvę.

Nuvažiavus draugus Mickus 
tuojaus užsirašė “Naujienas” it 
“Keleivį” metams ir dar užfun- 
dijo pietus ir draugiškai pasi
kalbėjome apie vakarines vals
tijas, nes 'abiems teko, gyventi 
Washington valstijoj.

—o—
Leidausi daugiau biznio ieš

koti Tovvn of Lake pas lietu
vius, bet ši kolonija yra skau
džiai paliesta nedarbo. Dauge
lis žmonių jau du metai kaip 
randasi bedarbių eilėse. Yra' ir 
tokių, kurie gauna pagelbą iš 
miesto pašalpos

Liūdną įvykį 
vienojo lietuvių 
bekalbant apie 
knygų biznį, įeina žmogus, apie 
50 metų amžiaus, siūlo parduo
ti auksinį laikrodėlį už pigią 
kainą ir pasakoja, kad yra ve
dęs, turįs šeimyną ir nedirbąs 
jau virš metų laiko; namie ne
turįs maisto vaikams. Kada vi
si atsisakė pirkti laikrodėlį, tai 
žmogelis ėmė verkti.

Kas ir Seną Petrą vertė gal
voti, kad gal žmogus ir yra 
teisingas, ne apgavikas, gal iš 
nedatekliaus norįs parduoti 
laikrodėlį, kad nupirkus mais
to šeimai ir sau.

—Io—
šioje kolonijoje, kaip ir ki

tose dar pasitaiko ir tamsuo
lių. Užėjau į vieną minkštų 
gėrimų užeigą ir pradėjau kal
bėti apie laikraščius ir knygas. 
Viena moteris tuojau ėmė aiš
kinti, “Vaikeli. laikraščiai ii 

įstaigų.
teko matyti 

užeigoje. Man 
laikraščių ir

knygos veda žmones iš kelio ir 
į bedievybę, aš nenoriu tokių 
daiktų.”

Mėginau aiškintis, kad yra ir 
gerų laikraščių ir knygų, ku
rios suteikia žmonėms daug mo. 
kslo ir gero. ‘ Bet senelė atsi 
dususi iš , gilumos krutinės, sa

ko, “Vaikeli; pasakysiu tei
sybę, aš nemoku /suvis skaity 
ti, - Aš esu mokyta 'da senoviš
kai ant ražančiauš. štai netoli, 
bažnytėlėje pasiskaitau ant ro
žančiaus kiek noriu ir man už 
tenka

Bankų užsidarymas Town of 
Lake smarkiai palietė daug 
žmonių, taip darbininkų, taip 
biznierių. žmonelės dejuoja 
gyvendami Hooverio “prospe- 
rity” gadynėje.-—Senas Petras.

Brighton Park
Kas buvo, yra ir bus

Vielinio Keistučio Kliubo re
peticija veikalo “Gyvenimo 
Verpete” įvyko praeitą penkta
dienį, rugsėjo 23 d., Westsidė;, 
p. M. Kasparaičio namuoše, 
2059 W. 23rd Str. Nors dar tik 
pradedama veikalas. mokytis, 
bet jau galima pastebėti lošėjų 
gabumus tinkamai savo roles 
atlikti. Visi lošėjai gerai pri
tyrę scenoje dalyviai. Jeigu jau 
tenka gėrėtis bežiūrint j lošėjų 
pamoką-repeticija, tai galima 
pasakyti, kad publika nebus su- 
vilta kalbamo veikalo persta
tymu, lapkričio 13 d. Meldažio

MADOS MADOS

y 2999
Balinė suknelė. Naujos2999 

mados išstryžiai sukirptos materijos su
knele. Gražiai iš rodys iš vienos spal
vos materijos Sukirptos tųieros 12, 14, 
16, 18 ir 20 metų,- taipgi 36 ir 38 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mietą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. --------
Mieros ....................... per krutinę

• ■■ ■

(Vardas ir pavarcU)

f Adresas)

(Miestas ir valstija)
iiniw4į»*i *iinii<W ....... «■ »■«*,i f*-«*r„„.-„M..,..,...,—...... ......

DOUBLE
ACTING

HIwpowder i
Pastebėkite puikią tei- l| 

B lq , ♦ » kaip pirugai sh| S laikosi ivieii. Sg 
f į 

25ounces for 254
MII LIO N S O P O U N o s u se o 

OY OURXdVEftMMrHT ■ 

svetainėje. Sekanti repeticija at
sibus penkatdienį, rugsėjo 30 
d., taipgi pas p. M. Kasparaitį. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
lošėjai susirinkite punktuaiiš- 
kai.

Rugsėjo 21 d., vakare, Keis
tučio Kliubo iždininkas p. K. 
Warnis ir aš kliubo reikalais 
atsilankėme į Gediminas Build- 
ing & Loan Assn., (spulkų) ad
resu 4425 So. Fairfield avė., 
kurioj Keistučio Kliubas turi 
nemažai pinigų. Po trumpo pa 
sikalbėjimo, spulkos iždininkas 
Paul M. Smith labai mandagiai 
paaiškino, kad, girdi, jau pri- 
miau buvo užėjęs spulkon koks 
ten Keistučio kliubo narys (tik 
nepasakė pavardės) ir davėjam, 
p. M. Smithui, įsakymų jokių 
pinigų kliubo valdybai neišmo
kėti, nežiūrint į tai,, kad kliubo 
iždininkas yra po bondsu ir už 
pinigus pilnai atsakomingas. 
Vėliau, p. M. Smith dar pridū
rė. Esą norint gAuti pinigų, 
reikalinga pristatyti iš kliubo 
susirinkimo (tam tikrų rezoliu 
ei jų, su kuo, žinoma, mes pil
nai sutikome. Mes žinome, kad 
spulkos yra' valdžios priežiūroj 
ir turi savotiškas tiesas bei nor
mas, kurių turi prisilaikyti. Tik 
iš šalies žiūrint gana keistai at
rodo pasielgimas tų, kurie duo
da ir kurie priima viršminėtus 
įsakymus.—A. J, S.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausijj paštų (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prią 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gab 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o .pas
kui sunaikina.

503 Bruzikas Rev. S
516 Kulis Jan
520 Sadowski Frank.

PRANEŠIMAI
"Birutes” cboĮp pamokos įvyks 

vergo Dakare, lygiai 8 vai., Gage
i ket-

  jage Park 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kės 
ir nauji norinti įstoti yra kviečiami at
silankyti...........................................Valdyba,

J. MACKIEWICH 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

apie

-- BUS ČIA PĖTNYČIOJ - 
9 vai. ryto

Naujas Sovietų Rusijos 
Paveikslas

“SNIPERS” 
AMKINO 

Kalbanti Paveikslai 
vieną darbininką, kuris 

turėjo

“UŽMUŠTI”
Taipgi kitos atrakcijos 

“PIRMOS GEGUŽĖS
PARADAS” 

Pamatyk ir išgirsk Staliną, 
Gorkį ir kitus lyderius 

Įžanga:
nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet 
nuo 1 iki 6:30 vakare ..........

po 6:30 vakare .........................

CASTLE,
State ir Madison Sts.

I I ' ■ ■' i ■

25c
35c 
50c

Spėriai Bargenai!
Dutcb Boy Lcad $Q 

v«wV svarų
Egyptian Ready $4 7 R
Mixed .................... I ■ ■ w

... 10C Rolė

$3i49
S. H. WIDMAN

3405 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 3998

Gal.
Popieriavimui 
popiera ........ 
Grindims Apdangalas 
9x12 .............................

CLASS1HEDADS
Financial

Finansai-Pasinio*

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15.000
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių tnformaciji
T. RYPięEVIČI 

So*

vertės namo

kreipkitės

alsted Stt : ■ .

f CLASSIFIED AD5
Educational

Mokyklos ,  
MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS 
Mokinasi pasigražinimo (Boauty Culture).

Trumpas ir lengvai kursas. Tik mažam skai
čiui dar 61 mčnesl duosime $40.00 nuolai
dos .Musu ds^ho suieAkojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuokite arba raSykte gau
sim b r KAI puslapių knyga. Be jokios 
atsakomybes. Dienines ir vakarines moky
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM.,
National School of Cosmeticians. Ine., 

108 North State St., State 6057

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MAYTAG SKALBIMUI MASINA 
taip nauja tik $59.50. Šaukite 

Tel. Englewood 2600

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

NAUJAS RESTAURANTS S
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. Savininkas su daug metų pa
tyrimo šiame biznyje, užganėdins vi
sus atsilankiusius.

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

♦ Incorporated
1642 West Division St.

Tel. Armitagc 2951 ir 2952.

Patent Attorney
Patentai

rinkų praktiškiems

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
mams.

išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

For Rent
19-ta IR MARSHALL BLVD. 

Fornišiuoti ir nefornišiuoti, 
pastatyti, moderniški apartemntai 
ir augščiaus.

Priešais gražiausią Douglas Parko 
riją, 2, 3, 4,, 5 kambariai.

3001 W. 19tb St. 
Agentas ant. vietos.

naujai
$20

sek-

PAIEŠKAU apšildytą kambarį prie 
ęeisitigos, blaivos -šrimynos. Geistina, 
kad valgį pagamintų. Rašykite Naujie
nos 1739 So. Halsted St. Box 1486.

PAIEŠKAU abelno namų darbo, esu 
patyrusi įvairiuose darbuose, farmos ar 
miesto. Rašykite į Naujienas. Box 1487 
1739 So. Halsted St.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

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

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių išrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

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

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500

Ketvirtadienis, rūgs. 29, ’32

Personai 
Asmenų Ieško

ANTON GEDRAITIS pirmiaus dir
bęs dėl Chicago Street karių Linijos ir 
PAUL YANUŠKA. dirbęs dėl , Abert 
Dickinson Seed Co., prašomi prisiųsti 
savo adresus

Box 1489
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

40 
lė.

PAJIESKAU apsivedimui vyro apie 
metų amžiaus. Esu 40 metų naš- 
Geistina, kad turėtų keletą centų.

Box 1488 
Naujienos

17,39 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia

PARDAVĖJAI turiu pirmos rūšies 
propoziciją vyrams, kurie ne bijo dar
bo. Duosiu pilną kooperaciją. Atsi
šaukite 8 valandą ryto.

3704 S. We$tern Avė.

200% PELNO PARDUODANT 
KAKLARAIŠČIUS

Naujausios rudeninės mados ir materijos. 
Kainuoja $1.00. Greit parsiduoda už 
25c. Gražiname pinigus, garantuojame. 
Preptier Neckwear Co., 33 W. Adams, 
Chicago.

MERGINA namų darbui, maži na 
mai. 
mai.

Help Wanted—Female

.. M.**.

Gyventi ant vietos, geri liudiji 
$3.00. atsišaukite 2 vai.

5465 Ingleside Avė.

Radios
NAUJAS 1932 Phiko Radio ir Fo

nografas $24.95. Majestic Console 
Hi Boy $19.50. Migets $11.95, G. E. 
10 . tūbų rankomis išdrožynėtas riešuto 
Console $39.95.

2332 Madison St.

RADIO PATARNAVIMAS 
taisau visų išdirbysčių radios. 
nausiu greitai ir gerąją——Sah 
GroVehill 2092.

- pa- 
Patar-

Business Chances
,    Pąrday

PARDAVIMUI grosernė, gera vieta, 
parduosiu už prieinamą kainą.

2751 W. 55 St.

$500 VERTĖS DELIGATESSEN 
FIKČERIAI UŽ $200

i‘\ Visi fikčeriai beveik nauji taipgi ga
lit renduoti štorą su 4 gražiais kam
bariais užpakalyj už $30 per mėnesį.

Atsišaukite
1039 W. 69 St.

Tel. Normai 4400

Farms For Sale
f , Ūkiai Pardavimui

AR PAVARGOTE JIEŠKODAMI 
DARBO? Padarykite save nepriklauso
mu ir pirkite farmą Iowa Valst. už vie
ną trečdalį kainos nuo žinomos Ame
rikoj organizacijos. Mažas įmokėjimas. 
likusius ant lengvų išmokėjimų. Ra
šyk dėl informacijų arba ateik ypatiš- 
kai. Kambarys 737. 208 So. LaSalle ' 
Street.

PIENININKYSTĖS Farma, 100 
akerių, 20 mylių į South West. Par
duosiu labai žema kaina. Steve Nemcth 
No. 1, Lackport, III.




