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Reikalauja ProkuroroTardymoUniversal Bankui
Depozitorių komitetas renka 
parašus po peticija Swansonui
Reikalauja traukti atsakomybėn Universal 

State Banko viršininkus

val- 
tiks- 

pe-

Universal State Banko de
pozitorių komitetas ir advo
katai reikalauja valstijos pro
kuroro John Swansono, kad jis 
paskirtų investigatorius ištir
ti užsidariusio banko reikalus 
ir apkaltinti tuos vedėjus ir 
direktorius, kurie bus 
prasižengę prieš Illinois 
stijos statutus. Tuo 
lu komitetas pagamino
ticiją, kurioje reikalauja 
“Grand Jury” apkaltinimo 
prieš kaltus banko vedėjus ir 
direktorius ir nurodo priežas
tis, kuriomis jie reikalavimu 
pamatuoja.

Visų pirmą, peticija sako, 
kad bankas jau buvo nebeiš- 
simokąs pereitais metais, ir 
kad jo vedėjai, tai žinodami, 
ėmė nuo depozitorių pinigus; 
kad bedėjai ir kai kurie di-j- 
rektoriai, žinodaiųį, jog Jianri 
kas užsidarys ir imdami pini
gus nuo depozitorių, slaptai 
pervedė ! 
vardų 
vedėjai ir direktoriai prieš Į 
banko 
savo ir šeimynų pinigus, depo- 
zitoriains neduodami pinigų 
be 60 dienų pranešimo; kad 
banko vedėjai ir direktoriai 
teikė dideles paskolas prieš 
banko užsidarymą, ir, kad ve
dėjų yra padaryti kiti prasi
kaltimai, kurie pamatuoja ne- 
atidėliojimų “grand jury” ty
rinėjimą.

Visi banko depozitoriai yra 
komiteto raginami tą peticijų 
pasirašyti.

Tuo tikslu depozitorių ko
miteto spaudos komisija iš
leido sekamą atsišaukimų į 
visus Universal State Banko 
depozitorius:

Atsišaukimas i Univer
sal State Banko De

pozitorius
Kaip jau buvo pranešta 

Chicagos Lietuvių laikraš
čiuose, Universal State Banko 
Depozitorių Komitetas, įstei
gė generalę raštinę, po nume
riu 3236 So. Halsted St., Chi
cago, III. Joje yra vedami vi
si depozitorių reikalai. Todėl 
Komitetas atsišaukia į visus 
Universal State Banko depo
zitorius, kuriems tik rupi; kad 
kuodaugiausiai atgauti įdėlių 
iš užsidariusio banko; kad bu
tų iškolektuota iš Banko šėri- 
ninkų sulyg įstatymų pripa
žinta suma pinigų iš jųjų tur
to dėl padengimo uždarytų 
depozitų; kad butų patraukti

atsakomybėn Banko viršinin
kai.

Būtinai reikalinga, kad visi 
depozitoriai kooperuotų su 
depozitorių komitetu. Komi
tetas kreipiasi į visus depozi- 
rius atsilankyti masiniai į de
pozitorių komiteto generalę 
raštinę 3236 So. Halsted St. 
ŠEŠTADIENY SPALIŲ-OCT. 
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(Tąsa ant 6-'to pusi.)

Taylorville angliaka
siai vaikomi ašari
nių dujų bombomis

Milicija visai nesivaržo ašarinių 
bcmbų vartojime. Dar 59 nn- 
gliakasiai areštuoti

Taylorville, I1L, sp. 13. -
savo turtą ant kitų Vienas dirbantis Peabody ka- 

kad kai kurie banko sykloje angliakasys Ike Mc- 
Guire tapo pašautas nežinomo 
puoliko. Pats McGuire irgi 
paleido kelis šūvius j netoli sto
vėjusią minią angliakasių. Tuos 
angliakasius puolė ir milicija 
vaikyti ašarinių dujų bombomis. 

Pikietavimas Peabody kasyk
lų vėl atsinaujino. Visi einan
tys į kasyklas keliai buvo nu
stoję pikietuotojų, kuriuos visą 
laiką vaike milieja, visai nesi
varžydama dujų bombų vartoji
me ir jas naudojo prie kiekvie
nos progos.

Milicija ėmė naudoti ir šau 
tuvus ir šiandie į pikietuo<to- 
jus ir jų automobilius paleido 
kelis šuvius.

Taipgi milicija šiandie areš
tavo dar 59 angliakasius. 49 jų 
areštuoti prie vienos Peabody 
kasyklos. Areštuotieji užda
ryti miliejios barakuose.

Į Taylorville tapo sutraukta 
tiek milicijos, kiek dar niekur 
pirmiau nebuvo sutraukta vie
noj vietoj.

užsidarymą ištraukė

Uždraudė fašistų 
rinkimą

SUSI-

Von Papen nori vi 
sos galios ministe- 

rių kabinete
Yra pasiryžęs pasilikti valdžioj, 

nežiūrint reichstago rinkimų 
davinių

Munich, Bavarijoj, sp. 13 
Vokietijos kancleris von Papen 
buvo Šukiais ir ulbijimais iš
lydėtas iš čia, kur jis laikė 
prakalbą Bavarijos stambie
siems industrialistams ir biz
nieriams.

Savo kalboj jis pareiškė, kad 
jis pasiūlys naujų konstituciją, 
kuri visą galią paveda ministe- 
rių kabinetui, o ne reichstagui.

‘'Mes esame pasiryžę ir tu
rime pajėgų pravesti mano pro
gramą Vokietijos valstybės ir 
ekonomijos reorganizavimui’’, 
šaukė von Papen.

Jo kalba nepaliko mažiausios 
abejonės, kad jis yra' pasiry
žęs pasilikti valdžioje nežiūrint 
kokie bus daviniai lapkričio 6 
d. reįchstago rinkimų. Jis aiš
kiai ' prasitarė, kad jis vėl pa
lies reichstagą, jei tasis nepri
ims jo konstitucijos, kurią jis 
reichstagui patieks.

Von Pa’peno pajgaminta, kon
stitucija, pasak, v jo,, “.sudarys 
galingą centralihė valdžią, ku
ri negali būti politinių ir socia
lų spėkų futbolu, bet stovi au- 

gščiau partijų kaip nepajudina
ma uola. Valdžia* turi turėti 
galią, o ne parlamentas.”

-V.

Rusija prileidžia ja 
ponus prie Sibe- 

rijos sienos
Kad pagelbėti japonams malšin

ti sukilėlius Manžurijbs chi- 
nieč’us. Gal ir Manchukuo 

I 

pripažins

Lenkija paskelbė 
naujus muitus

Stengiasi pakenkti nenuolan- 
kiam Danzigui, taipgi impor
tams iš Vokietijos

Lietuvos Naujienos
Ir Lietuvoj “haidžeki 

na” degtinę
Didelės audros Lie 

tuvoje

fAcme-P.' ® A. Photo]
James G. Harney, prohibici- 

jos agentas iš St. Paul, Minn., 
kuris rastas nužudytas miš
kuose ties Tamarack, Minn. Jo 
brolis yra prohibięininkų virši
ninkas Chicagos distrikte.
' .. L:-.nTr...... ......l:.*

Pre- 
kuris

Kaunas.—Jurbarko gyvento
jas Ozelis šmcinikas vežė vals
tybinės degtinės vežimų. Ties 
Kvesų malimu, Vilkijos vals., 
vakare, trys ar keturi girti vy
rai šmolnikų užpuolė ir ėmė 
mušti, šmolnikas mėgino gin
tis: išsitraukė iš kišenės re
volveri ir j aukštų paleido vie
ną šūvį. Užpuolikai atėmė iš 
šmolninko revolverį, išmušė''du 
dantis ir užvertę ji į ravą, sė
do į vežimą su legtine ir sau 
nuvažiavo.

Kaunas.—Rugsėjo 11 d. įvai
riose Lietuvos vietose pasireiš
kė gana dideli vėjai su lietu
mi ir perkūnija. Daugiausia 
perkūnijos buvo Biržuose, Pa
langoje, Panevėžyje, Dotnuvoje 
ir Marijampolėje. Stipriausi vė
jai buvo Biržuose ir Klaipėdoje, 
kur vėjo stiprumas siekė 9 balų, 
būtent, jo greitis buvo 17—18 
metrų per sekundę Kitose Lie
tuvos vietose vėjo greitis buvo 
15—16 mtr. per sekundę, ta- 
čiaus vietomis trumpais mo
mentais vėjo greitis siekė net 
per 20 metr. per sek.

Kaune audra sugadino apie 
150 telefono abonotų, be to, kai 
kur išdaužyti langai, o provin
cijoje daugiausia nukentėjo 
stogai.

Ant rytojaus smarki audra 
siautė Klaipėdos krašte, prida
riusi daug žalos.

Shanghai, sp. 13. — Japoni
jos legacija paskelbė, kad so
vietų Rusija paliovė priešintis 
Japonijos kariuojpenėš veikimui 
Manžurijos palei Siberijos sie
ną ir sutiko leisti japonmas pri
eiti prie pat sienos, kad galė
tų numalšinti sukilusius Manžu.. 
rijoje chiniečius. Tie chiniečių, 
kurie bėgdami nuo japonų per
eis Rusijos sieną, bus tuojaus 
rusų nuginkluoti ir suimti.

Kai japonai veržėsi Manžu- 
rijoj, tai ir rusai Siberijos pa
sieny buvo sumobilizavę didelę 
kariuomenę. Padėtis pasidarė 
labai opi. Kad išvengti galimo 
susirėmimo, buvo neoficialiai su 
rusais susitarta, kad japonai 
neis iki Siberijos sienos per 100 
mylių. Tuo pasinaudojo chi- 
niečiai, kurie toje juostoje ėmė 
organizuotis ir iš iten puolinėti 
japonus. Paskiausias sukilimas 
Manžurijoje dar labiau padidi
no krizį. Japonai todėl išsipra
šė iš Rusijos leidimo prieiti prie 
pat sienos ir išnaikių} ten su
kilusius chiniečius.

Taipgi gauta žinių, kad po 
Rusijos ambasadoriaus Tokio 
pasitarimo su Japonijos karo 
ministeriu, Rusijos konsulas 
Mukdene, Manžurijoj, gavo įsa
kymą skubiai gryšti į Maskvą, 
galbūt parvežti Maskvos pripa
žinimų Japonijos sukurtai Man
žurijoj Manchukuo valstybei.

Priėmė pirmą bedarbių 
šelpimo bilių

Springfield, III., sp. 13. :—Po 
kelių nesėkmingų bandymų, 
Illinois atstovų butas specialia
me posėdyje priėmė pirmą be
darbių bilių. O bilius yra to
kis, kad pavietams leidžiama 
dalį jiems skiriamų gąsdino 
taksais surinktų pinigų sunau
doti bedarbių šelpimo reika
lams, jei kuris pavietas nori 
tą daryti. Senatas jau pirmiau 
buvo tų bilių priėmęs ir jis ei
na gubėrnntbriaūs pasirašymui?

Naujasis Vengrijos 
premierąs prižada 

laįsvę
—..........

Budapeštas, sp. 13. . 
mieras Julius Goemboes
pirmas sudarė Vengrijoj kabi
netą be jokių 'grafų ar baronų, 
prisistatė parlamentui ir išdės
tė jo valdžios politiką.

Jis pareiškė, kad jo pirmas 
rupesnis bus panaikinti feuda- 
lizmo liekanas ir suteikti žmo
nėms laisvę; taipgi busianti su
teikta spaudos laisvė ir slap
tas balsavimas.

Jis taipgi aštriai pasmerkė 
neapykantą prieš žydus, nors 
pirmiau jis pats yra buvęs ar
šiausias žydų; niekintojas visoje 
Vengrijoje, sutvėręs slaptą 
draugiją žydus naikinti. Jis da
bar prisipažino, kad savo nuo-i 
monę apie žydus pakeitė ir da
bar juos skaito savo broliais.

/•

Pasak premiero, vyriausia 
priežastis dabartinio ekonomi
nio pakrikimo yra “kapitalistų 
godumas”, todėl esą jis labiau 
rūpinsis darbininkais. Be to jo 
valdžia sieksis sutarčių pakei
timo ir išgavimo ginklų lygybės, 
rūpinsis sumažinti valdžios iš
laidas, mažinti palūkanas už pa
skolas, reorganizuoti kredito 
sistemą, panaikinti valstybės į- 
mones, kurios neša nuostolius, 
panaikinti visokią valstybės pa
šalpą, net ir šelpimą bedarbių, 
ir ugdyti privatinę iniciatyvą.

Jau 195 Francijos me
rai rezignavo

Tėvai savo sunaus 
besius padegė

' 1"* •.dienomis Šiaulių 
gards teismas sprendė 
bylą, kurioj kaltinami

Paryžius, sp. 13. — Dar 23 
merai kviečių auginimo distrik - 
tuose rezignavo šiandie protes
tui prieš nuolatos puolančias 
kviečių kainas. Nuo šeštadie
nio rezignavo jau 195 merai.

tro-

apy- 
retą 

tėvai 
padegę savo sunaus trobesius. 
Nusikaltimo pagrinde—šeimyni
nė nesantaika. Kaltinamieji: 
Gruzdžių valsč., Augučių kaimo 
gyventojai Jokūbas Tamkus, 68 
m. amžiaus ir jo žmona Uršu
lė 54 m. amžiaus nesugyveno 
su savo sunaUs Kazio žmona. 
Besikivirčydami, perėjo prie 
veiksmu ir sistematiškai vien 
už kito, padegė savo sunaus 
trobesius. Tai padarė seniai 
Tamkai, susitarę su savo žen
tu Juozu Gedminu. Bet jų nu
sikaltimas iškilo aikštėn ir teis
mas nuteisė: Jokūbų Tamkų 7 
metams sunk, darbų kalėjimo, 
Tamkienę—4 met. ir Gedminą 
—5 metams su teisių suvaržy
mu. Teisiamieji bylos nagri
nėjimo metu verkė ir meldėsi.

$
s?Kviečia visų partijų koalicijųVon Papen nenori 

partijų valdžios Athenai, sp. 13. — Graikijos 
prezidentas Zamais pasiuntė 
laiškus visų politinių partijų 
vadovams, kuriame jis atsišau
kia į jų patriotizmų ir ragina 
sudaryti koalicinį kabinetų iš 
visų partijų, išėmus komunis
tus, nes tik tokis kabinetas ga 
lys išgelbėti šalį iš finansinio 
pakrikimo ir gauti užsieny pa
sitikėjimo. Tokios valdžios bu
vo tik 1877 ir 1926 m.

Monarchistų partija, didžiau
sia po Venizelos liberalų par
tija parlamente, jau atsisakė 
j eiti j koalicinį kabinetų.

Varšava, sp. 13. — Lenkija 
paskelbė naujus muitus, kū
rins ji ruošė per penkis metus 
ir kurie pradės veikti nuo spa
lio 10 d., 1933 m. Jie yra gry
nai protekciniai ir uždeda’ mui
tus ant 4,500 įvairių prekių 
rūšių.

Miutai yra pakeliami nuo 10 
iki 100 nuoš., palyginus su da
bartiniais, ant daugelio dalykų, 
kurie yra importuojami iš Ame
rikos, paV. bovelnos, automo
bilių, geležies, mašinų, chemi
kalų, elektros reikmenų ir 1.1. 
Dideli palengvinimai duodami, 
jei prekės yra gabenamos per 
Gdynią, aplenkiant kitus Balti 
jos uostui, Danzigui, 
čiam šalę Gryntos kitam Lenki
jos uostui, Datazigui, Danzigui, 
kurio vokiečiai gyventojai ne
nori Lenkijai nusilenkti). Pay., 
neapdirbta bovelna įleidžiama 
veik visai be muito, jei siun
čiama per Gdynią.

Yra aiški. tendencija atiduoti 
pirmenybę prekėms iš Ameri
kos ar Anglijos ir labiau ap
sunkinti importą iš Vokietijos

Ateinantys dvyliką mėnesių 
bus pašvęsta sudarimui preky
bos sutarčių su kitomis šalimis, 
pasiremiant naujais muitais.

Hooveris už griežtą 
konservatizmą

Munichas, sp. 13. —Kancle
ris von Papen kalbėdamas Ba
varijos fabrikantų ir biznierių^ 
grupei, pareiškė, kad valdžia 
yra nesisprendusi “nebeplaukti 
ant partijų bangų“, bet taip re
formuoti šalies konstituciją, 
kad valdžia pasidarytų nepri
klausoma nuo partijų. Tuo ti
kslu bus pasiūlyta įsteigti augš- 
tesnjjį parlamento butų, kuris 
galėtų dalyvauti įstatymų leidi
me.

Nusižudė dėl krizio
Turtingas Vilka-Kaunas 

viškio pirklys ir malūnininkas 
Dovydas Bernšteinas dėl ekono
minių sunkumų nusižudė.

Insull atsisako atiduoti 
pasąWashington, sp. 12. — Pre

zidentas Hooveris vakar kalbė
damas metiniam Amerikos ad
vokatų suvažiavimui pasisakė 
už griežtų tradicinę, konserva- 
tyvę politikų, nepripažystančią 
jokių reformų, jokio nukrypi
mo nuo konservatyves linijos. 
Nes, girdi, nors nukripimai 
kartais ir galį suteikti laikinį 
palengvinimų, jie ilgainiui pri- 
vesių prie valdžios centraliza- 
cjos ir praradimo individualiz
mo.

Amerikos Lietuviai
.1

V

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

Du žmones sudegė

fašis-suskato

II.R l,>l| I

Cairo, sp. 13

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 ATSAKOMlNGAI —

ORR
Chicagai ir apylinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Debesiuota, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:00, leidžiasi 5:- 
12.

Berlynas, sp. 13. — Von Pa- 
peno valdžia uždraudė hitleri
ninkų rengiamų viešų priešrin
kiminį susirinkimų. Susirinki
mas uždraustas remiantis tuo, 
kad fašistai ardo opozicijos su
sirinkimus.

Fašistai susirinkimus ardo 
jau virš dviejų metų laiko. 
Bet valdžia ne tik nieko nesa
kė, bet dar legalizavo fašistų 
karinius burius, kuriuos buvo 
uždariusi koalicinė valdžia.

Bet pirmiau fašistai puldavo 
ir ardydavo socialdemokratų, 
respublikonų ir komunistų su
sirinkimus. Valdžia todėl jiems 
nieko ir nesakė. Dabar gi fa
šistai yra susipykę su von Pa- 
peno valdžia ir ėmė pulti susi
rinkimus v nacionalistų ir jno- 
narchistų, kurie remia valdžių. 
Todėl valdžia ir 
tus varžyti

Buchanan, N. Y., sp. 13.
Du nepažinti žmonės automo
biliu nuvažiavo nuo kelio ir į- 
važiavo j gilių» nuolatos degan
čių šiukšlių duobę. Abu joje 
sudegė, kartu su automobilių.

Cairo, sp. 13. — Nuo pira
mides, ąnt kurios lengvai užsi
lipa turistai, šiandie nukrito ir 
užsimušė garsus Amerikos kai
lių laipiotojas Rąnd Herrom, 
kuris buvo sustojęs Egypte 
gryšdamas iŠ lipimo į augščiau- 
sius pasaulyje Himalajų kal
nus, į kuriuos jis buvo įsilipęs 
arti 23,000 pėdų

Athenai, sp. 13. — Prašant 
Amerikos konsului sugrąžinti 
savo pasą, S'amuel Insull aitsi- 
sakė pasą grąžinti iki jis ne
bus pasitaręs su savo advoka 
tu.

Graikijos valdžia gi įsakė iš
tirti kas yra kaltas už sulai
kymą Insulto, nes policija netu 
rėjo jokios teisės jį sulaikyti. 
Jau policijos viršininkas pa
šauktas pasiaiškinti.

Iš kitos pusės manoma, kad 
Graikijos valdžia, nenorėdama 
kivirčytis su Amerika, papra
šys Insullą sutrūmpinti savo 
viešėj imąsi Graikijoj. >

Chicago.—Kongresinis komi
tetas pradėjo tyrinėjimus skun* 
dų, kad už nekurias vietas paš
tams valdžia yra perdaug bran 
giai užmokėjusi, ar moka per 
daug aukštą nuomą už žemę.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 val.



NAUJIENOS, Chicago, iii.

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md

Iš siuvėjų streiko

visuomet pasižadėdavo tai pa
daryti, bet savo pažadą neiš
pildė tol, kol netapo areštuo
ta 127 darbininkai.

Dalykas atsitiko itaip: ka
dangi keliose dirbtuvėse ne 
visi rubsiuviai prisidėjo prie 
streiko, tai tapo nutarta siųsti 
pikietuotojus. Pikietuotojų vi
so susidarė 127, — 110 mote
rų ir 17 vyrų. Vos tik jie pa
sirodė gatvėj, kaip policija 
pareikalavo iš jų, kad išsi
skirstytų. Pastarieji, žinoma,1 
atsisakė. Tada tapo (pašaukti 
vežimai ir visi pikietuotpjai 
suareštuoti neva už netvarkos 
kėlimą ir terorizavimą gyven
tojų.

merą! Policijai daroma kaltinimų,

yra žinomi kaipo tiltų Ibuda- buvo .pašvęsta išimtinai iMiL 
votojai. Kiek tik čia yra tiltų, waukee miesto tVačkai. Jis at- 
visi jie yra žinomi kaipo re- ^kartotina} pabrėžė, jog ddąk- 
pdblikonų tiltai. M-r kiekvienai vienas miestas įgali taip jau 
tų tiltų turi savo tam tikrą ’ pavyzdingai tvarkytis, kaip Ir 
grafto istoriją. Per daugelį Milwaukee. Tada Amerikoj 
metų republikonai statė til- pranyktų tas i neįmanomas 
tus ir vogė iš piliečių taksais graftas ir korupcija.
surinktus dolerius. Dabar, Į Kitą kalbos dalį Hoan pa-

Penktadienis, spalių 14, ’3Ž

Philadelphia, Pa

Dėl ’Enillįjos Midku'.'.aitės 
koncerto

manome, kad mažai

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie rubsiuvių streiką. 
Streikas, galima sakyti, jau 
eina prie pabaigos. Daugelis 
šapų jau sutiko pripažinti uni
ją ir išpildyti ikitus reikalavi
mus. Spiriasi tik tos šapos, ku
rias ^kontroliuoja atkakliausi 
unijos priešai.

Darbininkai bent kelis kar
tus kreipėsi į miesto i 
Jackson, prašydami, kad ta- kad ji ’.brutališkai elgėsi su 
sai paskirtų komisiją, kuri iš- streikieriais, — viena mergina 
tirtų rubsiuvių padėtį. Meras

Rekomenduoja Nebrangų
Namini Vaisią

“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko, 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, litampytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar ; 
mėšlungi greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.“

F. P.
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLER

GĖLIMAI
ir skausmai 

leng va i 
pašalinami

.buvo net poliemono permušta 
; ant žemės. Tas streikierių su- 
j airėm imas su policija .padare 
nors tiek gero, kad atkreipė 
mero dėmesį. Tą pačią dieną 
meras Jackson pakvietė Dr. 
Hollandcr, Johns Hopkins uni
versiteto profesorių, kad ištir
tų rubsiuvių padėtį Baltinio- 
res mieste. Prof. Hollander, 
kuris yra pasižymėjęs ekono
mistas, pakvietimą suliko pri
imti.

Ligi šiol Baltimorčs rubsiu
viai mažai tebuvo organizuo
ti ,ir todėl juos darbdaviai la
bai išnaudojo. Tuo ypač pasi
žymėjo kelios stambios dirb
tuves, kurios samdė beveik iš
imtinai moteris ir tai daugu
moj tikras amerikones. Dar
bininkės ten per savaitę vos 
tik kelis dolerius teuždirbda
vo.

Aspirin pašalins jūsų kentėji- 
jokio pakenkimo ir į trumpą 
Nurykit tabletei? su biskučiu 

vandenio. Skausmas išnyks!
Tai yra taip lengva atsikratyti danties 

skaudėjimo; galvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo. lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo. lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino, kad Tikras As
pirin yra saugus — negali padaryti ža
les. Jis neveikia širdies. Dėžutė ir 
tabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite. jus visuomet susilauksite pa- 
gelbos. Jus 
jeigu jus tik 
pirin tabletes.

Baycr 
mus be

išvengsite daug kentėjimo 
atsiminsite apie Baycr As

mas neduos jokių kilų rezul
tatų, tai bent iškels aikštėn 
tas nežmoniškas sąlygas, ku
riose Baltimorčs rubsiuviams 
tenka dirbti.

Pas slreikierius pasiryžimas 
kovoti yra didelis. Yra vilties, 
kad neužilgo turės pasiduoti 
ir tie darbdaviai, kurie ligi 
šiol atkakliausiai kovojo prieš 
unijos pripažinimą. Vietinis.

Bridgeport, Conn
'Viltų statymo ir tiltų taisy

mo miestas. ”

Drevių Dezalninimas ir 
Skrybėlių Padarymas

Prasideda Dabar

Išsimokink papuošti. nu
velti ir padaryti sau pui
kią skryli lai tę dar besi
mokinant.
MASTEK DUESSMAKING 

CO1.EEGE
330 S. Habusli Arenus

* kampas Vau Burei. SI.

Mes teikiame ekspertų In
strukcijas Dienomis ir Va
karais. žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $?5 iki Š5O savaite:. 
Aut jų yra didelis parei
kalavimas.

Rašykite dėl knygutes 
Gausite Ją DYKAI.

Rudeninis Sezonas

Mes 
pas mus tėra žmonių, kurie 

kaip sakiau, miestą valdo dc- šventė demokratų ir republi- nebūtų girdėję p-lę Emiliją 
mokratai, kurie yra žinomi konų <
kaipo tiltų taisytojai. i

Vadinasi, vieni statė tiltus, depo. Na, 
o kiti dabar juos taiso. Ir publikonai 
ttenka pasakyti, jog tiltų ’taisy- 
mias beveik tiek pat kainuoja, 
tkiek ir jų pastatymas. O "tai 
reiškia, jog demokratai irgi 
nesnaudžia ir naudojasi pro
ga. Nėra abejonės, kad jie. ap
sirūpins ateitimi, 

„„o—
Spali i 5 d .čia kalbėjo 

Hot,n. Milwaukee miesto me
ras. Kaip žinia, Uoan yra so
cialistas. Prakalbos buvo ren
giamos Central High Scbool 
auditorijoj, kuri turi apie 1,- 
500 sėdynių. Ilgai dar prieš 
prakalbų prasidėjimą visos sė
dynės buvo užimtos. Apie 
penki šimtai žmonių dar sto
vėjo ^pasieniais. Kurie į vidų 
netilpo, tai tie susirinko lau
ke ir klausėsi prakalbos. To
kių buvo Tnažiausiai 1,000. 
Mat, Hoan kalba buvo per
duodama garsiu kalbiu.
Bridgeport priemiestyj, Fair- 

field, tą patį vakarą kalbėjo 
valstijos gubernatorius Cross, 
stambus demokratų šulas. Jis, 
kaip patys anglų laikraščiai 
rašo, tesutraukė tik apie pusę 
tiek publikos, kiek susirinko 
pasiklausyti socialisto Hoano.

Hoan pirmiausiai kal
bėjo apie pusę valandos 
per radio. Ta ,jo kalbos dalis

Dabar ji vėl randasi tarp 
musų. Mes, jos prieteliai, ku
rie kartu su ja augome, nuta
rėme surengti jai koncertą. 
Mes esame įsitikinę, jog vietos 
lietuviai visais -budais steng-, 
sis |ą koncertą paremti. Kon
certas įvyks spalių 20 d. Wit- 
herspoon svetainėje, prie

Walnut ir Juniper gatvių. 
Prasidės 8 vai. vakaro.

Į koncertą pasižadėjo atvy
kti daug žymių svetimtaučių. 
Todėl ir mes lietuviai tinka
mai ,pwdrodykime, — būtinai 
dalyvaukime koncerte visi, 
kurie tik galime. '

—Koncerto Rengėjai.

i darbuotės apibudini- Mickunaitę dainuojant. Tai 
mui. Jis .juos pusėtinai pake- buvo „prieš kelis metus, kada' 

o Bridgeportc re- ji dar nebuvo tokia tobula 
sii demokratais dainininkė, kaip dabar. Bet 

itikrai yra ^pasižymėję”. iPa- jau ir dalia mes iją vadinome1!
Pirk Kailinius Dabar!

Chįcagoj randasi Bridgepor- 
tas, kuriuo ypač mėgsta did
žiuotis lietuviai. Tačiau aš ra- 
šyšiu apie visai kitą Bridge- 
portą, kuris randasi apie 55 
mylios į rytus nuo New Yor- 
ko. Jis yra nusidriekęs prie 
Long Island pajūrio. Gyvento
jų tas miestas turi apie 150,- 
000 ir yra vadinamas “Indust
rini Capital of Connecticut” 
arba “Park City.’’

Kadangi miestas randasi 
prie juros, tai lygiai keliose 
vietose jį perskiria vanduo. 
Atskirtas miesto dalis, žino
ma, reikėjo sujungti tiltais, 
kurie gyventojams neįmano
mai daug kainavo.

Dabartiniu laiku miestą 
valdo demokratai. Pirmiau jį 
valde republikonai, kurie čia

lESŪS IŠPARDAVIMAS 
V 

Šiandien ir Rytoj
Švieži šolderiukai dėl kepimo,

Šviežios nedidelės Pork Loinės

■ upei
. 3V- 5 c

Rūkyti lašiniukai su kauliukais, sv.

Veršienos kulšys, .

Veršiena dėl kepinio,

Rūkyti šolderiukai, . .. sv

Geriausi tirpyti taukai sv. .R/2Q’

FEDERAL MEAT MARKEI
3631 So. Halsted St. — 1949 So. Halsted St.

kanka tik pasakyti “bridgė” 
ir visi žino, ską tai reiškia 
Žino, jog su kiekvienų! tiltu 
yra surištas republikoniškas 
ir demokratiškas graftas.

Kiek tie (ponai rįsįpyko gy-» 
ventojam«, ^parodo ikad iir 1931 
m. miešto siriiiltiniai. Mėro vie
tai buvo trys kandidatai: re- 
publikonų, demokratų iir so
cialistų. Ręptiblikonų įkandi- 
datas surinko19,374 ibalsus, so- 
cidlistų — Į15»084 dr demokra-^ 
tų — 47469. Vadinasi, gavo 
vvos apie du tūkstančiu ibalsų 
daugiau, negu socialištų kan
didatas drg. ’J. MeLcvy. Tačiau 
socialistai laimėjo kelias vie
tas miesto taryboje.

Toks nepaprastas socialistų 
pasirodymas įvarė kinkų dre
bėjimą tiek republikonams, 
tiek demokratams. Sekami 
rinkimai įvyks 1933 m. Nėra 
mažiausios abejonės, kad so
cialistai dar labiau sustiprės. 

■Štai Bridgeporto priemiestyje 
Eastonc socialistai rinkimuose 
laimėjo tris vietas. Toks socia
listų įsigalėjimas neduoda ra
mybės visokiems grafteriams.

Į15»084 dr demokrar

Idkštingalu .Ir iš Itiesų jji Čiul
bėdavo t a|p, kąįp Lietuvoj ža- 
vėjanČios lakštutės.

Nuo to laiko jau praėjo šeši 
su viršum melai. Per visus 
tuos metus ji lavinosi ir mo
kėsi dainuoti. Praleido pusė
tinai laiko pagarsėjusio] dai
nininkais, šalyj, Italijoj. Ten ji 
pas pagarsėjusius mokytojus 
tobulino savo balsą. Vėliau ji 
nuvyko į ^Lietuvą ir dainavo 
operoj. Ji buvo ten viena šau
niausių dainininkų. Net pats 
p-nas Babravičius
Lietuvos Operoj ji buvo tikra 
pažiba.

Niekad dauginus neturėsite progos nusipirkti kaili, 
nius šia žema kaina.

Per 23 metus mes esame-kailinių išdirbėjai. Pirkite 
nuo musų ir sutaupykite perkupčiaus pelnų. Ateikite 
tuojaus ir pamatykite musų pastebėtinas vertybes

NORTHERN BONDED SEAL (nudažytas cony)
Karakul, Muskvebris Vertės CK7
iki $125.00 už ..........   *vl ■VV

i
HUDSON SEAL (nudažytas Muskvebris) paprastas 
arba trim uotas. Raeoon, Sųurrrtl. ‘CaOČ
Vertės iki $250.00 ..........................................JuU.UU

sako, jog

3 metų raštiška garantija — 2 .metus nž dyką storage.

CAI1FORNIA FUR <0.
162 N. State Street įįJos 

PRIIMAME TAX WARRANTS
ATSUK SAVO RADIO STOTIS WCFL kasdien 8:30 
v. ryto ir Sekmadieniais Stoties WGES 8:00 vai. ryto. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.—Sekmadieniais nuo 10 iki

Garsinkitės Naujienose

Dieta to Nepadarė!

LlNKS.VIZl lll.IZ.yiC V13d
trykštanti gyvumu, ir ji niekad 

neragavo “toniko!”
Kiekvieno vaiko skilvis, kepenys ir 

viduriai būna protarpiais reikalingi sti
muliavimo, bet duokite vaikams tai ką 
jus žinote.

Laikykitės patarimo to garsaus šeimyni
nių gydytojo, kuris suteikė pasauliui Sy
rup Pepsin. Stimuliuokite nuarbiuosius 
kūno organus. Dr. Caldwell’s receptas 
iŠ tyro pepsino, veiklios senna ir švie
žių žolių yra švelnus stimuliantas. 
kuris neleidžia sistemai pasidaryti ne
veikliai.

Jeigu jūsų vaikai tinkamai nepro
gresuoja mokykloje, jeigu jie nežaidžia, 
smagiai, arba nevalgo tiek kiek ; kiti 
vaikai pradėkite šį vakarą su Dr.

vrtiunti. , uj.uĮi w>» SVClntlS

stimuliantas greitai viską pataisys! Vi
duriai veiks su geresniu reguliarumu 
ir nuodugnumu. Nebus tiek daug 
sirguliavimų ir Takių. Jus rasite jį 
tiek pat pastebėtiną ir 'suaugusiems, .ži
noma, didesniais šaukštais!

Gaukite ’Syrup Pepsin; apsaugokit 
savo šeimyną nuo tų aitrių dienų, 
tankių galvos skaudėjimų ir to nevei
klaus pušiaudiganio stovio, kuris . reip 
kia, kad viduriai reikalingi yra simu
lianto. Laikykit šį, preparatą savolianto. Laikykit šį preparatą savo 
namuose, i,kad vartpti jį vietoj aštrių 
liuosuotojų, kurie /pągiirtdo .chronišką 
konstipaciją, jei perdaug tankiai varto
jami. Jus visuomet, galite gauti Dr 
Caldwelfs Syrup i Pepsin bile kuripj 
aptiekoj; jie turi jį prirengtą didelėj 
bonkose.
. ................ 1 ■ r į.. „ ........ ...........

............. II '1 II I I ‘ II

Carr Bros. WreckiūgCo. i
Antrų Rankų Budavojiinui Medžiaga >

NAUJI ... VARTOTI MRIMIAI RTATVRAI tNAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

3003—3039 So. Halsted St., ChicagtM
Tol. Vietory 1272—.Tėl. Victory 1273

i i .
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- SENAI LAUKIAMA ' 1
' $ \ • Z.'.’*’ ;• , 1

Valgią Gaminimo ir Namą Prižiurę jimo
KNYGA JAU tGA^AVA' ' - J

Joje Telpa Apie 400 Receptu Dėl Gaminiino/Įvairių ^Valgių I 
Puslapių 173. Su pciveikąlaįs '’ : |

Kaina su Prisiuntimu MtOO į
Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj Lietuvių'šeimoj j 

Užsakymus siųskite šiuo adresu: > ' 1
AMERIKOS LIETUVIS 1

rU hVernon Street — Woręester, Mass. |
"............................. < ,'r^.Cir .. i

" ■ t -

■ X

RUDENS KOKYBĖS MAISTO 
*• LABAI •*

PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
IŠPARDAVIMAS

Pėt.Sub. Pan.,Spal. 11,15,17
NATION-WIDE SERVICE GROCERS

AVIŽOS
MARSHMALLOWS__s-unc. 9c 
COCOA NATION-W.de kENAS 14c KEN^Š ________3c
ŠPINAKAI nat.on-w.de Įūįkvn kbnab 17c 

ŽIRNIAI NATION AVIDE EXTRA SIJOTI KENAS 15c 
RAUG. KOPŪSTAI NAT,0N-wlTu,i»«-;M 2 ^19č 
JUODI PIPIRAI m-u DYKAI P,XsXSu. S“25c 
LIMABEANS SWA^w ™F4I ^n2as 2 M9c

NATION-WIDE AP’ - beguliaržs
SWALLOW

2 vt 15c
84JNC.

__________________ ____________ BONKA 
nation-w.de ^as Į 4c 8k™£, 
NATION-WIDE CAUF^

NATION-WIDE EXTRA SIJOTI

No. 2 
KENAS

SWALLOW 
ITALIAN 

PRUNES
★Tirštam Syrupe 

DIDŽIAUSIAS 
2'/2 KENAS

1.5c
z .

SNIDER’S

CATSUP
“Add,Z„e>

DIDELĖ 
BONKA

13c

NATION-WIDE

BETARTAS
'Visų Skonių

, PAKELIS

BIG 4 FL AKĖS
SKALBIMO MUILAS COMPETITION 

^ILK’TISSUE

NOT A CHIP 5-SV

PILNI SVARO
__________________ ,AMiyrAg

NATION-W.DE ^DįV. J

BANANOS
SARDINĖS
MINCĖD DEŠROS
LAMAI
NATION,W1DE

TOMATO
JUICE

PAINTrfM,,, 
bonka

TIKTAI 
SUBATOJ

natian wmi? IMPORTUOTOS 
NATION.W1DE ąį,yvŲ ALIEJUJ

M1LLER and HART’S
-----------------  -------------- ---------- - ——    —1—•—-—rgz'ijZc 
BUY-RITE ŠVELNIAI CUKRUI RŪKYTI .m. 
NATION-WIDE-------------- PARINKTI PUIKIAUSI *§*

GOLDEN HARVEST

BIRO SEED
lOc

niuo
GRAVEL ««■ ]|C

LINCO
WASH

LENGVA PLAUTIS

DIDELĖ
-BONKA

IJKIIJKVIENAS DALYKAS PARDUODAMAS SU PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

imnii'iiiiiaiiiiiiiuiiRitmini 
t •< ’ f" o į * / .. r $ ’ *

W.de
w.de
w.de
W.DE


■ NAUJIENOS, Chicago, III.

Rašo Adv. A. A. Šlakis

4 nk: 25c

MILKAS

BANANOS

2 pak. 23c

“BUDWEISER” Malt Syrup Setas 47c

R

sv. 20cGarsinkites “N-nose”

POR'LESS"

Viso

>
tur

X

klientams, kad paremtų 
lietuvišką banką, padė- 
pinigus jame ir tt. šian- 
daug mano pažįstamų

ČUTSTANDING

FACULTY

Kiek- 
yra 

išsi-

PASTABA — Dauguma "Midivest Store?” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

kaip jisai sako, 
Aš

komitetas jų pririnkęs atiduos 
teisman (kaip tai “Grand

pavyzdys jo 
keturi metai 
man

ŽS. 21C“Midwest” KAVA
GOLDEN SANTOS T

3 Sv. Maišelis 59c

RYŽIAI BALT1EJ1 Č1EL1 "COMET" 2 17c

5 SV. 17c
5 sv. 21c

VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 .........
JONATHAN OBUOLIAI U. S. No. 1

KEKSU MILTAI mINKST? UipDŠILKAS Pak. 21c 
DYKAI! BETTY CROCKER/S KĖKSO ŠALDYTOJAS

SVIESTAS“ 2 31/2C

Raug. Agurkai Br^RT0S 2 al 25C

Penktadienis, spalių 14, r32 ----- Į------------ ----—-------------- ----------- T... .............. . . .......... ,

Atsakymas į p. Elijošiaus
3-čią Straipsnį

“WHEATIES”.......................
ŠPAGETAI PARENGTĮ0DIDELI No. Kcn.i 1 OC

300 tNDEPBNbENT

PET. BORDEN’S, Augštas ■■ „
MIDWEST. "Ii*carnation_____ Kenas

DIDELĖS JI a .
PRINOKUSIOS USv. I U C

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

(Tęsinys)
P-no Elijošiaus "prie t etiš

kumas”
Viršminėtame straipsnyje 

p. Elijošius užsipuola ant 
manęs asmeniškai. Jisai sako: 
“Visi Chicagos lietuviai žino, 
kad praeityj mudu su p. A. 
šlakiu buvome ‘prieteliai* 

štai vienas 
“prietelystės”:— 
atgal pasitaikė man proga 
gauti paskyrimą kaipo pagel- 
bininko prie p. Oscar E. Carl- 
strom, Illinois Valstijos pro
kuroro. Tada aš buvau rašti
ninkas, o p. Elijošius pirmi
ninko Lietuvių Vaizbos Buto 
Chicagoje. Prie progos aš pri
miniau,p. Elijošiui, kad para
šyti? laišką nuo Vaizbos Buto 
p. Carlstrom; ir p. Elijošius 
sutiko ir paprašė, kad aš pri
rengčiau tekstą tam laiškui, o 
jisai parašysiąs. Aš tai tuojau 
atlikau; gi p. Elijošius jį tada 
pasiėmė į kišenių ir sako, kad 
reikia palaukti susirinkimo 
Vaizbos Buto ir jo direkto
riams nutarus, jisai tą laišką 
parašys; bet iki šiai dienai p 
Elijošius neišpildė savo priža 
do. Tai dar nieko; bet p. Eli 
jošius to laiško tekstą rodine- 
jo daugeliui ir sakė ant ma
nęs, kad aš toks ir toks ir tt. 
Trumpai pasakius p. Elijošius 
niekuomet nepagelbėjo man 
prie paskyrimo Asistentu gene- 
ralio Ilinois valstijos prokuroro 
p. Carlstrom. Aš tą vietą gavau 
vėliau 1931 metais per pageL 
bą kitų, o ne p. Elijošiaus. Aš 
turiu liudininkų, kurie patvir 
tins tą faktą, jog p. Elijošius 
kenkė man gauti paskyrimą. 
Ir po mano užėmimo tos vie
tos p. Elijošius dar šmeižė 

| i :ane p- Carlstronfoi. 
» Daug kitų incidentų galė

čiau parodyti p. Elijošiaus 
“prietelystės” man, bet susto
siu čia, nes noriu užbaigti 
greitai ir dar kai ką atsakyti 
p. Elijošiui ant jo kitų užmeti
mų.
Kodėl aš buvau pašalinius iš 

banko
Taip, aš išėjau iš direkto

rių vietos banke, kaip nepali
kau išrinktas; tas įvyko sau
sio mėnesį 1930 metais, o ne 
1931 metais, kaip p. Elijošius 
savo straipsnyje pažymi. Nėra 
svarbu, kada aš išėjau iš to 
banko tarnystės, bet faktas 
yra, kad prieš uždarant banką 
per du metu ir pusę aš jau 
nebebuvau jo direktorium. 
Tiesa, p. Elijošius negarbingai 
mane tada prašalino ir aš tą 
incidentą niekuomet neužmir
šiu. Taip negražiai p. Elijo
šius su manim tada pasielgė, 
kad net kiti to banko vedėjai 
buvo nustebinti. Reiškia, už 
gerą mano patarnavimą blo
gai atmokėjo. Viršminėtame 
straipsnyje p. Elijošius ve ką 
pasako: “Bet laikui bėgant, 
kada direktoriams nubodo 
klausytis įvairių nusiskundi
mų prieš .p. šlakį, jisai paliko 
neišrinktas į direktorius.” At
sakymui į tai štai ką turiu pa
sakyti: Aš prieš tą laiką ved
žiau bylą teisme dėl p-nios 
Domicėlės Czesnienės prieš 
lietuvių spulką prie šv. Kry
žiaus parapijos i 
Lake) už $1,000.00. 
išlošiau Municipal 
pralošiau Superior

• paskui ją išlošiau 
«teisme ir ta spulka 

. grąžinti $1,000.00 su procen
tais bei padengti kaštus. Ma
no aponentas toje byloje buvo 
p. Beutler, — advokatas ir 
taipgi direktorius Universal 
State banko. Kada aš pralo
šiau tą bylą Superior teisme, 
tai tas advokatas visokiais 
budais prašė ir mėgino, kad 
aš parsiduoČiau toje byloje ir 
netraukčiau į Appellate teis
mą. Bet niekuomet aš to ne-

(Town of 
Tą bylą 

teisme, 
teisme ir 
Appellate 
turėjo su-

padariau ir niekuomet neda
ryčiau. Užtai kad aš buvau 
teisingas, taiup. Beutler skun
dė mane p. Elijošiui ir ki
tiems direktoriams. Tuo laiku 
aš dėliai to nebuvau išrinktas 
į direktorius. Tas įvyko sau
sio mėnesį 1930 metais. Mano 
vieton tada buvo išrinktas 
lenkas, (draugas p. Beutlerio, 
kuris taipgi yra lenkas), o ne 
“turtingas” harvatas, — kaip 
p. Elijošius mėgina visuomenę 
įtikinti. Man išėjus iš tarny
bos banke, aš vistiek pasili
kau to banko depozitoriuin 
iki pat banko uždarymo ir tai
pgi aš visuomet patardavau 
savo 
savo 
darni 
dien
nusiskundžia ant manęs, ko
dėl aš jiems patariau dėti pi
nigus į Universal State banką 
ir tt. Ir užtai, kad aš buvau 
geras bankui (norėjau, kad 
lietuvių bankas gyvuotų), tai 
p. Elijošius įtaria mane savo 
straipsnyje, sakydamas, kad 
aš “dantis galandau” ir buvau 
banko priešu. Ir aš buvau ap
viltas per p. Elijošių su 
jo garsinimais ,kad Universal 
State bankas “tvirtas kaip 
uola.” Kaip jau sakiau, aš bu
vau prašalintaš iš banko sau
sio mėnesį 1930 metais už tai, 
kad aš buvau teisingas ir ne- 
parsidaviau minėtoje byloje. 
P-nas Elijošius gerai žino, kad 
jeigu aš “įsikandu” į kokį rei
kalą, tai ir laikau tą pozici
ją tvirtai ir niekas negali ma
nęs papirkti arba nuo teisingo 
kelio atitraukti.

Dėl priekaištų mano miru
siam tėveliui.

Pirm negu užbaigsiu šį strai
psnį, dar noriu atsakyti p. 
Elijošiui į jo nešvarų užmeti
mą ant mano mirusio tėvelio. 
“Naujienose” No. 236 (6 d. 
spalių, 1932 m.) p. Elijošius 
pasako, kad mano tėvas “bū
damas skolingas bankui, pra
dėjus kitiems bankams užsi- 
darinėti, atbėgo į. Universal 
banką ir iki paskutinio cento 
ištraukė savo pinigus.” Visai 
neteisingas p. Elijošiaus už
metimas mano mirusiam tė
veliui. Kada bankai užsidari- 
nėjo, tai mano tėvelis nebėgo 
į Universal banką ištraukti 
savo pinigus iki paskutinio 
cento; tą dieną, kaip jisai mi
rė (22 d. kovo, 1932 m.) mano 
tėvelis tebeturėjo depozitą 
Universal banke; kad ir ne
daug, bet vistiek jo pinigai bu
vo banke, o nebuvo ištraukti 
iki paskutinio cento, kaip p. 
Elijošius pasako. Antra gi, ar 
yra kas nors blogo, jei lietuvis 
pasideda banke pinigus ir vėl 
tuos pinigus išsiima, 
viename gerame banke 
valia pasidėti ir taipgi
imti savo pinigus. Gi p. Eli
jošiaus Universal banke, 
būt, buvo kitaip — valia pa
sidėti, bet neišimti savo pa
dėtus pinigus. Net p. Elijošius 
ir prie durų savo darbininkus nebuvo visą rytmetį. Jisai bu

statydavo, kad lietuviai neiš
imtų savo pinigų. Lietuviui 
tiktai valia buvo pasidėti pi
nigus banke, o svetimtaučiui 
tai valia buvo išsiimti padė
tus pinigus. Reiškia, sulig p. 
Elijošiaus nurodymais, Jietu- 
viams buvo vienokie įstaty
mai, o svetimtaučiams kito
kie. Pavyzdžiui p. Beutler, 
banko direktorius ir p. Elijo
šiaus sėbras ir “senai jo bu
vęs geras prietelius” keletą

rymą ištraukė visus ’ depozi- 
tuotus pinigus savo vaikų ir 
šeimos. Aš nenoriu perdaug 
rašyti apie to banko vedėjus, 
bet kada p. Elijošius neteisin
gai ir nešvariai daro užmeti
mus mano mirusiam tėveliui, 
tai yra mano priedermė jį ap
ginti. Mano tėvelis buvo senas 
gyventojas ant Bridgeporto; 
jis pašventė beveik visą savo 
gyvenimą ant Bridgeporto ir 
iš ten iškilmingai buvo išly
dėtas į amžiną atilsį. Jisai bu
vo geras Universal bankui ir 
net tuomet, kada seniau Uni
versal bankas (apie metai 
prieš jo uždarymą) turėjo 
puolimą (run), tai mano tė
velis Universal banke stovėjo 
per dienas, idant įtikinti savo 
pažįstamus, kad visi neišsiim- 
tų savo pinigus ant sykio ir 
tt. Užtai p. Elijošius atsimoka 
mano mirusiam tėveliui šmei
žtu. Jeigu p. Elijošius panorės 
tai aŠ apie Universal banko 
reikalus prirašysiu net keletą 
knygų. Visokie skundai prieš 
Universal banko vedėjus atei-

................................................................................  tfry|WM ■■ 

vo į miestą nuvažiavęs neva 
paskolą bankui gauti, jau ži
nodamas, kad iŠ Recontsrųę- 
tion Finance Corporation Jo
kių daugiau paskolų Univer- 
sal bankas negali gauti. Tik
renybėj p. Elijošius nuvažiavo 
į miestą pas p. Oscar Nelson, 
Valstijos Auditorių, ir papra
šė, kad uždarytų banką ir tą 
prašymą p. Nelson išpildė. 
Pats p. Elijošius įsėdo į “taxi* 
cab” su p. Auditoriaus vyrais 
ir tiesiog atvažiavo prie Uni
versal banko apie 11 vai. ryto, 
birželio 23 d. 1932 metais ir 
uždare banką. Tada p. Elijo
šius ir p. Šukys ir kiti banko 
vedėjai visus tikino, kad ban
kas uždarytas dėl peržiūrėji
mo ant keleto dienų ir kad 
trumpame laike atsidarys ir 
tt. Universal State banko ve- 
dejai žinojo, kad bankas ne
atsidarys, bet veidmainiavo 
visiems. Užtai visuomene ne
gali tais banko vedėjais dau
giau bepasitikėti.

Kas kaltas, tas turi atsakyti.
Užbaigdamas šį straipsnį, 

noriu pasakyti, kad aš nekur
stau visuomenę prieš p. Elijo- 
šiu arba kitus Universal ban
ko vedėjus. Aš save nesisiu- 
liau depozitorių komitetui kal
bėti arba rašyti apie Univer
sal State banką. Depozitorių 
komitetas mane pakvietė tar
nauti Universal State banko 
depozitorių labui ir aš tą dar
bą, sykiu su kitais lietuviais 
advokatais, pildau. Neturiu 
nieko asmeniško prieš p. Eli- 
jošių arba kitus Universal 
State banko vedėjus. Depozi-

torių komitetas ir jų advoka
tai remiasi faktais, o ne šmei
žtais. Jeigu tie faktai skaud
žiau paliečia bilc kurį banko 
vedėją, tai to nėra galima iš
vengti. Visi, kurie yra kalti 
Universal State banko vedime, 
—nežiūrint ar jisai yra p. Eli
jošius arba kitas kas nors iš 
banko vedėjų, turi atsakyti 
už kaltes ir atsiteisti su nu
skriaustais depozi toriais.

Aš ginčų nenorėjau vesti 
su p. Elijošium per laikraš
čius banko reikalais. P-nas 
Elijošius pats juos pradėjo, 
parašydamas straipsnį prieš 
mane “Naujienose” rūgs. 23 d. 
1932 m. Jeigu jisai nebūtų 
pirma - parašęs straipsnio, tai 
nebūtų reikalo man atsakinėti 
ir, sulig p. Elijošiaus žodžiais, 
“visam svietui” skelbti. Butų 
užtekę vien mano kalbos pe
reitame depozitorių susirin
kime. Kadangi p. Elijošius tą 
viską iššaukė ’ savo straips
niuose, tai aš priverstas buvau 
į juos atsakyti ir dabar “vi
sas svietas” žino.

Savo paskutiniame straips- 
nyje “Naujienose” p. Elijo
šius prisipažįsta, kad jisai jau 
“suklupo” ir tik visa bėda 
dar ta, kad p. A. šlakis jį 
dar “spiriąs”. Gerai; bus 
nauda depozitoriams. Visi 
Universal banko vedėjai, sy
kiu su p. Elijošiaus direkto
riais ir sėbrais,. bus priversti 
atmokėti ir sugrąžinti jų pas
kolintus pinigus iš Universal 
State banko. —A. A. Slakis.

SKAITYK ŠĮ “SKELBIMĄ
ATYDZIAI!

ČIA RASI KOKYBĖS MAISTO PRODUKTUS ŽEMIAUSIA KAINAI 
SUTAUPYK DAUGIAUSIA — PIRK DABAR!

IŠPARDAVIMAS

Penktadieny ir šeštadieny, Spalių 14 ir 15

“CAMPBELL’S”

TOMAČIŲ SRIUBA

CHOCOLATE BAR J.___ ,v„o
VANILLA WAFERS Dykli'~X,u Md9C

4<SALTESEAM

■ žirnių SRIUBA 3 £ 25CC£X227c
DEŠROS milkst;csTlamTS_______  IVllJLKo 1 oALAMl .

“KITCHEN KLENZER” KFNA< Ke___, KENAS
“Cash” pinigai.

Gal dar ne viską atsakiau į 
p. Elijošiaus viršminėtą strai
psnį, bet šiuo kartu užteks. 
Tiktai noriu dar truputį para
šyti apie tuos $8,306.17 “cash” 
pinigus, kurie liko banke tą 
dieną, kai jis buvo uždarytas. 
P-nas Eiijo|jū^T yiori įtikinti, 
khd buvo'/.plpigij tą dieną 
daugiau, — * ' ‘2 
—buvo lygiai $30,000.00. 
neiškraipau faktus ir iš piršto 
jų neišlaužiu. Kiekvieną fak
tą ,apie kurį aš kalbu arba 
parašau Universal banko rei
kalais, aš pirma peržiurtu ir 
patikrinu. Kaip pirmiau sa
kiau ir paaiškinau reikalin
gumą p. Receiveriui surašyti 
visą banko turtą ir detaliai tą 
turtą, kaip jisai jį rado, įrašy
ti į inventorių. Ir tas p. Re- 
ceiverio inventorius parodo, 
kad dą dieną, kai Universal 
bankas užsidarė, ten buvo 
“cash” pinigų tiktai $8,306.17 
sekančioje formoje:

Sidabrinių pinigų $1,500.17 
Popierinių pi n........ 6,391.00
Auksinių pin. ..   415.00

$8,306.17.
Jeigu buvo lygiai $30,000.00 

“cash” pinigų banke tą dieną, 
kai jis užsidarė, tai kažin kur 
dingo tie kiti “casli” pinigai? 
Gal kas nors juos paėmė prieš 
p. Receiverio paskyrimą UnL 
versal bankui? '

Beje, tą dieną, kai bankas 
užsidarė, p. Elijošius banke

ŪMAI palengvins

KURTUMĄ
Užimą Galvoje ir Slogas

UŽIMĄS ir šviipimaii, bSglnian Ir nknuRnias švelnoa ir opios 
aiiBlos ir rIokoh. Juo nusistebčsito kaip greit Gurino gali 

jums pagelbsti. Gal jųa turite kroniftką ligą: gal jiis jau 
niPginoto vlsokiuš vaistus, bot nenustokite vilties pirm negu 
susipažinsite su Ourine.lr pamatysite kaip jums gali pagel
bsti. Dr. Edward Kolar, M, D. sako: "Ourine pagelbčjo ligo- 

m “r!“

John Mcredith ifi Cąnados sako: “Aš kentėjau nuo ausų 
ligos'Virš 50 metų. Kartais aš būdavau visai kurčias. Aš su
vartojau tik pusę butelio Ourine ir randu, kad tai pastebė
tini vaistai, kurio man labai pagelbėjo. Užimąs galvoje su
stojo. ir aš aiškiai girdžiu kaip žmonės kalba. Neseniai 
klausiaus kaip vargonai bažnyčioje grojo, o juos buvau jau

2 metai kaip negirdėjęs. Aš taipgi girdėjau kaip kunigas skaitė evangeliją.”
■ ' ' ' ’.'ig ■ : ■" „ " .i

Sustok inok&jM^augštas kalnas už ausies telefonus, sustok pirkęs vaistus, pasinau
dok palengvinjmm;^!<oki dauglaus kaip pusė milijono žmonių gavo nuo Ourine. Ke
letą lašų j auĄląfįįąlengVinimą gausi tuojaus. p. R. P. Maxwcll, gerai žinomas še
rifas sako: "Tik' Itą pradėjau vartoti antrą buteli ir man malonu pasakyti, kad aš 
girdžiu kaip mano laikrodėlis tiksi. Šiandien, pirmą syk šią vasarą išgirdau bažny
čios varpus. Nežiūrint kaip atkakli jūsų liga nebūtų, jus turite pamėginti Ourine. 
Jokios rizikos, arba abėjojimo, Ourine turi atlikti savo arba jums nieko nekainuos. 
Parsiduoda ir rekomenduojama Wąlgreen, Llggets ir kitų jžymių vaisttnyčių.

SQUARE DEAL
Pasiūlo Žemiausias Kainas už

MATERIOLĄ DEL
6 KAMB. BUNGAL0W
SUSIDEDA Iš BOILERIO, RADIATORIŲ, (ŽEMŲ IR AU- 
GšTŲ), RADIATORIŲ VALVŲ, ORUI VENTS, BRONZAS 
DEL RADIATORIŲ, AUTOMATIŠKA VANDENS SPAU
DIMUI VALVA, AUTOMĄTIŠKAS DAMPER REGULIA
TORIUS, TERMOMETRAS, VANDENIUI GAUGE, KAMI
NAS, PAIPOŠ IR FITINGAI. VISAS MATERIOLAS YRA 
NAUJAS IR GARANTUOTAS IŠDIRBINĖTO JŲ IR MUSŲ

VISAS ŠITAS AUGŠČIAU SUMINĖTAS MATERIOLAS 
YRA DUODAMAS PRIE KIEKVIENO PLANT’O. NIEKO 
DAUGIAU NEREIKIA DAPIRK- 
TI. SPECIALIAI TIK TRUM
PAM LAIKUI ...... ............................

KARŠTO VANDENS 
SYSTEMOS

■■ ■ V "T
ŠAUKIT CALUMET 5200 IR KLAUSKIT MR. ROD DEL 
DYKAI APSKAIČIAVIMO BILE PARANKIU JUMS LAIKU.

CALUMET 5200

Sąuare Deal Plumbing & Heating Supply House
1725 S. STATE ST., Tel. Calumet 5200

Atdara* vakarais ir Nedaliomis iki 1 vai. po pietų 
. X ,, MES KALBAME LIETUVIŠKAI \

STIPRIOS ŠLUOTOS ,6UR le^DeEkRv’,eNa 29c 

“2 in 1” BATŲ PALIŠAS........... Blėkinė 10c
nvir Art - O Oideli crystal white ar D Ilk Al! Šmotai OCTAGON MUILO 
su o PALMOLIVE OOa

Kcnais MUILAS fcOC

•BUY'AT THE

MIDWESTC£) STORES
NEIGHRORHOOt) STORES

CHICAGO I SCHOOL

AW
(ACCREDITED)

UnIOUE Single Text System. One subject at a 

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

nasium for students.

Visit and InvestigateIN OUR 
NEW 

HOME

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

35J4-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

riMi

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

‘ . Tel. Crawford 5573

Daktaras
•* Kapitonas 

Pasauliniame k

dykai, 
valandai ir nuo 5-8 valandai Vakare. 1 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Chlcagoją — raitu:
) Metama

Pusei metu------- -----
Trims minestama
Dviem mėnesiam -------- -
Vienam mineaiui r—... , .

Chicago] per iineUotoJuai
Viena kopija
Savaitei r ,
Mineaiui ..... ■ ......... .

Suvienytose VaUtijoae. na Chlcagoj, 
paltu:

Metama .... . .    17.00
Pusei metu — 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem minesiama ' ........... . 1.25
Vienam mėnesiui .76
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Metama ............. —............... 88.00
Pusei metų  .........   4.00
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4.00 
2.oo; 
1.50
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REGULIAVIMAS AR VISUOMENIŠKAS 
VALDYMAS?

Įdomus dar yra štai koks faktas: visos trys dar
bininkiškos t partijos Švedijoje gavo kartu per dabarti
nius rinkimus l;245j635 balšus, kuomet visos buržua
zinės partijos gavo 1,244,941 balsą. Reiškia, darbihin- 
kiškos partijos gavo absoliučią balsų daugumų. Tai yra 
pirmas. toks* atsitikimas Švedijos istorijoje.

Bėda tačiau yra ta, kad darbininkiški, balsai yra 
suskilę tarp trijų partijų, šalia socialdemokratų Švedi
joje gyvuoja dvi komunistų partijos: viena nepriklau
soma (švediškų komunistų); už kurios kandidatus pa
duota šį kartą 132,369-bal., ir viena maskvinė (tarp
tautinių komunistų), kuri surinko 74,017 bal. Palygi
nant su 1,039,249 socialdemokratų balsais, tos dvi ko
munistų partijos yra visai menkos. Bet vistiek jiedvi 
ątskėlė tam tikrą skaičių balsų nuo socialistų ir šie dė- 
liai to absoliučios daugumos dar neturi.

Komunistai visur pasirodo, kaipo darbininkų ju
dėjimo trukdytojai ir buržuazijos | viešpatavimo palai
kytojai. Jie rėkauja apie “kapitalizmo nuvertimą”, bet: 
kas iš to riksmo, kad buržuazija naudojasi!

Demokratų kandidatas, Franklin D; Roosevelt, sto
ja už tai, kad viešo naudojimosi įmonės (public Utili
ties) — kaip antai, elektrikos gaminimo stotys, gazo 
dirbtuvės ir t. t. —7 butų valdžios reguliuojamos. Tai 
yra šioks-toks žinksnis prieky n. Iki šiol tos įmonės yra 
privatinių savininkų vedamos taip, kaip jiems patinka. 
Republikonai su Hooveriu priešakyje neri, kad ir to- 
liaus taip pasiliktų, nes, jų nuomone, valdžia neprivalo 
varžyti “privatinę iniciatyvą”. «

Insulto skandalas tačiau parodė, prie ko ta “priva
tinė iniciKtyva” veda. Dar nėra publikai atidengta vi
sos Insulto biznio paslaptys, bet jau yra žinoma, kad 
tas elektriškos jėgos magnatas kartu su savo sėbrais 
pirkdavo savo kompanijų šėrus (akcijas) papigintomis 
kainomis, o paprastiems žmonėms tokios pat akcijos 
būdavo pardavinėjamos daug brangiau.* Insultas su sa
vo sėbrais imdavo iš kompanijų milžiniškus pelnus, o 
vartotojai turėdavo brangiai mokėti už elektriką ir 
gazą. Tie pelnagaudos su Insulto priešakyje darydavo 
net draudžiamus įstatymais dalykus, taip kad pats In
sultas ir jo brolis dabar yra traukiami kriminalinėn 
atsakomybėn.

Akivaizdoje šitokių faktų norėt, kad elektrikos ir 
gazo pramonė butų ir toliau palikta be valdžios prie
žiūros, reiškia visai nesiskaityt su visuomenės gerove. 
Tie atžagareiviai, kurie remia Hooverį ir republikonų 
partijos bosus, yra žmonių priešai ir išnaudotojai.

Bet ar pakanka tik reguliuoti viešojo naudojimo 
įmones, kaip kad siuto Rooseveltas? Praktika rodo, kad 
reguliavimu daug pasiekti negalima, štai New Yorko 
valstija, kurioje Rooseveltas yra gubernatorius, minė
tas įmones reguliuoja. Tenai gyvuoja tam tikra valsti
jos komisija — Public Service Commission, kurių ski
ria gubernatorius. Jos pareiga yra prižiūrėti, kad elek
trikos ir gazo kompanijos duotų teisingą patarnavimą 
žmonėms. Bet pasirodo, kad ir toje valstijoje privati
nės kompanijos begėdiškai plėšia publiką.

Federalinė prekybos komisija šiomis dienomis pa
skelbė savo raportą, kuriame ji sako, kad didžiosios 
viešojo naudojimo įmonių kompanijos dažnai padidina 
savo kompanijų turto vertę, pažymėdamos ją savo kny
gose aukščiaus tikrosios vertės. Paskui nuo tos padi
dintos vertės mokama šėrininkams dividendai. Jeigu 
žmonės ima kelti triukšmą, kad gazo ir elektrikos kai
nos yra peraukštos, tai kompanijų viršininkai parodo 
valdžios komisijai knygas ir sako: “Matote, kiek ver
tas musų turtas, ir palyginkite su juo pelną, kurį gau- 
na to turto savininkai. Jisai visai mažas; jeigu dar jį 
mažinsime, tai jokio pelno musų kompanijos neneš, ir 
šėrininkams neapsimokės taikyti įdėtus į jas savo pi
nigus?’

Tarp kompanijų, kurios užsiima šita apgavinga 
praktika, federalinė komisija mini ir šias: Staten Island 
Edison Corp., kuri’neteisingai padidino savo turtą dau- 
giaus, kaip trimis milionais dolerių ($3,157,672), ir 
New York State Electric and Gas Corp., kurios turtas 
yra neteisingai pakeltas daugiaus, kaip milionu dole
rių ($1,132,925). Abi šios kompanijos yra inkorporuo
tos New Yorke ir jas prižiūri gubernatoriaus Roose- 
velto paskirta Public Service Commission.

Taigi matome, kad valdžios reguliavimo nepakan
ka, norint, kad gazo ir elektrikos pramonė duotų gerą, 
teisingą ir pigų patarnavimą žmonėms. Jos privalo būt 
miestų, valstijų ir federalinės valdžios rankose pa
našiai, kaip kad yra valdžios rankose paštas.

įžvalga
“KOMUNISTŲ ŽENKLAS”

Brooklynietis J. Nalivaika 
aprašo savo kelionę į sovietų 
Rusiją pereitą vasarą. Plau
kiant Kiel kanalu pro Vokieti
jos.- krantą ir pastebint kame 
nors - didesnį būrį žmonių, bu
vę šitaip jie sveikinami:

“>.Į susirinkusius žmones 
kas tai iš musų tarpo iške
lia kumštį,, kaipo komunistų 
ženklą, bet nekurie purto 
galvas ir kelia aukštyn iš
tiestus ir suglaustus pirštus, 
kas reiškia, jog mes fašistai, 
braukia pirštus 
smakro, kad va mes 
pjausim...

“Ir taip visu per kanalą 
plaukimo laiku (plaukėm 10 
valandų), kur tik pamatėm 
stovintį buri žmonių, buvo 
rodomi kumščiai. Kaip kur 
ant syk visi išmeta kumš
čius augštyn, kaip kur su
glaustus pirštus ir sykiu špy
gas...

“Kada 
nalo prie 
vėl buvo 
Čia mus 
špygomis
da mūsiškiai uždainavo 
ternacionalą*. ” 
Galų gale, tas kumščių 

špygų rodymas pasiliovė,
girdi, vienas negras keleivius 
įspėjo, jogei iŠ to galinti tu
rėti nesmagumų sovietų val
džia.

Iš Rusijos Nalivaika skubiai 
grįžo atgal, parsiveždamas 
vo “komunistišką ženklą”, 
proto daugiaus neįgijęs.

žemiau 
jus iš-

sustojot gale ka- 
Baltijos jurų, tai 
.iškelta kumščiai, 
pasitiko šaudymu 
ir kelionėmis. Ta- 

‘In-

ir 
nes,

ATLAIDAI KLERIKALŲ
AGITATORIAMS

sa- 
bet

susirinkimus savo parapijoje 
ir už jos ribų bent 2 sykiu 
per mėnesį K. Akcijos nau
dai, III organizacijų vadams 
ir nariams: 1) įsirašymo na
riu dienų ir kasmet atnau
jinant nario liudijimą...” 
Ar ne, gudrus planas? Kiek

vienas klerikalinės organizaci
jos narys, įstodamas į organi
zaciją, tuojaus gauna “visuoti
nius atlaidus” — ir jisai gali, 
jeigu mirtų, daugiaus nesugrie- 
šijęs, keliauti stačiai į dangų. 
O jeigu jisai sugriešija po įsi
rašymo į organizaciją, tai jam 
pakanka prisisegti savo orga-. 
nizacijos ženklą ir ištisą dieną 
jį nešioti: tuojaus jisai pasi- 
liuosuoja nuo 100 dienų ken
tėjimo čysčiuje.

Jeigu dar ne visi griekai nu
plauti, tai organizacijos narys, 
nuvažiuoja į zitiečių mitingą, 
ir atlaiko prakalbą ir gauna 
300 dienų atlaidų. Kuomet nė
ra mitingų, tai galima parašy
ti straipsnį į. Itorį nors kleri- 
kališką laikraštį arba atlikti 
kitą kokį naudingą Katalikų 
Akcijai darbą, — ir. vėl bus 
krūva atlaidų. *

žodžiu, kasdieri nešiojant pri
sisegus savo organizacijos žen
klelį, lankant mitingus, laiks 
nuo laiko pasakant agitacinę 
prakalbą ir kitokiais budais 
pasidarbuojant klerikalizmo dir
voje, žmogui yra nesunku ne 
tik nuplauti visus savo grie- 
kus, bet da ir tiek užvaryti at
laidų rezervo savo sąskaiton, 
kad šėtonas nieku budu negalės 
pagauti jo dūšią, nors jisai, ir 
da taip linksmai gyventų.

Geresnio išradimo padaryti 
Lietuvą “šventą’.’ dar iki šiol, 
tur būt, nebuvo. Kol jisai ne
užpatentuotas Washingtone, tu- 
retų juo pasinaudoti musų Pa* 
daužų ministeriai — tai kad. 
išaugintų jie savo Respubliką!

žinomos kartu su procentais 
nevienodomis sumomis vieną 
kartą s per metus; ir 2) paskos 
los, duotos penkiolikai metų 
(amortizacinės) ,kurios grąži
namos - bankui du kartu per 
metus: pavasarį — kovo —ba
landžio mėn. ir, rudenį —rug- 
ąėję—spalių mėn. šios antro
sios rūšies paskolos grąžina
mos žemes Bankui per trisde
šimt pusmečių. Per 29 pusme
čius gavusieji tokias paskolas 
Žemės Bankui mokamaisiais 
terminais grąžina vienodos 
sumas. Tiktai trisdešimtoji 
pusmetinė rata yra mažesnė.

Šitoji paskolų rūšis sudaro 
pagal sumą daugiau, kaip 75 
nuoš. visų ūkininkams duotų 
ipotekinių paskolų.

Žemės: Banko taryba rugsė
jo 17 d. nutarė leisti gavu
siems šias penkiolikai meti# 
išsimokėti paskolas ūkinin
kams, kurie yra sumokėję vi
sas ankstybesnes pusmetines 
ratas.

šių metų rudens * moka
maisiais terminais (rug
sėjo 25 d, ir spalių mėn.
1, 5 ,10, 15, 20, 25 ir 30 d.) 
mokėti, vietoje pasižadė
jime nustatytos pusmeti
nės ratos, tiktai tos pus
metinės ratos palūkanas 
i r adm ini^tracijos išlai
das.
Tokiems ūkininkams visos 

dar nesumokėtos paskolos ro
tos bus t nukeltos vienam pus
mečiui. Prisiųsdami palūka
nas ir administracijos išlai
das, ūkininkai turi, paduoti 
Žemės Bankui tinkamą prašy
mą raštu, kuriame turi būti 
prašoma visus paskolų pus-

metinių ratų mokamuosius 
terminus, pradedant šiuo ru
deniu, nukelti vienu pusmečiu 
vėliau.

Ūkininkai, kurie iš Žemes 
Banko yra gavę paskolas 
iki dešimt \metų išsimokė
ti, sumokėdami procentus 
ir administracijos išlai
das, gali prašyti jų mokat 
mosios skolos pagrindinę 
dalį, nukelti vienam pus
mečiui arba vieneriems 
metams.
Reikia pastebėti, kad yra 

labai darbščių ir pažangių il
ki ninku, kurie dėl i savo perdi- 
delio įsiskolinimo nesugeba 
Žemes Bankui sumokėti skolą 
tokiais < terminais ir proncen- 
tais, koki dabar nustatyti.

Sumažinimas* procentų už 
gautą švedų. kreditą duo
da' galimybės sumažinti 
procentus, imamus ir už 
ūkininkams teikiamą kre-

Tas sumažinimas ūkininkų 
mokamų palūkanų numato
mas nuo. naujų metų. Be to, 

numatoma išdėstyti pas
kolas ilgiau,kaip penkio
likai metų.
Nuleidimas procentų ir išdės

tymas. paskolų. ilgesniems ter
minams? duos galimybių pa
žangiems' ir darbštiems ūki
ninkams^ lengviau išsimokėti. 
Be abejojimo, toki? palengvi
nimai bus duodami tiktai dar
bštiems irt pažangiems ūkinin
kams. Nusmukusiems ūkiams 
dėl jų savininkų, apsileidimo 
ir nedarbštumo ši priemonė 
sureguliuoti skolas vargu ar 
ką F nors padėtų.

Algirdas Margeris

PROHIBICIJĄ

KAIP AUGA ŠVEDIJOJE SOCIALISTŲ BALSAI.

Švedijoje, kaip žinoma, po neseniai įvykusių parla
mento rinkimų, valdžią sudarė socialdemokratai^ kurie 
pravedė į atstovų butą 104 atstovus (turėjo 90), iš 230 
visų atstovų.

Per paskutinius 11 metų Švedijoje įvyko atstovų 
rinkimai 4 kartus, ir socialdemokratų balsai štai kaip* 
augo: 1921 metais jie gavo 630,855 balsus; 1924 m. 
725,407 b.; 1928 m. — 873,931 b.; 1932 m. — l,039į249. 
b. Per vienuoliją metų socialdemokratų balsai paaugo 
43 nuošimčiais.

Lietuvoje yra leidžiamas ku
nigams dvasiškos vyriausybės 
redaguojamas žurnalas “Tiesos 
Kelias”. To žurnalo 7-8 nume
ryje, anot “Socialdemokrato”, 
yra paskelbtas , nhujas būdas 
gauti atlaidus (griekų atieidk 
mą), būtent, už prakalbų lai
kymą ir kitokį veikimą, kleri
kalizmo naudai. Visam kleri
kalų veikimui Lietuvoje vado
vauja vadinama “Katalikų Ak
ciją”.

štai kokių atlaidų, gali užsi
pelnyti klerikalų agitatoriai:

“A. Daliniejf atlaidai: Ji 
300 dienų atialdų, gali gauti: 
1) dvasiškiai, dvasios vado
vai ir vice-vadovai by kurio 
laipsnio už kiekvieną apašta* 
tavim© aktą Katalikų Akci
jos naudai; 2) • organizacijos 
vadai ir nariai: 2) kuomet 
atliks kurį naudingą K. Ak
cijai darbą arba dalyvaus 
susirinkimuose, pamokymuo
se ar K. Akcįjos paskaitose. 
H. 100 dienų atlaidų gauna 
K. Akcijos vadai ir nariai, 
jei per ištitą dieną nešios 
prisisegę organizacijos, ku
riat priklauso, ženklą.

“B. Visuotinių atlaidai: U 
organizacij ų vadams ir pro- 
pagandistams: du kartu per 
mėnesį*., j.ęi taikys, prakalbas, 
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LIETUVOS ŽINIOS
Žemės Bankas suteik 
kė ūkininkams len

gvatų
1 .:------------------------- --------------------

Atidedamas paskolų mokėjb 
mas. Mažinanti procentai

\ 1' / '■ . ■■ '' ' ' ' • ■
. .. Tį, *... >riy» ty*Į**i

Kaunas. — žemes Banko 
valdytojas p. Radušis laikraš
čių atstovams pranešė:

*-šie metai ūkininkams yra 
gana, sunkus. Ypač daug sun
kumą sutinka tie ūkininkai, 
kurie turi daug skolip Javai 
didesnėj dalyj sudygo ir dau
giausia tinka tiktai? pašarui, 
bekonai dar tik ruošiami, pa+ 
jamos iš pieno rudeniop su
mažėjo, o javų kainos taip pat 
žymiai nukritusios.

Kad galima butų palengvim 
ti įsiskolinusiems Žemės Bam 
kui ūkininkams šį rudenį get 
riau išsiversti, ’ Žemės v Banko 
taryba yra leidusi atsiskaitįfi

.........

žeiites Bapko ipotekiues 
paskolas; (t. y., pastotas, lai’ 
duotas nekilnojamuoju turtu) 
galima paskirstyti į dvi rųšta 
1) paskolos duotos išsimokėti 
pęr dešimtį motų, kurios m

(Tąsa)
Tai ko Tonis turėtų Mikui 

pavydėti? Ar nejaučia jis savo 
nelemto gyvenimo visišką iš
gyvenimą — tuštumą? Ar ne
tenka jam spėlioti, gal būt, ir 
nuogąstauti, — toks jau sa
vęs išlaikymo instinktas, — 
kad ir tas nevertingas jo gy
venimo kelias gali būti bile 
dieną sutrumpintas' arba stai
giai nukirstas? Juk gali Dži- 
miui Lupinskiui ir nusibosti ir 
kirėti jį šerti bei girdyti. Ga- 

Ii ir tas 
jausmas, kuris visą Džimio 
buitį dominuoja, nesuvaldomai 
užsidegti, stačiai pasiusti, kaip 
jau ne kartą yra pasiutęs, štai, 
pavyzdžiui, kad ir Feliksas, 
kuris prieš Tonį Džimio Lu-> 
pinskio karčiamoje dirbo, — 
nepaskubėjo taip greitai alko
holiui pasiduoti, kaip Džimis; 
norėjo, tai pasidavė — aršeni
kui... Džimis jau nebe amato- 
rius tokiems, kaip Tonis, duris 
į aną gyvenimą atidaryti, ži
noma, bile tik iš apdraudos 
kompanijų tūkstančius^ dolerių 
už jų gyvybę gauti. Tatai i su
prantama !

Taigi, niekam- nieko dabar 
jau nebepavydėdamas, Tonis 
pradėjo pasakoti, aiškintis iš
tarytum, gyvai demonstruoti, 
kaip reikia gero munšaino -na
mie pasidaryti. O Mikas tik ir 
gaudė kiekvieną jo žodį bei 
idėją ir giliai savo galvon dė
jo, kad tik. nepamiršus. Taip,: 
nepamiršus, nors- iki ketvirta
dieniui, nes ‘jis,tą dieną nebe* 
dirbs? ir turės progos važiuoti 
Maxwell Street rinkon ir nusi
pirkti viską, kas tik reikalinga, 
kaip , aiškino Tonis, munšaino 
gamybai.

Ketvirtadienis. Dar daugiau. 
Ir penktadienis .ir šeštadienis. 
Tai vis liuosos dienos. Ir dar- 

. bininkams 1 ♦ Tarytum^ penams* 
Mįt, ’ toks? supuoli
mas: dav&> daug
visokių prietaisų munšainui* ga
minti, o depresijalaiko! Ir 
kaip daMg laiko! Tik sėdėk na
mie, rnunšainą gainink, gerk ir 
badauk,

plėšrusis gobšumo 
kuris

Tiesa, Mikas dar nebadauja. 
Jo darbšti ir rūpestinga žmo
na vis dar šiaip taip pajėgia 
išmaitinti visą šeimą. O jis, 
kaipo šimtaprocentinis ameri
konas, labai gyvai praktikuoja 
kilnųjį Hooverio eksperimen
tą...

Nuvažiavo* Mikas Maxwell 
gatvės rinkon. Taip ir Tonis 
jam patarė. Sako, ten neišse
miamas.pasirinkimas. Ir iš tik
rųjų! Mikas net nustebo pa
matęs gyvas virtines molinių 
bei varinių puodų, guminių 
žarnų; siurblių ir kitokių prie
taisų murišainui gaminti. Ne
žinojo žjnogus, kad* kitaiausis? 
išmintingųjų Amerikos valsty
bininkų,- ypačiai Hooverio, eks
perimentas — prohibiciją — 
tiek* daug davė Amerikai ir to
kion žymion aukštumon iškė
lė6 jęs kultūrą!
: Kai Mikas Viską susipirko, 
tai pardavėjau, apsidairęs, įki
šo jo kišenėn geltonais virše
liais knygą^ patardamas rūpes
tingai ją perskaityti prieš pra- 
dė&iant munšaino gamybą.

Parvažiavęs Mikas namon, 
lyg susigėdęs trjobon,eję. Stau- 
gįrdienė, su Adeliįa pažiurėjo 
& nieko, nesakė. Tik Džianas 
bumbtelėję; “Ar tai, pa, jau 
bravorą, starduosi?” Bendrai, 
visi atrodė patenkinti. Juk kai. 
tėvas į valias savo turės, tai 
Džimio Lupinskio karčiame^ 
nebeeis ir visos savo algos ne- 
bepragers.

Atsisėdo Mikas geltonais vir
šeliais knygos skaityti. Tai bu
vo antra knyga jo gyvenime^ 
Pirmąjąi jis skaitė Lietuvoje ir 
čia dar kokį laiką. Tai, žinoma, 
buvo maldaknygė. Paskui jis 
skaitė storus, kapitalistinio 
bei religinio humbpgo, bliofo,* 
hipokrittaO ir suprostitutin- 
įos sąžinės kupinus dienraščius. 
Nieko daugiau! Tiktai dabar, 
siekdamas- naujo amatu, skaito 
knygą, apie munšainoi gamybą. 
Taigi, pirmutinė khygaun taik- 
raščiai svaigino j| religijos ir 
kapitalizmo nuodais,-.■.o* paskuti
ne

Skaitė ir džiaugėsi. Knygių 
Sykiu ir Toniu. Mat, čia sura-

Penktadienis, spalių 14, *3Ž
Šyti dalykai taip tiksliai su
puola su Tonio patarimais, ku
riuos jis pereitą sekmadienį 
gavo. Skaitė jis munšaino kny
gą: ir, tada, kai jau buvo su
vertęs varinin katilan tam tik
rą kiekį cukraus, mielių ir van
dens. Ir beskaitant toks gilus 
įkvėpimas jį pagavo, kad dole
rinė Amerikos kultūra dabar 
fermentavo ne tiktai variniame 
puode, bet ir jo galvoje.

Per septynias dienas dažnai 
Mikas žiurėjo, kaip rūgsta. 
Gražiai! O kaip kvepia! Aštun
tą dieną Mikac užvirino, gerai 
užvirino.* Pro varinį vamzdį 
varvėti; pradėjo, žiūrėk, jau ir 
stiklelis. Pilnas. Pilnutėlis. Mi
kas . visai šviežios išgėrė. Ir 
kaip,, jis, nustebo, kad nė kiek 
neprastesnė už Džimio Lupin
skio, kuris gamina pagal Ken- 
tucky valstybes mokyklą — 
mokyklą seniausią i ir* tradicin- 
giausią visoje Viešpaties 
rio Karalijoj!
. Ach, Kentucky! Tai 
šainingiausia valstybė 
Amerikoje! Į jos 
tuose kalnuose įtaisytus vari
nius katilus, ir tuose katiluose 
kunkuliuojančią brogą tokio
mis skaidriomis akimis žiuri 
mėnulis, kad bevarvėdama 
degtinė persi košia pro sidabri
nius jo spindulius ir virsta vi
sų geriausiu munšainu I...

Kentucky! Tai patrijotingiau. 
šia ir kapitalizmui ištikimiau
sia valstybė. Jeigu angliakasių 
streikierių badu neišmarina, tai 
savo teismuose mirti pasmer
kia. Aršiau! Kur tai kas ar
šiau: tiesiog nulinčiuoja! Net 
ir garsųjį rašytoją Dieiserį no
rėjo nulinčiuoti.

Ir todėl —
Garbė Tau, Viešpatie Doleri, 

kad į Tavo bizningos civiliza
cijos bei kultūros junginį taip 
puikiai įsijungė ne tiktai džia
zas, munšainas, bet ir linčas! 
Amen.

O Mikas skaito geltonais vir
šeliais knygą ir žiuri, kad nau- 
jasai jo darbas tvarkiai eitų. 
Ir geria, daug geria, šviežios. 
Visai šviežios. Džiaugiasi jis 
savo pirmuoju bandymu ir pa
sisekimu. Jis net dėkavoja sa
vo, širdyj Hooveriui, kaipo di
deliam inžinieriui ir. kilnių eks
perimentų mėgėjui. Neišreiš
kiamo pasitenkinimo banga už
lieja visą jo sielą, visą jo bū
tybę, ir jis didžiuojasi savim, 
kad’ 1928 m. balsavęs už Hoo
verį, ir ‘duoda sau garbės žo
dį, kad ir vėl balsuosiąs už 
Hooverį 1932* m. Paskui jis 
ima. snausti ir nuvirsta nuo 
kėdės. Dabar Mikas Staugirdas 
kriokia asloje, broga šnypščia 
katile, o Herbertas HOoveris 
rašo prakalbą kongresui Wa- 
shingtpne ir sako, jog būtinai 
reikia daugiau milijonų dolerių 
paskirti griežtam prohibicijos 
vykinimui, nes tai. esąs “kilnus 
eksperimentas”.

1H;
• *

Mikas Staudirdas dabar daug 
turi. Labai daug. Munšaino! Ir 
savo žmonai ir net vaikams 
duoda. Toks duospus. Juk krik
ščionis. O tie, gerta* Nė nemė
gina, atsisakyti; Kam atsisakyti, 
kad tokia didele garbė ir ma
lonumas gerti? Juk užgintas 
vaisius* Be to, jie ir pirmiau 
gėrė. Kas gi t prohibicijos gady
nėje negeria?

(Bus daugiau)

Dole-

mun-
visoje

kalnus, ir,

Džiaugiasi jis

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

. * * . I < Jį X ■ ■ į 4

Šiandie at€jo KOVA 
No, 7., Galima gauti ja 
Naujienose. Kainai 10c.

, , ...... ------

munšaino.

; Naujieiw gidima gauti 
nusipirkti kaadieujaas p. M, 
Anddmani 284 Tremont St., 
Buatait, Mawu
l"imil'Į|ijįi""i' »W>,Hli.i>HinlDMiį||iiiIiiiįtiMU »

GARSINKITE 
NAUJIENOSE
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h Samuel Insull
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Insultas«Ghicagoje; .kodėl ji&nu- 
trąilkė .Kyšius su Edisonu; 
kaip vystėsi Insullas-“finan- 
sierius”.

vyrukui 
bendrovių 
buvo ne-

Chicagon Samuel Insullas at
vyko jau plačiai žinomas žmo
gus, ir elektros, ir finansinėse, 
bankinėse sferose. Išbuvęs 
Jungtinėse <Valstijose tik vie- 
nuoliką metą, Insullas pajėgė 
tiek iškilti, -kad tuo laiku kon
servatyvus bankieriai žiurėjo j 
jį baugiomis akimis. Nors lai
kinai laikė jo finansinius žy
gius perdaug rizikingais, drą
siais, -ir paskolų jam neteikda
vo, jie atydžiai sekė kiekvieną 
jo žinksnį. Sunku pasakyti 
kuomet Insullas pradėjo naudo
tis, anot musų klasifikacijos, 
nešvarioms priemonėmis pini
gus sukelti įvairiems savo pro
jektams, bet kai kurie sako, 
kad tas tų .laikinių bankierių 
šaltumas daug prie Insullo “iš
ėjimo iš kelio’’ prisidėjo. Turi
me atsiminti, kad atvykęs į 
Chicago, 'Insullas buvo tik 33 
metų amžiaus. Tuo laiku jau
nam, tokio amžiaus 
stovėti milijoninių 
vadovaujamose eilėse, 
paprastas dalykas.

Insullas turėjo ambicijų, tu
rėjo ,jų -gana daug. Savaime 
aišku, kad staigus iškilimas, nuo 
paprasto sekretoriaus į finan
sinio pasaulio lyderius, į jo 
ambicijas atsiliepė lyg žibalas, 
užpiltas.ant liepsnų. Jeigu jos 
pirmiau buvo tik nekaltos slap
tos svajonės, dabar Insullas iš
ėjo su jomis .atvirai. Tų am
bicijų siekdamas, jis nepripa
žino jokių kliūčių ar skrupulų. 
Jis tai aiškiai parodė keliais 
atvejais prieš atvykimą i Chi- 
cago.

Nors jo santykiai, draugiški 
santykiai, su Edisonu buvo ge
ri, Insullas tankiai susikirsda
vo “su mokytoju” dėl įvairių 
žygių, kuriuose tankiausiai fi
gūravo didelės sumos pinigų. 
Edisonas buvo atsargus, šaltai 
viską apgalvojus, todėl linkęs 
prie konservatizmo. Insullas, 
priešingai, svajojo apie didžiu
lius fabrikus, milžiniškas elek- 
ros stotis, ir tų svajonių spar
nais nešamas, ėjo priekin, ne
atsižvelgdamas kokios gali būti 
pasekmės. Laimei, tuo laiku 
didesnių kliūčių nesutiko, todėl 
jo darbas ėjo palyginamai leng
vai. Bet kas žino, kada gali 
įvykti katastrofa? Jeigu Insul
tas butų žinojęs, kad 1932 me
lais jam teks atsistoti ant sa
vo elektros imoerijos griuvėsių, 
•ar jis nebūtų laiku pasitrau
kęs, išgelbėjęs savo kailį?

Vien dėl to Insullo karštumo 
ar pasakykime—neatsargumo— 
Edisonas, 1892 metais paskyrė 
Insullą tik antruoju vicerprezi- 
dentu naujai sutvertos bendro
vės “General Electric 'Com- 
r;any”. Prezidentu paskyrė 
“senos mokyklos” biznierių, 
Charles E. Coffin, kurio svar
biausia rolė buvo jauną, (karš
tagalvį !lnsullą suvaldyti. Bet 
kaip matėme Insullas nesidavė 
valdyti ir netrukus iš vietos 
rezignavo. Prieš galutinai nu
traukdamas ryšius su Edisonu, 
ikreipėsi prie jo reikalaudamas 
{geresnės vietos, kur galėtų vi 
įsoje pilnumoje “parodyti savo 
gabumus”. Bet genijus išra
dėjas “mokinio” prašymo neiš
pildė. Pasakęs sudiev ir pa
spaudęs Edisonui ranką, InsuL 
•as su juo persiskyrė ir nebosi- 

matė per ilgus metus.
Su finansiniais 

JasuRas susidūrė 
^ar gyvendamas 

sekretoriau dama s 
kurio raštinėj 'be

kiai susidurdavo su įvairiais 
bankieriais, ir, suėjo su Jais į 
gana artimus santykius. Ta pa-’ 
žintis turėjo gana svarbią ,'į- 
taką Insulto 'bendrovių augi
me, nes kuomet vietiniai ban- 
kieriai atsisakydavo suteikti pa 
skolas, Insullas kreipdavosi į 
Londoną ir (ten paprastai, rei
kalingus pinigus gaudavo. Pir
mas svarbus žygis finansinėje 
srityje teko atlikti Amerikoje, 
tuojau po atvykimo j New Yor- 
ką. Pildydamas ‘Edisono rei
kalavimą, Insullas paslaptingu 
bu(įu sukėlė kelius šimtus tūks
tančių dolerių j’a'u minėtų fab-; 
rikų pastatymui. Nuo to lai
ko, Insullas atkartotinai rišo 
įmonių finansavimo klausimus, 
ir kiekvieną kartą sumos bū
davo vis didesnės. Kiek konser- 
va’tyviškesni buvo tų laikų ban- 
kieriai, suprasime iš fakto, kad 
atvykęs į Chlcagą ir netru
kus išleidęs į biržą $5,000,000 
vertybių, Insullas nustebino vi
są Ameriką, čia pravartu pri
minti, kad tų $5,000,000 nega
vo nuo vietinių bankierių, bei 
turėjo kreiptis pas senuosius 
draugus bankierius Londone. 
Kaip keistai atrodo tas bankie
rių prašymas, atsiminus, kad 
už kelių dešimčių metų, tie pa
tys bankierra'i davė Insullui ne 
penkius, bet dešimts, dvide
šimts milijonų — neklausdami 
kam jis juos naudos, kaip juos 
naudos ir kuomet pinigus ga
lės sugrąžinti.

j TheEnglishCohimn

Birutės 1932-33
Edition

sojourn 
is pre-į 
year’s 

perfor-

The curtain is going up and 
the stage is all sėt for the 
twcnty-sixth edition of Birute. 
Yes, Sir, folks! The first tv/en- 
ty f i ve years of a musieal ag- 
gregation are the hardest.

Michael Yozavitas, lašt 
year’s dapper young director, 
has returned from his 
at Tabor Farm and 
pared to match lašt 
Silver Jubillce stellar
mances with e»en finer rendi- 
tions for the coming World’s 
Fa i r season. The first two re- 
hearsals were hekl .under the 
direction of Mr. Byanskas, who 
has since withdrawn in favor 
of Mr. Yozavitas. Mr. Byans
kas, a talented pianist and di
rector himself, f eit, that in 
justice to Mikc’s brilliant work 
of lašt year he was entitled 
to the post.

Thčre’ll >be any number of 
visitors from Lithuania for our 
World’s Fair. Many of them

• I

klausimais 
gana anksti. 

Londone ir 
Gouraudui, 

elektros, vy
ravo finansinė atmosfera. In
sullas ^pradėjo investuoti ,plni 
gus j telefonų .bendrovės ve?ty 
Les. Darydamas balansus, tun

ADOMAS MATUKAS
.. ' Persiskyrė su šiuo pasauliu ' 

spalio 13 dieną 1:20 valandą ry* i 
to 193 2 m., sulaukęs pusamžiaus, į 
gimęs Švenčionių apskr., Sekenių | 
parap.. Kulienų kaimas.

Amerikoj išgyveno 22 metų.
Paliko dideliame nubudime ■, 

brolį Kazimierą, švogerį ir ŠVoger- J 
ką Stuglius, pusseserę Stefaniją į‘ 
Palunkiškienę ir gimines, o Lietu- į 
voj sūnų Julijoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 į 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, | 
spalio 17 dieną. 8:00 vai. ryto? 
iŠ Eudeikio koplyčios į Šv. Kry- j? 
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje i 
atsibus gedulingos pamaldos už vė- d 
lionio sielą, o iš ten bus nulydė- ji 
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Matuko gi< y 
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

* laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nubudę liekame,
Brolis. Svogeris, 
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

jam pasku-
atsisveikini- r|

H
K
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Syogerka, f

M

K
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Samuel Insull, J r., kuris kar
tu su tėvu slapstėsi Europoje 
prieš suėmimą Graikijoje.

Birute hopes to make 
of their for-

Tony Schnukas would be “the” 
tenor seetion,

Būt sthe Maiųuette Marpons 
have come, to the rescue.

They’ve given up baseball 
for the mysteries of vocal 
pression. Woe me.

“Whiffle” (Godlevvski 
iBrdwrie Rusgis are now 
fledged bassos,

Johnny Ddbhs, įBuddy ' 
gis and Chawlie Rusgis the 
2nd be y e ne\v tenors.

Uncanny I say. The world 
mušt be coming to an end.

Mind ye tardy ones. 
at the next rehearsal. 
may even get 
Antoinette. Ah

Ye ever

ex-i

and 
full

Rus-

Be ye 
Thee 
witha dance 

me. 
weary

Mad Monk.

BridgeportaS
Simano Daukanto -Draugija

kad draugijos 40 metų jubilie
jinis vakaras įvyks -spalių 30 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joje. Vakaras rengiamas su 
vakariene ir šokiais. Visiems 
draugijos nariams yra' išsiųsti 
laiškai su tikietais.

'Draugijos nariai negavę ti- 
kietų arba norintieji gauti dau
giau, malonėkite atsišaukti pas 
nutarimų raštininkų Petrų Kil- 
lį, 3144 Auburn Avė.

—A. J. Zalatorius.

Lietuviai Gydytojai

Dr. C, K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetecn Av 

Phone Hemlock 7828 
. Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyžiomis 

1821 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atsje iŠ Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi]! paštą (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prk 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window,> lobėj nuo Adams gat
ves. pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laišku: 
paštas laiko tam tikrą laika, o pas 
kui sunaikina.

916 Linkui Ignas
919 Prospolieskiene Al
920 Puplansl-'iene Pavadora
924 Šimkiene Domce

will be former Birutės mem- 
bers and it is to please them 
that Birute will strive its migh- 
tiest.
them feel proud 
mer association.

Mr. Yozavitas has vvelcomed 
a number of new applicants to 
the chorus and is now prima- 
rily concerned with the čarly 
return of tardy members from 
lašt year’s talented aggrega- 
tion. He hopes to have his 
jolly brood of song birds all 
snugly tucked away by Thurs- 
day of next wcek.

Birutė wil] meet, as in the 
past, each Thursfiay of the 
week at (žage Park Fieldhouse 
8

ši organizacija laikė savo su
sirinkimą spMių 2 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Susirin
kimui pirmininkavo pirm. T. 
Janulis, bet sekretoriui sergant 
ir negulint pribūti, jo .vietą už
ėmė K. Demereckis. [Protokolas 
iš pereito susirinkimo priimtas.

Iš hgonių raporto pasirodo, 
kad dabartiniu laiku yra' gana 
daug sergančių, viso apie 15. 
Išmokėta daug pašalpos.

Be to, susirinkimui patiekė 
ręportus, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos bendrovės ir ‘Brid- 
geporto lietuvių draugijų susi
vienijimo komisijos. Baliaus 
komisija, K. Demereckis> A. Za
latorius ir J. Rašcvičia pranešė,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUSUETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Graboriai

Telefonas Yards ,1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
'Moderniška i Koplyčia į Dovanai

Turiu automobilius i visokiems , reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHięĄGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvęse 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. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

P. M.
Be Loyal to Birute.
Lošt Chords:
‘Tis with many a sigh and 

heavy heart that the girls bade 
Mr. Byanskas adieu a few 
wceks ago.

You see. M r. Byanskas di- 
rected the first two rehearsals 
and made ųuite an impression 
\vith the lady choristers.

Būt now Mike is back with 
his perk little mustache and 
all is rozy.

“Let’s go”, he says and 
“Why not,” says we.

Which reminds me of the 
missing flock. Where oh where 
can they be?

Looked for while as though

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. r

,33(17 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

L J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1

IĮ!

•1
S
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1 F. RADZUJS
'PIGIAUSIAS tLIETUVIS 
GRABORIUS . CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted $t. 
TeJ. Victory .4088

k®

** t—r

........ ............... ............... ■ r.. , --------

SeniaMsia ir Didžiausia
GRABORILĮ mBM

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su • savo nupiginto- 
nds kainomis už aukštos rąšies palaidojimą, rita aWka 
nerokuojame už atvežimą mirusio taogans tano | mMą 
Istafcą U bile kokios; miesto dalies.

Reikalui esant, musą automoHlius atraitas | jūsų 
namus ir atveš J musą įstaigą, kur iaMkta pcunatyM M* 

. džfausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų ir už tą > ?
tarnavimą jums visai nieko nereikia mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jąs ką pirkaite, ar ne, "

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gtaorius, kuris 
‘teikia ambąlanco patarnavimą, bu ekspertu lietuviu pa- j 
< tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kita.
EHMi fil 9 MBta MMI M B
^^1 Umf ILsf Srnn B i

JŪSŲ GRABC®n» t'h fO
? .. ;* • ‘

4605-07 South Hermitage Avenue
VU Triefonaii YARDS 1741 kr 1741

v

t

T

1646 W. 46th St,

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPI
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšų, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias 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 atsitikimą akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
PraktįkUoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland..Ave 
Tel. Eoulevard 6487

.... iiy1"!....... ,l|»"!"11...................................................      1

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

' Patyrimas 
Komplikuotuose

Atsitikimuose

; Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St, 

kampas f- Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nutf 6 iki < 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

T

*•1

Lietuviai ^Gydytojuiv
Ofiso Tel. Lafayette 7031

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS '

Grižo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Branswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
T56 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.•

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
■Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
7 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.JM.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O K I S A 8:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo » Iki 4 ir nuo 6 1*1 
8. vai. vak. NedHlomis pa«a) sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro*• ’

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. M<uqutlt. M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

; (Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marauette Road 
Valandos: 9—-12,t9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

Rez. Virginia 1829

Phone Boulevard 70^2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 16th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venetiikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street 

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

Advokatai
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K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Deatborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. S L AKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde PatJk 3395

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

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5

Vakare:
,6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivetl St.
Tel. Repnblic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 So. Wood S t s—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. —- pagal sutarti

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

756 West 35th Street 
Phone Boulevard 5913 

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

v Valant?:, nuo JO ryto 2 .po ptaų 
ir nuo 6t30 iki 8:30 vakare. Sek

madieniais nuo 10 iki 11*2.
3421 So. Halsted St.

Pbooe į Boukyjąd .84,83

DENTISTAS
<4143 Ąffher Av., kangpas Francisco Av.

Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak.
Nedėldieniais pagal susitarimą 

CHICAGO, ILL.

William C Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephooe Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliotais pągal sutartį. į*’

»
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Juodrankis Kuris Grasino
Knabernakščiui Nesuimtas

Policija tačiau turi suėmusi kelius 
įtariamus italus

Juodrankis, reikalavęs $500 dolerių, nepasirodė 
nurodytoj vietoj

kurių visuomene labiausiai pa 
geidauja. , , ; >

Tai ir mes patys, negalėjo
me išeiti iš krautuve nepasi- 
pirkę daugiau negu manėme. 
Pirkome springsus, matrasą. 
Pamatėme gražų septynių lem
pučių radio ir valgomojo kam^ 
bario setą. Nusipirkome ir 
tuos. Vienu žodžiu, radome 
viską ko pageidavome ir esame 
pilnai patenkinti pirkiniais. Il
gų metų Peoples Furniture ben
drovei.—Mr. & Mr»s. J. R-as.

tojnis, kurios turi būti nema
žesnės už penkdolerines ir ne
didesnės už 20-dolerines.

Rastas negyvas sene 
lis Petras Driskolis

lauks policija, ne

anksto ryto arti 
pasislėpę budėjo 

Prisiartinus

prieš

neskaito 
Nejučio- 
ir jeigu

Mirė nuo širdies ligos begulė
damas lovoje

Lietuvis juodrankis, grąsinęs 
nušauti biznierių IP. Knaber- 
nakštį, 3348 S. Morgan St., jei
gu jis nenuneš $500 į nurody
tą vietą prie 35-tos ir Ashland, 
matyt, pabūgo ir nujausdamas, 
kad ten jo 
pasirodė.

Nuo pat 
tos vįetos,
keli policininkai. 
6:30, ir 7 vai. niekas įtaria
mas nepasirodė. Tik kiek vė
liau, apie 35-tą ir Ashland, pra
dėjo sukinėtis keli įtariami 
vyrai, kuriuos policija sulaikė 
tardymui. Jie sakėsi nieko apie 
dalyką nežiną, nieko neturį 
bendro, esą tik darbininkai 
dirbą artimame fabrike. Ka
dangi įrodymai prieš juos buvo 
tik aplinkybiniai, jie buvo pa
leisti.

Bijo pasikėsinimo 
kūdikius

Knabernakštis dar 
dalyką pasibaigusiu, 
mis jį apima baimė
nesirūpina kas jam atsitiks, 
bijo, kad juodrankis nepasikė
sintų prieš du jo sunu. Vienas 
yra 10 metų ir kitas 13. Ker
šydamas, piktadaris gali pa
grobti vieną arba abu ir at
kartoti šlykštų įvykį, kuris 
įvyko su mažu Lindberghiuku.

Vafcar apie 11 vai. ryto na
muose, 50 E. 18th Street, ras
tas negyvas 70 metų vyras P. 
Driskolis. Trečiadienį naktį at
sigulė į lovą, nerodydamas jo
kių ligos žymių. Bet vakar ry
tą, jo brolis Jonas, įėjęs į kam
barį, rado Petro Driskolio su
stingusį lavoną lovoje.

Iriaibe follovved by a speedy 
of all those indieted.

Respcctfully yours,
(Parašai)

Komiteto advokatai 
plačius paaiškinimus 
depozitorių reikalus.

Reto
duos
apie

Taigi visi depozitoriai kvie
čiami pribūti. įžanga visiems 
dykai ir jokių mokcsčiij nebus.

Spaudos Komiuija.

suimti du italai
Policijos nuovadoje tačiau 

yra suimti du įtariami italai, 
kurie nužiūrėti siuntinūję pa
našius grasinimus kai kuriems 
asmenims. Bet, kaip pareiškė 
Knabernakštis, jis jokių italų 
nepažinojęs, biznyje su tos tau
tos žmonėmis neturėjęs ryšių, 
todėl nemano, kad jie galėtų 
būti kalti. Laiškas parašytas 
lietuvių kalba ir žmogus, kuris 
jį rašė, Knabernakštį artimai 
pažįsta, kaip galima spėti iš 
turinio. Todėl, kaltininlrt) rei
kia ieškoti tarp lietuvių, ir 
apylinkėje kur laišką gąyęą 
gyvena.

Knabernakštis nueina į vietą
Policijos instruktuotas, Kna- 

bemakštis vakar rytą išpildė 
juodrankio reikalavimą. Prie 
35-tos ir Ashland: “kur atra
si buvusis senas stritkaru tre- 
kis ir ntrekis sukas is 35 st 
po dešini ranka ir tuseis ple- 
cis”, kaip nurodė vietą juod
rankis savo laiške, budėjo du 
policistai. Jie įsakė Knaber- 
nakščiui ateiti į vietą, pildant 
visus juodrankio nurodymus, 
tai yra, eiti po dešine ranka ir 
nevažiuoti mašina. Padėjus dė
žutę prie stulpe “tuščiame ple
čiu j e”, prasišalinti.

“Anksti rytą pasiėmęs tuš
čią cigarų dėžutę”, pasakojo 
Knabernakštis, “ir kiek po še
šių pradėjau eiti link 35-tos ir 
Ashland. Gal ir buvo pavojin
ga, bet žinodamas, kad budėjo 
policija, be baimės nuėjau prie" 
minėto stulpo. Tai buvo apieį 
6:30. Niekur nesimatė žmo
gaus. Kur tai netoliese buvo 
pasislėpę du policistai, -įrodei 
jaučiausi saugiai. Kaip juod
rankis minėjo laiške, dėžę pa
dėjau prie stulpo ir apsižval
gęs prasišalinau. Parskubinęs 
namo laukiau žinios nuo poli
cijos. Kaip man pranešė, nie
kas ten nepasirodė, bei įtarė 
kaltininkais esant du italus, 
kurie buvo suimti kiek anks
čiau ir kurie pasižymėjo pra
eityje grąsinančių laiškų rašy
mu; Bet nemanau, kad jie tu
rėjo ką nors bendro su tuo, 
nes i|alų nepažįstu ir nedarau 
su jais biznio.”

Laišką gavo vakar
Laišką nuo juodrankio 

bernakštis gavo užvakar
Jame asmuo, rašydamas lau
žyta lietuvių kalba ir pasivadi
nęs Chicagos “Jodą Ranka” 
grąsino, kad Knabernakštis su
silauks Lindbcrghų vaiko liki
mo, jeigu 6:80-7 vai. ryto prie 
35-tos ir Ashland nenuneš $500,
sudėtus j cigarų dėžutę ir no- išpardavimui. Daugybė prekių,

Kna- 
rytą.

our

was
one

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Sunkiai suvažinėtas 
gatvekario

Nuo spalių 14, pamokos bus du 
syk | savaitę

Pasikalbėjus su direktoriumi 
Gage Parko (55-th ir S. West- 
ern Av<), jis sutiko duoti 
parko auditoriją dar ir pėtny- 
čios vakarais Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokyklos pamokoms.

Taigi, tėvai norinti leisti sa
vo vaikus į šią mokyklą, mel 
džiame atvešti juos arba Jie 
patys gali atvažiuoti pėtnyčio- 
mis nuo 5:30 vakare, ir suba- 
tomis nuo 2 vai. po pietų.

Nuo dabar j 3 menesius vai
kai galės išmokti bent dvyliką 
skirtingų grupinių šokių. Baigę 
mokyklą, gaus liudymus.

—Mokyklos Valdyba.

Chicagoj lankėsi 
detroitietis drg.

A. Bačėnas
šios savaitės pradžioje Chi

cagoj e lankėsi žymus detroitie
tis veikėjas ir “Naujienų” ko
respondentas drg. A. Bačėnas 
Prie progos atsilankė Vilniaus 
užgrobimo sukaktuvių paminė
jime. Drg. A. Bačėnas dirbo 
Fordo dirbtuvėse, bet pastaruo
ju laiku buvo atleistas. Chica- 
goje išbuvo tik kelias dienas.

Atsilankius į Peoples 
Furniture Kom

panijos
17-tų metų sukaktuvių 

išpardavimą '

Nugirdęs, kad musų tautie
čių prekybinė įstaiga “Peoples 
Furniture Co.’ mini 17-kos gy
vavimo metų sukaktuves, nu 
vykau pasveikinti jos vedėjus, 
o sykiu ką nors pasipirkti. At
vykus, malonu buvo matyti to
kią gražią krautuvę pilną įvai
riausių prekių, ir tuo pačiu lai
ku, daugybę pirkėjų. Lietuvis 
tinka visur: būti ūkininku, 
angliakasiu, amatninku, profe-’ 
sionalu ir taipgi geru biznierių. 
Dabar, laike baisios depresijos, 
kad ir kai kurios didžiausios ai 
seniausios krautuvės neteko 
pirkėjų, traukėsi iš biznio. O 
štai musų tautiečiai, tarsi ne- 
atbodami to viso, varo prekybą 
pirmyn.

Gavęs progos pasikalbėti su 
vienu lietuviu krautuvių vedėju 
pamačiau, kad daugumoje, lie
tuvių triūsas, jų sąžiningumas 
ir pilnas pa'siaukavimas preky
bai duoda jiems galimybę sek 
mingai tarnauti visuomenei, 
čia, šioje krautuvėje turėjome 
progos pamatyti, kaip rūpestin
gai vedėjai buvo prisiruošę šiam

Petrą Orelį ištiko nelaimė prie 
15-tos ir Blue Island

Trečiadienį, apie 11 vai. ryto, 
lietuvis Petras Orelis, eidamas 
skersai 15-tos ir Blue Island 
gatvių, pakliuvo tarp Bell Tele- 
phone Co. troku ir gatvėje iš
draikytų dratų. Norėdamas iš 
ten ištrukti, metėsi į gatves vi
durį ir pateko po gatvekariu. 
Orelis buvo smarkiai permes
tas ant žemės. Be mažesnių 
žaizdų, galvoje padaryta gili 
žaizda.

Lietuvis R. Norman
tas mėgino nusižudyt
Išgėrė jodino važiuodamas ele
vatorių, prie 12-toš it Wabash

Netolil2-tos ir Wabash gat
vių, važiuojančiame elevatoryje 
vargingai išrodąs žmogus nu
stebino visus keleivius staiga 
išsitraukęs iš kišenio mažą bu
teliuką ir išgėręs jame buvusį 
skystimą. Tai įvyko ketvirta
dienį, apie 3 vai. po pietų. Vy
ras, išrodąs apie 35-40 metų, 
tuojau pradėjo mėtytis vagone, 
Šaukti iš skausmo ir netrukus 
sugriuvo grindyse. Eleveitoriui 
sustojus jis buvo tuojau nuga
bentas į Cook county ligoninę, 
kur daktarai patyrė, kad jis 
išgėrė didelę dožą' jodino.

Prie jo rasta keli popierga
liai, iš kurių pasirodė, kad vy
ras yra lietuvis R. Normantas, 
nors adresas nežinomas. Kodėl 
jis mėgino nusižudyti nežinia., 
bet spėjai  ̂a, kad jis yra bedar
bis, ir, nusiminimo ir val-go pa
veiktas, mėgino prasišalinti iš 
gyvųjų tarpo. R. Normanto 
dar gyvas ir spėjama, kad gy
vens.

responsible for crimes com- 
mittcd by tliein, or either of 
thepi, in the operation of said 
baiik, in violation of the 
Statute of Illinois in such cases 
made and providėd.

The Universal State Bank, a 
banking Corporation of the 
State of Ilinois, located at No. 
3252 South Halsted Street, 
Chicago, Illinois, was elosed 
by the Auditor of Public Ac- 
counts of the State of Illinois, 
on .Tune 23rd, 1932.

It appears from our private 
investigation that crimes were 
conimitted by the officęrs and 
directors of said barik and we 
hereby enumerate some of 
them that have come to 
notice, as folows:—
1; That the said bank 

insolvent for more than
ycar before it was elosed; 
and that the officers and 
directors thereof received 
deposits knowing the bank to 
be insolvent.

2. That while the bank was 
insolvent and deposits were 
being teceived frbm the 
depositors, the principai 
officers and some of the 
directors conspired and did 
fraudulently transfer and 
secret their properties and 
assets as a scheme to pro- 
tect their own properties 
wbile defrauding the depo
sitors.

3. That some of the principai 
officers and some of the 
directors withdrew their 
deposits and also savings of 
their families from said 
bank immediately preceding 
its closing while they refus- 
ed withdrawals to all the 
depositors without a pre- 
vious sixty (60) <lays noticc 
prior thereto .

4. That the officers and direc
tors of. said bank permitted 
and allowed large and subs- 
tancial loans (it is said 
about $75,000.00 and up- 
wards) immediately preced
ing the closing of said bank.

5. That there arelother acts of 
commission and omission on 
the part of the officers and 
directors of said bank that 
warrant immėdiate grand 
jury investigation.
The details of the

charges are in the hands 
our attarneys and we resp 
fuly ask you to, assign lįien 
of your staff for an immed 
grand jury investigation and 
indietment against all persona 
responsible; and, of course

PRANEŠIMAI
Unity Lith. Renevolent Club, 4558 

So. Marshfield Avė., Cbicago, laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą, spalio 14, 
1932 m. 8 vai. vak., Kliubo svetainėje. 
Narių atsilankymas į šį susirinkimą yra 
būtinai reikalingas, kadangi yra daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo. Tei- 
pos-gi 
taisymo įstatų. ______ . ,
iaijkyti į Šį svarbų susirinkimą.

Kviečia Valdyba,

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W, of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, spalio 
14 d., 7:30 vai. vak. 
Centro name 333 So. 
taipgi šiame susirinkime 
bių reikalų. Malonėkite 

F,

bus atnešta propozicija kaslink 
Nariai, malonėkite atsi-

Amalgamated 
Ashland Blvd., 
bus daug svar- 
dalyvauti visi. 
Ptuiis, sekr.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica* 
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai, 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

reikalaukite katalogo prisiųs- 
----- ] štampą persiuntimui.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel, CANAL 1678-1679

ab• □ve
of 

act-

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Geras Maistas

ate

, to

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Suite 1134-1 136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

Hernia (Ruptura) Goiteris,
Varicose Veins f” 
Kataraktas (Akių) 

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų.

VISOS kraujo ir 
domos naujais sėkmingais metodaįs. 
Valandos: 10 iki 12 d. įr 3 iki 6 v. 

Nedėliomis pagal sutarimą.

Hemoroidai (Pilės) 

sėkmingą meto- 
odos ir augini- 

liaukų ligos gy-

I CLASSIFIE.D ADS. ]
Business Service 

Biznio Patarnavimas 
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

■ —-O—-

_ ________ Radios_________
1932 PHILCO Hi-Boy Consblo 

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

MES DEZAININAME, SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile' 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys, 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47tb Street 

Tel. Yards 5809

V

Personai

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

PAIEŠKAU apsivedimui našlio arba 
vaikino. Aš esu 48 metų amžiaus. 
Taip pat noriu ir draugo to paties 
amžiaus. Našlio arba vaikino.

3210 So. Halsted St.

Box 52

Patent Attorney
Patentai

Reikalauja prokuro
ro tardymo Univer- 

sal bankui

STOGDENGYST6
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741 

—O—

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

rinkų praktiškiems išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
nuo 10 vai. ryto iki 3 v^l. po 
pietų ir pasirašyti po peticija, 
reikalaujančią Jury tirinejimo 
Universal State Banko reikalu.

PETICIJA PROKURORUI 
SWANSONUI

Hon. John A. Swanson
State’s Attorney for Cook 
County Criminal Court Blg . 
West 26 St. and California Av. 
Chicago, Illinois.
Dear Sir:^—

We, the undersigned, re- 
presenting eleven thousand 
(11,000) depositors of the 
Universal State Bank, respect- 
fully petition you to take im- 
mediate action to have indiet
ed and brought to trial anyi 
and all officers or directors of> 
the Universal State Bank

sun- 
stalo

M

Nieko nėra smagesnio kaip po 
kiam dienos darbui atsisėsti prie 
ir pavalgyti skanų ir maistingą muistą. 
Bet apsvarstykime pirmiau, kiek laiko, 
darbo ir planavimo reikėjo padėti, pirm 
negu maistas pateko stalan,

Pirmiausia, šeimininkei reikėjo pa
galvoti ką jai prirengti, o paskui nueiti 
ir nusipirkti. Jeigu ji nuėjo į savo 
apielinkės “Midwest Stores”, tai galima 
užtikrinti, kad jai pasiseks sutaupyti;, nes 
žemos kainos yra į paprotį įėjęs dalykas 
“Midvvest” krautuvėse.

Bet žemos kainos nėra vienintelis fak
torius dėl kurio ji nusitarė pirkinėti 
“Midwest” I 
negalima skanų valgį prirengti iš pi
gaus maisto, <T1 i!£ “--—s—
kad maistas, kurį ji pirko 
Stores” yra visuomet geriausias kokį už 
pinigą galima gauti.

Tik dėl pavyzdžio įsivaizdinkime, 
kad ji nusipirko keną tomačių. Pirm 
negu kenas su tamatem buvo ant lenty
nos krautuvėj padėtas, štai kas atsiti
ko: “Midwest Stores” warehauzen ke- 
nųotojai atnešė šimtus sampelių. Paty
rę' pirkėjai išegzaminavę kęnus, išren
ka tik keletą geriausių. Kadangi pirkė
jas gauna informacijas iš valdžios apie 
kiekvieną kenavimo įstaigą, jisai pasi
renka kenjis tik tos įstaigos, kuri turi 
geriausią rekomendaciją, t. y. tos įstai
gos kuri vartoja tik geriausį ir šva
riausią medžiagą.

Kaip pirkinys padarytas, tankiausia jo 
perkama visas vagonas. Tai ūžt krina 
ne tik žemiausią kainą, bet ir reiškia 

»teina

erjau- 
paga- 
namų 
i bus 
jums

krautuvėj. , Ji žino, kad

Ji žino iš patyrimo, 
Midwest

riausią medžiagą.

perkama visas vagonas. Tai ūžt 
i ,w'' ‘‘ '■

kad produktai yra šviežus, nes jie 
tiesiog iš manufaktūrų.

Šios dienos skelbime paskelbta g 
si maisto produktai, ir jeigu jus 
minsite maistą iš tų parinktų skel 
produktų, jus ir jūsų šeima pilna 
užganėdinti maistu, kurį šeimininkė 
paduos štalan.

i

Educational

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marinello studenčių dabar turi 
gerą darbą, o kai kurios ir savo biznius. 
Prisirašyk dabar dėl dieninių ir vakarinių 
kursų. Musų darbo sujieškojlmo biuras pa
tarnauja DYKAI. Tolefonuokite arba rašy
kite. gausite DYKAI 29 puslapių knygą.

MARINELLO SYSTEM.
National Sohool of Oosmetieians, Ine., 

108 North State St., State 6087

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

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

Financial 
Finansai-Paskolos

NORIME REAL ESTATE BONUS.
Išleistus sekamų Bankų: 

Kaspar American State Bank. 
Peoples Stock Yards National Bank. 
Jefferson Park National Bank. 
Reliance State Bank. •

Mokėsiu pilną marketo kainą. 
G. E. KNIGHT 

33 No. LaSalle St , 
Kambarys 1516

> Business Service
Biznio Patarnavimas^

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

Metine mokestis tik $1.00.
Nuomininkų' išVarimas iš namų, 

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

METROPOLITAN LANDLORDS’

1647

ir

ASSN.
W. 47th Street,

MARQUETTE 
Wet Wash Laundry 
Lietuviai darbininkai ir lietuviai sa

vininkai.
VIENINTELĖ LIETUVIŲ SKAL

BYKLA' CHICAGOJE.
Prašome lietuvių paramos. Kai tu

rėsite drabužių dėl išplovimo siųskite 
mums arba šaukite

Phone HEMLOCK 0254
6551-53 So. Kedzie Avė.

For Rent
RENDON štoras, 4 pagyvenimui 

kambariai užpakaly, karštu vandeniu 
apšildomi, garadžius. Visas namas 
jums priklausys. 2655 W .43 St. Tel. 
Lafayette 5540.

Furnished Rodms
KAMBARYS rendai dėl pavienių su 

ar be valgio, arba vedusiems su vaikais, 
bus galima vartot virtuvė. 6609 South 
Campbell " ‘ *Hemlock 0010.

50c HAIRID 50c
Ant visados panaikina bereikalingus 

plaukus Tepasi taip lengvai kaip
sviestas. Atidaro skylutės odoje, ir
išima plaukus su šaknimis. Pilnai ga
rantuojamas. Priimsime krasos ženkle
lius. Rašykite aba pašaukite.

HAIRID COMPANY. 
4512 Lowe Avė. Boulevard 1411

EXTERMINATORIAI 
DUODA UMUS REZULTATUS 
Išnaikinti tarakonus 5 kambarių fla- 

te — $2.85. Blakės $4.50. Žiurkės 
$5.00. Kandis ant visados išnaikinti 
$3.95. Darbą pilnai garantuojame. 
NATIONAL PIED PIPER SERVICE 

Tel. Diversey 4271

FRANK KUZMARSKIS yra savininkas 
SOUTH WEST CLEANER and DYER 
2635 W. 39th Place (prie Archer Avė.) 
šiuomi pranešu, kad šia įstaiga atpirko 
Frank Kuzmarskis, ir teiks teisingą pa
tarnavimą. Visos kainos yra numa
žintos ant valymo, prosymo ir taisymo 
drabužių. Fur kotų taisymas ir valymas, 
musų speciališkumas. Darbas garantuotas

ATNAUJINAME MATRASUS
Nauji užvalkalai

padaromi į vieną dieną.
& B BETTER BEDDING
906 No. Western Avė.

Tel. Humboldt 4766

... $2.50

A

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

2616 W. 69th St.
........ ...o——....

GROSERNĖ ir * delicatessen krautuvė 
pardavimui. Gera vieta dėl bučernės. 
Apšildyta, pigi renda.

3801 So. Damen Av?.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

3 akeriai žemės. 5 kambarių namas, 
vištininkai ir kuris, elektrikas ir telefo
nas ir geras vanduo ant 108to ir Cent
ral Park Avė. Savininkas

.10337 S. Spaulding Avė.

Real Estate For Sale
_ _ Namai-žemS Pardavimui
UŽ MORGIČIŲ turi būt parduotas 

naujoj apielinkėj, 
garadžius,

mūrinis bunga!ow, 
karštu vandeniu šildomas, 
gatvė cementuota ir išmokėta.

3140 W. 54th St.

PARDAVIMUI 5 kambarių moder
niškas stucco bungalow, % akerio že
mės, vaisiniai medžiai, grėpsai, I. C. 
transportacija — $7500. Mrs. C. 
Smith. 1628 Pine Rd., Homewood, 111. 
Tel. Home 3 8J.

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 Hrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar dčaugo

PASISKELBKITE I j 
“NAUJIENAS” |

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar syki nupi
gintos!
Turite pamėginti, kad su- | 
žinojus 
aultatus

kokius gertu re- 
duoda Naujienom

■.J. ■
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ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500

o




