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Išleido nuslėptą Wic- 
kersham raportą 

apie Mooney bylą
Nuslėptoji dalis raporto betgi 

yra išleista privatinės firmos 
knygos formoje

liečia

veik

New York, sp. 26. — Paga
lios nuslėptoji dalis raporto pre. 
zidento Hooverio paskirtos 
Wickersham ~ komisijos ištirti 
priežastis piktadarybių ir kaip 
yra vykinami įstatymai, šiandie 
tapo išleista knygos formoje vie
nos knygų leidimo firmos. Nu
slėptoji raporto dalis 
Mooney ir Billings bylą.

Kada ta komisija, po
metų laiko tyrinėjimo, išdavė 
prez:dentui savo raportą, tai 
dalis, kur buvo kalbama apie 
Mooney ir Billings bylą, kurią 
komisija gana nuodugniai iš
tyrė, valdžios tapo nuslėpta ir 
niekad nebuvo paskeltba, negi 
nebuvo įteikta kongresui.

Dabar ta dalis raporto išleis
ta knygoje, kuriai įžangą pa
rašė senatorius Burton K. 
Wheeler iš Montana, kuris sa
ko, kad paskelbimas to rapor
to galbūt “pagelbės paliuosuoti 
šias dvi teisminės tyronijos au 
kas ir nušluostyti nuo musų na- 
cionalio ženklo šią biaurią dė- 
mę .

Wickersham komisija gi sa 
ko, kad nuteisimas šių dviejų 
San Francisco įgrbininkų va
dovų buvo “atviras- laužymas 
Californijos įstatymų”. Mooneys 
ir Billings, kaip žinia, tapo nu
teisti visam amžiui kalėjiman 
neva už padėjimą bombos Pri
sirengimo dienos paradui, ku
riai sprogus keli žmonės liko 
užmušti. Nors jau senai tapo 
įrodyta, kad jie yra nekalti ir 
nieko bendra neturi su tos bom
bos padėjimu ,nors visi liudi
ninkai prisipažino melavę, pats 
teisėjas tą patvirtino, vienok 
Mooney ir Billings ir dabar te
besėdi kalėjime.

Wickersham komisija irgi pri- 
pažysta, kad toje byloje polici
ja ir prokurorai pridarė neleis
tinų prasižengimų prieš įstaty
mus. Jie net ir išviso nedėjo 
jokių rimtų pastangų surasti 
kaltininką. Jie norėjo vien 
nuteisti suimtuosius ir tik tam 
tikslui ieškojo įrodymų. “Inden- 
tifikacijos” buvo padarytos ne
teisėtai ir paskui prasidėjo kas
dieniniai kurstymai prieš suim 
tuosius. Liudininkai gi buvo 
sumokinti meluoti. Net ir ta
da, kada pradėjo aiškėti visas 
šios bylos klastingumas, pro
kurorai nepaliovė vesti propa
gandą, kad tik ilgiau kalėjime 
išlaikyti nuteistuosius.

NORI PAKELTI MUITUS

Washington, sp. 26. — Pre
zidentas -Hooveris pasiuntė mui
tų komisijai skubiai ištirti, ar 
18 industrijų turi užtektinus 
importo muitus. Jei pasirody
tų, kad kitų šalių firmos gali 
tas industrijas konkuruoti, mui
tai ant tų prekių tuojaus bus 
pakelti.

Chicagai ir apielfnkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauji:

Dalinai apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje.

Siūlė teka 6:16, leidžiasi 4:- 
52.
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Norman Thomas iš- 
vyksta naujam pra

kalbą maršrutui
Aplankys Naująją Angliją ir 

New Yorko valst. miestui 
Kampaniją baigs Milwaukee, 
Wis.

New Yx>rk, sp. 26. — Pasil 
sėjęs kelias dienas po ilgo pra
kalbų maršruto, laike kurio jis 
aplankė 40 valstijų ir pasakė 
125 prakalbas, socialistų kandi
datas į prezidentus, Norman 
Thomas, vėl išvyks naujam pra. 
kalbų maršrutui, kuris nusitęs 
iki pat rinkimų.

Spalio 29 d. jis bus Boston, 
Mass.

Spalio 30 d.—Hartford, New 
Haven ir Bridgeport, Conn., 
taipgi kalbės per radio.

Spalio 31 d.—Buffalo, N.
Lapkr. 1 d.—Bochester, N.

Lapkr. 2 d.—Syracuse, N. Y.
Lapkr. 3 d.— New Yorke, 

Madison Square Garden (kartu 
su James H. Madrer).

Paskutinę kampanijos prakal- 
bą\>asakys lapkr. 7 d., Milwau- 
kee, Wis., mieste. Iš čia kalbės 
ir per radio abiem radio tink
lais.

Tuo pačiu laiku socialistų 
kandidatas į vice-prezidentus, 
James H. Maurer lankysis po 
Pennsjdvairją. Spalio 30 d. bus 
Scrantone, lapkr. 2 d. Wilkes 
Barre, lapkr. 5 d., Pittsburghe. 
Kampaniją baigs lapkr. 6 d. 
Reading, i Pa^'*' *** •***.•

Mrs. Emma G. Bellamy, iš 
Springfield, Mass., našlė gar
saus autoriaus apysakų “Pa
žvelgus atgal” ir “Lygybė” pa
skelbė viešą atsišaukimą, ragi
nantį visus balsuoti už Socia
listų patrijos kandidatus.

Socialistai negavo 
vietos Oklaho

ma balote
Valstijos augščiausias teismas 

atmetė socialistų reikalavimą 
įtraukti jų kandidatus į ba
lotą

Oklahoma City, Okla, sp. 26. 
—Oklahomos augščiausias teis
mas 5 balsais prieš 4 atmetė 
Socialistų partijos reikalavimą 
įtraukti jos kandidatus j Okla
homa valstijos balotą generali
niuose rinkimuose lapkričio 8 
d. Byla buvo užvesta, kad pri
versti rinkimų tarybą įtraukti 
socialistų kandidatus į balotą.

šeši kaliniai pabėgo iš Velnio 
salos

Willemstad, Curacao saloj, 
Holandijoj Vakarų Indijoj; sp. 
26.—Buriniu luoteliu atplaukė 
5 francuzai ir ispanas, kurie 
sakosi esą pabėgę iš “Velnio 
Salos” — Franci jos baisiosios 
trėmimo vietos. Tuo luoteliu 
jie padarę 1,500 mylių.

Jie pabėgę pradžioj rugsėjo 
mėn. ir rūgs. 25 d. jie buvo at
plaukę į Trinidadą, kur jie bu
vo sulaikyti iki spalio 5 d. Ga
vę maisto jie išplaukė iš Tri
nidado spalio 11 
vienu italu, kurį 
italų laivas.

Valdžia nutarė 
kaipo neturinčių dokumentų.

d., kartu su 
palikęs ten

St. Paul, Minn., sp. 26. -* 
Du vyrai iš Lc Seur, Minn., ir 
viena mergina liko užmušti au
tomobiliui nuvažiavus nuo ke

Spalių-October 27 <Į., 1932Chicago, III
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Policija malšina “kačių koncertą”, kuris buvo sukeltas prezidentui Herbert Hoovcriui atvažia
vus į Detroitą. Keturi komunistų agitatoriai tapo areštuoti.

Išteisino milicininką, 
kuris nušovė an 

gliakasį Gani
Išteisino jį pačios milicijos teis 

mas ir nuėmė nuo jo 
kią atsakomybę už 
mirtį

bet ko-
Ganio

Springfield, III., sp. 26. — 
Illinois milicijos vyriausias va
das, adj.-gen. Carlos E. Black 
šiandie paskelbė ,kad korpora- 
ląs RusselJ Mygirs iš Peoria ta 
po “pilnai išteisintas ir paliuę- 
suotas nuo atsakomybes” už 
nušovimą spalio 13 d., Tovey 
miestely, Christian 
streikuojančio angliakasio 
riaus Ganis. Pastarasis 
nušautas bestovint savo 
myno kieme.

paviete, 
And 
tapo 
kai-

Alabama reformuojasi
Susilaukusi nors “nearbyrio” 

panorėjo ir sekmadienio mū
viu ir žaismių

Montgomery, Ala., sp. 26.-— 
Valstijos legislatura, kuri nese
nai nežiūrint gubernatoriaus 
Miller veto, leido valstijoje par
davinėti ir gerti “nearbeer”, da
bar vėl nugalėjo gubernatoriaus 
veto ir legalizavo sekmadienio 
krunamuosius paveikslus, bes- 
bolą, golfą ir tennis trijuose di
džiuosiuose Alabamos miestuo
se—rBirmingham, Montgomery 
ir Mobile. X.

(Alabama jau nuo kelių metų 
turi taip vadinamus “mėlynuo
sius įstatymus”, kurie uždrau
džia visokius pasilinksminimus 
sekmadieniais. O jos 17 metų 
išgyvavę prohibicijos įtstatymai 
uždraudžia viską, “kas išrodo, 
turi skonį ir putoja kaip alus”. 
Bet “near-byris” jau atgautas, 
nors leigslatura atsisakė leis«ti 
svaigalus, net jeigu kongresas 
juos ir legalizuotų).

Pradėjo kovą su nuogaliais 

Berlynas.—Kanclerio von Ta
peno paskirtas Prūsijai dikta
torius Dr. Franz Bracht nese
nai pradėjęs kovą už labiau kū
ną padengiančius maudymosi 
kostiumus, dabar pradėjo kovą 
ir uždarytose vietose besiren
kančius nuoguolius. Nuogųjų gi 
kultas turi Vokietijoje apie 
800,000^ sekėjų.

liren- 8,000 agentų sustreikavo < 
jų gi —-------- (
apie Tokio, Japonijoj, sp. 26. — 

■mčių Protestuodami prieš pakėlimą 
, bei kainų siuvamų mašinų, austrei 
,ir kolek 

rfams, kurie kiekvieną jstaty- t uoto jų vienos Amerikos siib

nuopuolius įstatymų nėr 
tai nieko nereiškia di 

rną moka savaip išaiškinti

Mussolini svajoja apie 
sufašistiiiimą visos 

Europos
t Milas, Italijoj, šp. 26. —Ita
lijos diktatorius •Mussoliru kal
bėdamas čia parieškė, kad už 
dešimties metų visa Europa sU- 
fašistcsianti ir kad Italija dar 
sykį vadovausianti civilizacijai, 
kaip kad buvo prie cezarių.

Švedijos angliakasiai
.. •iii i'.- 1 . - •’ 1 •

hų> savaites
Trečdalis angliakasių nedirba, 

kiti irgi mažai tedirba. Rei
kalauja nedarbo apdraudos,

Stockholm, Švedijoj, sp. 26. 
—18-tas metinis Švedijos ang
liakasių unijos priėmė rezoliu
ciją, kuri reikalauja įvesti, pen
kių dienų darbo savaitę dėl vi
sų dirbančių anglių kasyklose 
darbininkų, be jokio sumažini
mo algų.

Pildomasis komitetas, patiek
damas šią rezoliuciją pareiškė, 
kad pagerinti produkcijos meto
dai ' turi duoti galimybės su
trumpinti darbo valandas, tuo 
pačiu laiku nepabloginant ang* 
liakasių gyvenimo sąlygų.

Rezoliucijoj dėl nedarbo, kon
gresas pareiškia, kad depresija 
ypač sunkiai palietė angliaka
sių uniją, nes mažiausia trečda
lis narių visai nedirba, o dide
lė didžiuma dirba visai trumpą 
laiką. Unijos nedarbo fondas 
yra neužtektinas, kad aprūpin
ti visus darbininkus. Todėl rei
kalaujama, kad valstybė ir sa
vivaldybės paskirtų daugiau pi
nigų bedarbių šelpimui ir vie
šiesiems darbams už tokias al
gas, už kurias bedarbiai galėtų 
išmaitinti savo šeimynas.

’ , .. i
Kongresas taipgi pareikala

vo įvesti verstiną nedarbo ap- 
draudą.

Tėvams dirbant, sudegė 
vaikai

trys

Scottsbhiff, Neb
Trys maži Carl Meier vaikai 
žuvo gaisre, kuris sunaikino jų 
nąmą., Jie buvo palikti vieni, 
tėvams iščjus dirbti j laukus.

Braun reikalauja ap- 
ryboti von Tapeno 

teises Prūsijoje
Sutinka kooperuoti, su juo, jei 

von Papen pasilaikys tiktai 
tvarkos palaikymo pareigas

Berlynas, sp. 26. — Augš- 
čiausiam teismui pripažinus 
teisėtu ir Prūsijos komisionie- 
rių ir tiek pat teisėtu Prūsijos 
kabinetą, Prūsijos premieras 
Ott() Brąųn pareiškė savo suti
kimą kooperuoti su fęderale 
valdžia ir Prūsijos komisionie- 
riu, kuriuo yra kancleris von 
Papen, bet tik tikslesniame par
eigų sutvarkyme, nes tame da
lyke teismo nuosprendis paliko 
daug neaiškumų.

Jis siūlo, kad federalis ko- 
misionieriųs pasiimtų sau par
eigą prižiūrėti - valstijoje įsta
tymus ir -tvarką, paliekant ka 
binetui visas administratyves 
pareigas.

’ Bet kancleris von Papen ne
nori nė biskučio nusileisti. Jis 
norėtų dar tvirčiau pasigriebti 
visą Prūsijos valdžią į savo ran
kas, jei tik galėtų. Tik vieną 
nusileidimą jis padarysiąs: jis 
atšauksiąs savo paskirtus at
stovus į valstybės tarybą — 
reichsrat, nes teismo nuospren
džiu, teisę skirti atstovus turi 
tiktai valstija.

Anglija svarstys pa 
šelpų teikimo per- 

x mainymą
Besiar-Londonas, sp. 26.

tinant prie, Londono 2,000 mar- 
šuojančių bedarbių, premjeras 
MacDonąldas prižadėjo apsvars
tyti apie padarymą permainų 
teikime bedarbiams pašelpų.

♦ • •

Į Jungt. Valsti- 
rusų

New York 
jas atvažiuoja garsusis 
dainininkas Feodor šaliapin, 
kuri§ dainuos čia lapkričio 13 
d., Carnegie svetainėj, vienos 
ligoninės tyrimo laboratorijos 
naudai. .

Operos dainininkėBerlynas
Gertrude . Bindernagel tapo pa
šauta ir gal mirtinai sužeista 
jos vyro, su kuriuo ji rengėsi 
skirtis. Pašauta ji prie Charlęt- 
tenburg operos durų.

t * ■ A, '■ į :
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Mexico ęity. —Susisiekimo 
ministerija paskelbė, kad dar 
1,500 darbininkų bus pasamdy
ta prie tiesimo Laredo-Mexico
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Lietuvos Naujienos
Streikas

Kaunas.—Prie naujojo
šių-Kretingos geležinkelio 
tybos sustreikavę darbininkai 
(virš šimto), kurie dirbo ant
rojo žvyro kasykloj, dar tebe 
streikuoja. Darbininkai reika
lauja senojo atlyginimo, būtent 
—6 lt., o darbdaviai sumažino 
atlyginimą iki 4,50 lt. Dabar 
jau sutiko mokėti po 5 lt., bet 
darbininkai dirbti vistiek nesu 
tinka.

Tei
sta-

Tik socializmas galys 
Angliją išgelbėti 
nuo revoliucijos

Nepriklausomosios Darbo par
tijos vadas Brockway prana
šauja naują generalinį strei
ką Anglijoje

New York, sp. 26. — Jeigu 
dabartinė kapitalistiška ekono
minė sistema bėgyje ateinančių 
dešimties metų nebus pakeista į 
socializmą, Angliją laukia pil
nas susmukimas, smurtas, re
voliucija ir anarchija. Tokį An
glijai likimą pranašauja Nepri
klausomos Darbo partijos pir
mininkas ir redaktorius English 
New Leader, Fenner Brockway, 
kuris yra atvykęs i Ameriką su 
lekcijų maršrutu. Jis taipgi 
sako, ikaęt Anglija eina prie* ki
to generalinio t streiko, < panašaus 
tam, kuris šalį ištiko 1926 m. 
ir prie naujos darbininkų ko
vos už paėmimą į sŽvo ranka* 
šalies valdžios. Esą pirmiau 
šia kilsiąs geležinkelių darbi
ninkų streikas, kuris persime- 
siąs j kitas industrijas.

Tokias mintis jis išreiškė 
bankiete, kurį jam surengė In
dustrinės Demokratinės Lyga.

Anglijos Darbo partijos pra
laimėjimą jis aiškino tuo, kad 
partija, įgavusi valdžią, nepa
sisakė tuojaus už socializmą, 
bet stengėsi kiek galima dau
giausia išgauti iš kapitalizmo.

Padėtis gi Anglijoje nuolatos 
blogėjanti ir šiemet yra 800,000 
bedarbių daugiau, negu 
pernai.

buvo

Pre- 
išva-

Washington, sp. 26. — 
zidentas Hooveris rytoj 
žiuos į Indianapolis, Ind., kur 
pasakys ketvirtąją didesnę šioj 
rinkimų kampanijoj prakalbą. 
Pakeliui j Indianapolis jis su
stos keturiose vietose ir iš trau
kinio pasakys prakalbėles.

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
Pinigų siuntimo skyrius greitai, saugiai 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS^
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S 
4VBNTAD1BNIAIS NUO 9 IKI 1 V AL, .

Simonaitis atsista 
tydino

Klaipėda.—Klaipėdos apskr. 
viršininkas Simonaitis įteikė di
rektorijai atsistatydinimo pa
reiškimą. Kaip teko patirti, 
Simonaitis atsistatydino todėl, 
kad direktorija vertė jį įtraukti 
į apskr. seimelio posėdžių die
notvarkę tokius klausimus, ku
rie, Simonaičio nuomone, neįei
na į apskr. seimelio kompeten
ciją.

Voldemaras nori apsi
gyventi Kaune

Kaunas.—Laimėjęs visas by
las, Voldemaras nori apsigy 
venti Kaune ir per savo įgalio
tus advokatus prašo vyriausybę, 
kad trėmimą nuo jo nuimtų.

Taip pat Voldemaras nori, 
kad universitetas priimtų jį į 
humanitarinį fakultetą istorijos 
profesorium.

Išteisino, bet iš kalėji
mo nepaleido

Šiauliai.—Spalių 6 Šiauliuose 
buvo kariuomenės teismo sesi
ja. Sprendė kelias kareivių ir 
vieną politinę bylą, šioji pasta
roji buvo iškelta prieš Skaud
vilės val$č., Petkolnių kaimo 
gyv. Joną Skiriu, 30 m. am
žiaus pilietį, kuris buvo -kalti
namas dalyvavęs Tauragės su
kilime. Esą jis švaistęsis tarp 
sukilėlių su ginklu rankose. Ski. 
rius buvęs suimtas ir iki šio! 
laikomas kalėjime. Teisme ta
čiau paaiškėjo, kad kaltinimas 
yra' visiškai be pagrindo. Ski
rtus sukilime nedalyvavo ir 
teismas jį išteisino. Tačiau iš 
kalėjimo nepaleido, nes Skirius 
turi dar vieną bylą, kurioj jis 
kaltinamas, kaip plečkaitinin- 
ka's. Jis laikomas Tauragės 
arešto namuose.

Stinga Pirčių
RAMYGALA, Panevėžio ap

skr. — Miestely yra apie pus
antro tūkstančio gyventojų ir 
viduriniosios mokyklos apie 
pusantro šimto mokinių, bet 
tėra čia tik viena pirtis ir ta 
kūrenama kas antra savaitė, 
o kai kada ir rečiau. Dažnai 
nusiskundžia mokiniai bloga 
pirtimi, į kurią dar daug žmo
nių prisirenka, kad net rū
bams pasidėti nėra vietos.
■■ I O J     ........—” "I* .   .................



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

\Fadaužų Apžvalga respub

Paraše du padaužos

Mozūras
rengiasi

vos

Mito

Vykiausia priežastis nukry-

lengvi cagarietfli.

bimbi

p. Liu 
į kuni

Clutch s 7.00.
Kada tik

įkvėpta juodosiot 
JBagheera” nalarOtauz

Buvęs žymus Bridgeporto 
pilietis p. Baltutis kur tai din-

įvyksta įvairus 
kurie paprastai 

atneša nelai-

Luckies nėra
kol kas nios

Kas bus tada, jeigu

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniaia 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

gii organo “Draugo” niened- į visas

Kaip išnaikinti 
karus?

ir tėve-
klausos,

Dabar
ir adre-

geriausiai 
nukrypi- 

pagaliaus 
ir Kame- 

stambus 
sykių nu- 

ir vėl

sakoma: 
busimas 
orlaiviu 

su kitais 
kėjfciš į

pasirodo, esą

Minios, tiesa pasakius, senai 
yra nukrypusios 
melancholiją ir

įlipą su savo se- 
liepė jiems tau- 

rašosi į ark ė- susilaukia nelaimingo galo, pyti, kad sunjažintų taksas 
parapiją. Reikia pasakyti, kad nukrypi- Meksika. Čia vėl katalikus ė- 

atvirsta mų padaro (ir tai aiškiai) mė persekioti ir grąsina baž-

Terpentinas Greit 
Sustabdo Šalti 

Krutinėję

valdomos, — niekas jų nepai

nenori tikėti, kad p. Elijošius 
darbavosi per daug metų lie
tuviams. Kodėl Lietuvos vald
žia žino, kad darbavosi...

—P. Žvalguolis.

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip * “It* toasted“. 

Štai kodM kiekvieno mesta,
* 

miestelio ir sodybos gyventojas

ferencijoj. Nutarė neleisti nie
kam legališkais reikalais už
siimti, apart advokatų. Ačiū 
ir labas vakaras iki kito utar- 
ninko, Mano adresas tokis ir 
kitokia,.”

“Taigi matote, kad ir apie 
teises patarimą gavote. Dabar 
padainuos musų operos žvaig
ždės, šį sykį vyrai, labai gra
žią liaudies dainelę.”

“Išėjo dedas į girią grybau-

Lietuvos katalikų vyriausy
bė siūlo daug atpuskų visiems 
tiems, kurie prisirašys prie jų 
partijos. Dar daugiau tiems, 
kurie ateis į susirinkimus ir 
dar daugiau tiems, kurie ne
šios partijos znokus. Tokių 
malonų retai kas pasiūlo, 
reiškia, kas prie partijos pri
klausys, tas jau peklos nema
tys. Bet Lietuvos žmonės vi
sai, matyt, kunigėliams neti
ki, kad jie net tokias malones 
skelbdami negali pritraukti 
parapijonų į,savo partiją. Jei
gu Padaužos paskelbtų šitokį 
dalyką, tai respublika per vie
ną naktį pakiltų keliais mili
jonais gyventojų. Todėl Pa» 
daužos tokių malonių 
niekam ir nežada.

prie dvasios -Šventos. Matyti, 
Bimba ir kiti jų dvasininkai 
nesugeba jiems suteikti dva
sinio užsiganėdinimo, kad jie 
linksta prie Geniočio. Bimbi- 
ninkai, kaip atrodo, pradės 
tverti parapijas. Kun. Liūtas 
gaus džiabą.

Ateina žinių, kad 
ninkai būriais 
vyskupo Geniočio 
Taigi ir bolševikai

“Dabar musų kultūros pa
kėlimui da sykį padainuos 
mergaitės iš nortsaidės.”

“Šalia kelio vieškelėlio 
gyveno šaltyšius.

O, dūda, dudutėle, gyveno 
šaltyšius...”

“Ačiū mergaitėms 
liams, kurie tur būt. 
nes tai jų mergaites, 
paskaitysime vardus 
sus tų, kurie nusipirko kiau
šinių ir išgirsite da vieną mo- 
zurką...----------Dabar, leidis
ir džentelman, gud nait. Gud 
nait.”

MASKVA, USSR. — Po už
mezgimo diplomatinių pasaitų 
tarp Padaužų ir Sovietų atsi
darė versmės neišsemiamų ži
nių, kurios yra nepaprastai 
įdomios, bet iki šiol buvo ne
prieinamos. Sovietų žemė, ypa
tingą! jos vidujinė tvarka, pa
sirodo, yra įdomiausia už vi
sų kitų karalyščių, respublikų 
ar diktatūrų. Pavyzdžiui, jo
kioj kitoj šalyje valdžia nėra 
pusgalvių rankose. Čia, kaip 
jau buvo rašyta, visi valdi
ninkai yra vadinami pusgal
viai, ne tik savo padėtimi bet 

didžiausi pusgal- 
pusgalviai, 
ir mažiau- 
Pradedant, 
Sapožniku, 

kuris yra menkiausias pusgal
vis nedideliame kaimelyje,

go. Vienas pilietis kas savaitę nius likimą; 
vis pareizuOja po 25 dolerius draugai Zinovjevas 
už jo suradimą. P-nas Baltu-jncva8 — tai labai 
.. . .... v . kiek

Mums praneša, kad 
tas buvo įšventintas 
gus. Malonu girdėti, kad 
Liūtas atvirto prie Dievo į so 
senatvę. Kiti nei to nepadaro. 
Nepapratsos nei ceremonijos pimas randasi pusgalvių am 
buvę, nes primicijos ir įšventi- bicijose'tapti 
nimo ceremonijose dalyvavęs 
net pats arkėvyskupas Genio
mis. Kun. Liūto užduotis da
bar bus kuo daugiausiai dūšių 
pasiųsti į dangų.

ir esme
viai, vidutiniai 
mažesni pusgalviai 
si pusgalviukai. 
daleiskime, drg.

tis buvo pusėtinai žymus pi- pusgalviai 
lietis, o jo brolis yra kunigas, krypo ir vėl atsitaisė 
P-nas Baltutis yra buvęs kuni- nukrypo — žodžiu, pergyveno 

nukrypimo rųšis, kol, 
žeris. Dabar jį nori kai kurie pagalinus, drg. Stalinas nete- 
piliečiai areštuoti. Tai jau 
perdaug. Kiti sako, kad p. 
Baltutis, tai savo rųšies lietu
viškas Insullas.

ko kantrybės įr prašalino iš, 
pusgalvių tarpo. Daugybė nu
krypėlių jau yra amžinai nutil
dyti ir numalšinti, kiti randa
si minių užpakalyje ir labai 
daug dar laukia savo galo.

Nukrypimai, kaip matome, 
Sovietų gyvenime lošia labai

i greta 
nukrypimų nebūtų kovingos 
revoliucinės .kompeticijos, tai 
pusgalvių viešpatavimas butų 
kažin kur nukrypęs, ir baugu 
yra pamislyti, kas dabar val
dytų šią draugingą padau
žoms šalį!

Turėdamas omenėje tuos 
nelemtus nukrypimus ir nu
krypėlius, aš patariu padau
žoms, kad šioj valandoj ge
riausia butų paremti draugus 
Bimbalą ir Andrulį, idant jų 
kovingoji revoliucinė kompe- 
ticija nenueitų ant šuns uode
gos ir nukrypėlis Pruseika vėl 
neįsigalėtų.

— Ambasadorius iš. USSR.

tizmas yra tokia psichologi
nės beprotybės forma, kuri 
stumia liaudį kariauti viena 
prieš antrą be jokio reikalo.”

Patartina visiems musų uit- 
ra patrljotamš susidomėti ši
tuo pareiškimu, nes dabar dar 
ne vėlu prisirašyti prie anti- 
patrijotinių organizacijų, ypa
tingai prie padaužų 
likos.

ti, ir visokių kitų fonių.
“O dabar... .
“Dabar pristatau poną Tur- 

lių. Pamatysim, ką jis turi pa
sakyti, kas margame sviete 
atsitiko.”

“Labas vakaras, gerbiami 
dienžodžio klausytojai! Ačiti 
Dievui turime šiokių-tokių ži
nių žinelių. Pirmiausiai pasa-

“Labas vakaras! Labas va
karas, gerbiami kiaušinio 
dienžodžio klausytojai!

“Čia mes turime gaujos tri
būnos redaktorių Saimonaiz, 
teisių skyriaus patarėją, poną 
turlių, kuris praneš jums viso
kias žinias iš pasaulio, musų 
daktarą su visais jo instru
mentais, gražių panelių, kad 
net seilė mums visiems varva, 
ir jų tėveliai džiaugiasi, kad

v-a-puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bei tas dar neišaiški

na kodėl žmonės visur skaito 

Lųcky Strike lengviausiu eiga- 

retu. Dalykas tame, kad, mes 

niekuomet neužmirštame tei

sybės, jog “Gamta savo Žalumo j 

Retai Švelni ir Lengva“ - todėl 

šis puikus tabakas, jį tinkamai 

pasebdinus, išnokinus, perlei*

JUODOJI PANTERA 
“Gamta savo Žalumoj” — kaip 
atvaizduota didžio gyviĄių tapytojo 
Paul Brantam 
panteros “i“ _ , ., , _
žiaurumo garsioje “Džiunglių Kny
goje”, “Gamta sąvo Žalumoj Retai 
Švelni įr tengta" — tr žalias tabakas 
netari cigavetstose.

miesto majorą 
ėjo gerai, bet 
grįžti atgal, 
Darius nežino 
paklydo ore. 
klaidžiojimo majoras pažino 
savo miestuką, tai Darius pa
stebėjo, kad jau gazolino ma
žai, o “filling stešinų” ore juk 
nėra. Taigi leidosi atgal į 
žemę. Bet nei ten gazolino ne
gavo. Galų gale parlėkė namo 
be gazolino. Visi džiaugėsi 
gyvi išlikę...

Beje, p. Darius 
skristi per Atlantiką į seną 
kontrę 
paklys ir "geso” pritruks?... 
Jeigu Padaužos šiame reikale 
galėtų ką nors patarti, tai jie 
pirmiausia patartų p. Dariui 
nusipirkti. tokią nočyną, kuri 
parodytų, kurion pusėn jis 
lekia. Tam tikslui Padaužos iš 
savo iždo galėtų paskirti visą 
kvoterį. Antras dalykas, tai 
lakūnas turėtų gerai insišiu- 
ryti save ir savo orlaivį.

Seni gydymo budai yra rerlauai. Niekas 
iki Šiol neišrado nieko geresnio už terpen- 
tiną. kuris sakmių# ai palenrvio# žaltį krū
tinėj. Jisai tuoįaus pataiko į “skaudamą 
vietą." BuSvclnina užsidegusias plėves Ir 
iSvalo oro praėjimas.

Bet terpentinas turi £>ut grynas, ir jisai 
turi būt tinkamai sumaiiytas su ointmentu 
lt mentolio ir kampare. Tokį tinkamą mi- 
«inj j y b kaip tik ir gaunate kada vartojate 
Turpo Vaporiu# Ointmeut- vaistai nuo lai- 
čio kuriuos vartoja tūkstančiai per 30 metų.

Jeiru jys krūtinėn įtrinsite Vaporising Oint- 
mentą ir (kvėpuosite Šiitus carus nuo Turpo 
Eloetric Vaporizer. jus ralite sustabdyt 
byle Aaitj su vienu trllmentu. Visas 
ifitaisymas — jskatant Turpo Elec
tric Vaporizer jr stiklinę su Turpo Vapor- 
izin# Ointmeut kainuoja tiktai 98 centus. 
Nusipirkite pas savo vaistininką Mandie. 
Gražinsime pinigus. jei#u busite neužranė- 
dinti.

Galų gale ir SLA. 208 kuo
pos delegatės išdavė raportą 
iš SLA. buvusio seimo. Susi
rinkimas įvyko, kaip kores
pondentė praneša, spalių 5 d. 
Tai keletas mėnesių po seimo. 
Svarbiausia raporte 
“Kapitonas Darius, i 
musų didvyris, su 
nuvežė p-lę Gaižaitę 
Chicagos žymiais vei 
minėtą seimą ir laimingai at
gal parvežė. Už šitą pasitar- 
navimą rengia p. Dariui va
karą ir už tuos pinigus, ku
riuos gaus vakare, j pirks p. 
Dariui orlaivį.

Delegatės greit nevažiavo ir 
greit parvažiavo iš seimo, bet 
ką jos girdėjo seime, matyt, 
kuopa neįdomavo išgirsti, kad 
taip ilgai raportas nebuvo iš
klausytas. Jeigu taip, tai Pa
daužos pataria kitą kartą de
legates pėsčias pasiųsti šei
niau. Vis vien jos suspėtų, 
kaip tos “lame dueks” į du 
tris mėnesius sugrįžti ir rapor
tą išduoti...

Laikraščiai rašo, kad “Lie
tuvių Aviacijos Dienoje”, 
Worcesteryje, Mass„ anot 
vienos korespondentės, “musų 
busimas didvyris” Darius paė
mė “for raid” Worcesterio 

Sako, viskas 
kai reikėjo su- 
pasirodė, kad 
kelio. Vadinasi, 

Kai po ilgo

Lietuvos vyriausybe 
vos suspėjo užkabinti p 
jošiui medalį prieš banko už 
sidarymą. Kai kurie piliečiait svarbią rolę ir jeigu

didesniais pus
galviais. Noras turėti geresnį 
butą, daugiau červoncų, noras šokusį. Matyti, piktos moters 
tapti garsiais, valdyti minias butą. Gal ims divorsą. Vašing- 
ir kitus pusgalvius, akstiną ton. Prezidentas Hooveris, ku- 
kiekvieną prie kovingos revo-ris vėl eina į prezidentus, tu- 
liucinės kompeticijos, kol, pa- rėjo pasikalt““ 
galiaus,' škrypsta iš vagos ir kretoriais ir

pats didžiausias pusgalvis dg.'nyčių turtus atimti ir jas už- 
Stalinas; bet dėl to, kad jo re- daryti. Katalikai visur mel- 
voliucinė kompeticija yra džiasi ir jei Dievas duos, baž- 
stipresnė už kitų pusgalvių, nyčih taps išgelbėta. Tai tiek 
tai visi jo nukrypimai yra šiandien iš plataus pasaulio, 
priimami už gryną partinę va 
gą ar liniją 
bandytų padaryti 
partines vagos skėčių arba 
braižinį, tai galėtų matyti 
kokiais zigzagais, kilpomis ir 
nukrypimais, ta vaga yra ve
dama. Tačiaus didžiausias 
pusgalvis nukrypimų iš kitų 
pusgalvių pusės nemėgsta ir 
nepaliaudamas veda kovingą 
revoliucinę kompeticiją ir iki 
šiol dar vis laimi.

Pasaulis, tur būt, 
žino drg. Trockio

Galima sakyti, kad dauge
lis žmonių mano Jog 13-tas 
datos numeris yra nelaimin
gas, bet, dabar pasirodo, kad 
tas faktas beveik pildosi. Štai 
garsusis rašytojas Bernard 
Shaw spalių 13 dieną pareiškė 
naują būdą kaip išnaikinti 
karus (vainas). Jis sako: “Ge
riausias būdas apsaugoti pa
saulį nuo karų, tai pirmiau
siai reikia ‘ekstenninuoti” (iš
naikinti) visus pasaulyje esan- 

riu pridurti, kad šv. Mykolo vokatą. Buvau advokatų kon- čius patrijotus, nes patrijo-

* ropr.tOM.
■ <WrlWn

Dabar da noriu pranešti, kad 
Jeigu kas pa- be pančipkų ir kitų aprėdalų 

graftišką yra nepadoru vaikščioti, todėl 
pirkite geriausias pančiakas, 
tvirtas kelines ir kitokius ap- 
sirėdymus pas tą ir aną. O da
bar iki rytojaus sakau aš jutos 
turliu!”

“Taigi ačiū, ačiū ponui Tur- 
liu, kuris pasakė tiek daug. O 
dabar perstatysiu ant radio 
padainuoti tris mergaites iš 
nortsaidės, kurios ąayp žave- 
jančiais balseliais sudainuos 
jums liaudies dainelę. Kada 
jos prasilavins, bus neblogos 
dainininkės.. Taigi, mergaitės, 
dainuokite!” ųj J

“Tabalai, čypt, kryp 
U-!ia, lia.
Joja bernas ant kumelės 
Apsivilkęs ilgas kelnes 
Apsivilkusi sijoną
Bėga merga paskui Joną.”
“Taigi, matote, kaip gra

žiai šitos jaunos mergaitės su
dainavo. Turbūt, Visi girdėjo
te. Dabar |>erstatysiu jums 
poną inžinierių, taip sakant,; 
gaujos redaktorių.**

“Gera po piet Čia kalba 
esires. Noriu tamstoms šian
dien pranešti, kad socialistai 
kėsinosi užgriebti susivieniji-1 
mą. Tai yra faktas. Jeigu pa-, 
saulis atras, kali bolševizmas, 
ar fašizmas, ar Socializmas 
yra geras dalykas, mes neprie- 
šingi. Bet musų socialistai yra 
bankrotai. Kada mes užpečkyj 
sėdėjome, jie mokino musų 
liaudį ne taip, kaip mes norė
jome. Aš važinėj ausi po visą 
Ameriką ir visi pritaria orga
nizuoti musų sąjungą. Da no-

Petras Wolteraitis 
AUTOMOMUV MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad .nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, 
Valves graininame $5.00 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mecbanik). Darbi 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus «— 

Lafa/ette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wasbtenaw

iki didžiausio pusgalvio drg. (jos per radijušą gali pasirody 
Stalino. Visi jie veda kovingą 
revoliucinę kompeticiją, kad 
pastoti didesniais pusgalviais. 
Dėl šitos kovingos revoliuci
nės kompeticijos dažnai ir 
neišvengiamai 
nukrypimai, 
nukrypėliams 
mingą galą.

Nukrypimų, 
ma didelė daugybė, vienok kyšiu, kad jau oras vėsus, 

• čia pasiganėdinsime suminėję reikės kurti pečių, todėl nusi
tik pačius svarbiausius, bu- pirkite anglių iš šiokios ir tb- 
tent: kairysis nukrypimas, de- kios kompanijos, nes tos ang- 
šinysis nukrypimas, buržuazi- lys duoda daug šilimos ir 
nis nukrypimas, išdavikiška- mažai pelenų. Namuose gy- 
sis nukrypimas, kontrevoliu- venti be rakandų, be karpetų 
cinis nukrypimas, poniškasis nepatogu, todėl pirkite parlor 
nukrypimas, chvestinis (arba setus, daining setus, karpetus 
uodeginis) nukrypimas ir ir pečius pas tokį ir tokį. Kam 
kai kurie kiti. Visi šie nukry- reikalinga plaukams kurle- 
pimai pasireiškia tik tarpe ris, kujalis, pentas, skrudrai- 
pusgalvių arba komisarų; mi- veris, stovpaipos ir kitos na- 

čia neturi nieko bendro, mų reikmenos, pirkite pas 
brolius šiokius ir tokius. Da 

į skurdą, noriu- pranešti, kad saldžiaus 
kitokias ba- Širdies Jėzaus piknikas įvyks- 

bet pakol dar pasiduoda ta nedėlioj. Tai bus parapijos 
piknikas. Dabar pasižvilgysi- 
me po ^platųjį pasaulį. Viena, 
Austrija. Čia, sako viena mo
teris taip susipykusi su savo 
vyru, kad išdaužiusi visus lan
gus ir pati nuo trečio floro iš-

parapija turės labai įdpmų 
balių, todėl esate visi kviečia
mi atsilankyti.”

“Taigi, taigi! Kas gaįite, at
silankykite .Dabar gi papasa
kos apie sveikatą musų ger
biamas daktaras.”

“Labai vakaras! Labas va
karas I!! Gerbiami kiaušinio 
dienžodžio klausytojai! Dabar 
jau oras išsimaino ir galima 
pasigauti slogą arba Šaltį., 
šaltis ateina iš bakterijų. Ki- ti 
tas žmogus ligą gali jums už
mesti. Kad nuo šalčio pabėg
ti, reikia eiti vaikščioti, reikia 
valgyti daug vandeninių val
gių. Reikia gulėti į lovą dvi 
arba tris dienas. Karšio gėri
mo reikia daug suryti. Vidu
rius reikia išleisti. Kada liga 
užkimba, nelengva nusikraty
ti. Plaučių uždegimas kabina
si prie šalčio. Kaip tik šaltis 
ateina, tuoj galima gauti karš
tį. Galvą skauda, nosis bėga 
iš akių varva vanduo. Ateikit 
pas daktarą. Ačiū.”

“Kol programas nepasibai
gė, pagrajinsim jums lietuviš
ką polkutę Antanams, Vin
cams, Jurgiams ir visiems 
kitiems.”

“Birbirbir, birbirbir...
Birbirbir, birbirbir...”
“Taigi girdėjote musų gra

žų programą, muziką, liaudies 
daineles, visokių kalbų, žinių 
ir kitokių fonių, dabar duos 
jums patarimų teisių patarė
jas advokatas.”

“Labas vakaras, gerbiami 
kiaušinio dienžodžio klausyto
jai. Labas vakaras! Ką aš bu
vau davęs jums puzl apie su
augusius į krūvą dvinukus, 
kurių vienas prasižengė, laiš
kai vis da plaukia. Paskui čia 
turiu du laiškus su klausi
mais. Patariu kreiptis į ad-
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Lietuvos Naujienos
Didelis skandalas 

' Šiauliuose
—Broliai Nurokai bankruto 

vakarykščiui. >— Batikas už
darytas.—Odų fabrikas mer
di.—Ar bus sudaryta akci
nė bendrovė?—Indėlininkai 
nenori ‘ akcijųų—Teisingumo 
organai domisi Nurokų rei
kalais. — Spauda tyli, žmo
nės verkia.—Kas bus toliau?

Pastaruoju laiku Šiauliuose 
rašo “Verslas”, įvyko didelis 
skandalas, panašus į švedų 
degtukų karaliaus Kreugcrio 
istoriją. Tos skandalingos is
torijos herojais iškilo verslovi- 
ninkai žydai, broliai Nurokai, 
stambus ir plačiai žinomi vie
tos biznieriai. Jie dar prieška
riniais laikais turėjo gerą 
markę. Šiauliuose jie laikė 
bankinę kontorą ir odų fabri
ką. Po karo, grįžę iš Rusijos, 
broliai Nurokai vėl atidarė 
savo įmones ir ėmė veikti. 
Biznis ėjo gerai. Į banką plau
kė stambus indėliai, nes už 
juos buvo mokami dideli nuo
šimčiai; odų fabrikas veikė 
visu tempu, nes jam pinigų 
netruko: bankas pateikdavo 
tiek, kiek buvo reikalinga. 
Viskas atrodė kuopuikiausia. 
Tik šthi ir nelaimė. Vienas 
asmuo i banką trumpam ter
minui įnešė stambią sumą pi
nigų. Atėjus terminui, nuėjo 
pinigų atsiimti, o banko vado
vybė pareiškė negalinti to
kios stambios sumos išmokė
ti. Indėlininkui spiriant, vado
vybė pasiaiškino neturinti pi
nigų. Mat, bankas senu. įprati
mu, lengvai pinigus priiminė
jo, bet jų išmokėjimą delsda
vo ir indėlininką prašydavo 
jirfcilginti terminą, žinoma, 
pažadėdama didelius nuošim
čius mokėti. Tačiau ši taktika 
ntpaveikė indėlininko, kuris 
norėjo atsiimti savo pinigus. 
Matydamas pažadus esant 
sulaužytus, šis ponas kreipėsi 
į tam tikras administracijos 
įstaigas ir su jų pagelba paty
rė, kad bankinės kontoros rei
kalai prasti. Žinia žaibu aps
kriejo miestą, ir jau kitą die
ną prie banko namų suplaukė 
gausinga nukentėjusių indėli
ninku minia. Vis dėlto ban
kas nerodė gyvybės. Indėlinin
kai siuto ir prikaišiojo Nuro- 
kams. Veikiai buvo sušauktas 
indėlininkų susirinkimas, kur 
paaiškėjo, kad broliai Nuro
kai bebankrutuoją, kad savo 
pajėgomis jie jau nebegalį 
mokėti skolų, kurios sudaro 
kelis milijonus litų. Iš tos sko
los sumos indėlininkų indė
liai sudaro apie 4 milijonus 
litų. Nevienas indėlininkas, 
pasitikėdamas geru banko 
vardu, buvo sudėjęs jame pas
kutines santaupas. Todėl ga
lima įsivaizduoti, koks triuk
šmingas ir liūdnas buvo susi
rinkusiųjų pasitarimas. Tame 
pasitarime keli Nurokų agen
tai iškėlė mintį, kad reikią 
steigti akcinė bendrovė ir 
prašyti vyriausybės paramos, 
nes tik tuo keliu esą butų ga
lima pasiekti teigiamų rezul
tatų. Nors tam projektui ne
buvo visuotinio pritarimo, ta
čiau buvo sudaryta komisija, 
kuri ir tarėsi su p. Tubeliu, 
ministeriu pirmininku. Ponas 
ministeris pažadėjo vyriausy
bės paramą, jei akcininkais 
sutiksią būti indėlininkai. Į- 
vyko ir antras indėlininkų su
sirinkimas. Deja, indėlininkai 
nenori įeiti į akcinę bendrovę 
ir be to, kalbama, kad patys 
Nurokai, kurie laukė iš vy
riausybės stambesnės para
mos, kaip esą buvę pažadėta, 
pareiškė nenorą bendrovę stei
gti. Tokiu budu akcinės bend
rovės steigimo reikalas paky- 
bo ant mėnulio. Taip pat ne
aiški ir Nurokų būklė. Mat, jie 
iŠ pradžių nebuvo skelbę ban
krotą, o tik sunkią finansinę 
būklę juos ištikus. O dabar

panašu į bankrotą, kadangi 
bankas užsidarė ir nieko ne
bekalba apie indėlius, o odų 
fabriko darbas paraližuotas— 
dirba 3 dienas per savaitę. 
Tokia padėtis ypač slegia in
dėlininkus, kurie skaudžiai 
dejuoja ir nekantriai laukia, 
kas bus toliau.

Vienas indėlininkas, kurs 
neteko stambios sumos, musų 
bendradarbiui pasiskundė, 
kad musų spauda šio įvykio 
atžvilgiu laikantis! labai pasy
viai. Jis sako: jei, girdi, įvyk
sta koks mažas kriminalinis 
atsitikimėlis, tai spauda pleš
kina sieksninius straipsnius. O 
dabar, kada žydeliai apmovė 
šiauliečius ir miestui padarė 
kelis milijonus litų nuostolio, 
tai spauda tyli, o jei ką ir 
parašo, tai palankiai, kad tik 
neįžeistų tų “veikėjų”. Jei to
kį nusižengimą butų įvykdęs 
lietuvis verslovininkas, tai esą 
visi laikraščiai butų kokį pus
metį laiko jį pliekę. Ypač 
skaudu, kad nė vienas laikraš
tis nepratarė nė vieno žuo- 
jautos ir apgynimo žodžio 
mums, indėlininkams, skaud
žiai nukentėjusiems.

Dėl šitų įvykių visi šiaulie
čiai susijaudinę. Net patys, žy
dai pikninasi Nurokų pasiel
gimu. Ir yra kuo piktintis. 
Mat, banko pinigai ėjo odų 
fabrikui į pagalbą, ir lodei vi
sas kapitalas čia buvo sukiš
tas. Nors odų fabrikas, sako, 
kasmet darydavęs pelno pusę 
milijono litų, tačiau šiandien 
fabrikas, kai bankas užsidarė, 
nepajėgia egzistuoti. Kyla 
klausimas, kur dingo pelnas 
ir pagrindinis banko kapita
las? Kalbama, kad Nurokai 
dabar net keliu tūkstančiu ne
pajėgia išmokėti. Antras įdo
mus faktas, rodąs miglotus 
Nurokų planus, yra tas, kad 
net prieš pat uždarant banką, 
jis priminėjo indėlius, * nieko 
neįspėdamas apie pasunkėju
sią savo būklę. Apskritai kal
bant, šis Nurokų ‘krachas” la
bai įtartinas. Sklinda versi
jos, kad br. Nurokai užsienių 
bankuose turį stambių sumų, 
kad užsieniuose turį pasistatę 
puikių namų etc. Nors versi
jos lieka versijomis, bet tokių 
stambių biznierių sunegalavL 
mas Lietuvoj yra pirmas atsi
tikimas ir leidžia gana pras
tai įtarti tokį brolių Nurokų 
pasielgimą.

Nors Nurokai nepaskelbė 
bankruto, tačiaus juos ban
krutavus galima laikyti. Tie
sa, jie labai puikiai mokėjo 
suvaidinti nekaltą rolę—pa
siskelbė norį sudaryti akcinę 
bendrovę odų fabrikui leisti. 
O už to gando stovėjo nuo
gas bankrotas. Matyt, tuo jie 
norėjo patraukti į savo šalį in
dėlininkų ir visuomenės pa
lankumą. Tai negražus pasi
elgimas. Dar prasčiau, kad 
viskam iškilus į aikštę ir in
dėlininkams įkritus į apatiją, 
broliai Nurokai užsidarė savo 
namuose ir nepriėmė jokių 
interesantų, nesistengė nura
minti savo aukų nors nuošird
žiu žodžiu.

Dabar neaišku, kas bus to
liau: ar Nurokų reikalai pa
gerės ,ar ne? Jei įvyktų ban
krotas—tai labai daug žmonių 
skaudžiai nukentės.

Girdėti, kad teisingumo or
ganai susidomėję Nurokų by
la ir mano patikrinti banko ir 
fabriko knygas. Gal tos kny
gos atskleis daug skaudžios 
tiesos faktų?

Šiaulių verslovininkai labai 
pesimistiškai ir nepalankiai 
kalba apie brolių Nurokų kra
chą. Reikia manytiį kad jie 
turi daug tiesos — tokie stam
bus biznieriai negalėjo taip 
tyliai ir staigiai įklimpti į ne
laimę. Čia kažkas įtartinai 
kvepia.

P. S. Abudu broliai Nuro
kai Šiaulių apygardos teismo 
įsakymu jau suimti ir paso
dinti j Šiaulių kalėjimą. ‘

Naujas Šiaulių Pra
monės Centras

1 ♦

ŠIAULIAI. — Buvusioj Gu
bernijos dvaro žemėj (dabar 
vad. naujuose Šiauliuose), kur 
prieš keletą metų buvo plyni 
laukai, eina ,ypatingai šiemet, 
didelė statyba. Įvairus trobe
siai dygsta kaip po lietaus 
grylJai. Į čia persimetė taip 
pat gausi fabrikų bei įmonių 
statyba. Kasmet čia įsisteigia 
vienos ar kitos šakos įmonė. 
Ši vieta pramonei labai patogi 
susisiekimo atžvilgiu — kerta 
siaurojo ir plačiojo geležinke
lio linijos; be to, yra stotis.

Be esančio (rusų laikais 
statyto) “Gubernijos” alaus 
bravoro, dabar yra didžiulis 
elevatorius, linų apdirbimo 
(buvo ir alyvos) fabrikas, di
delė lentpjūvė, ekspedicijos 
įstaiga su dideliais sandėliais; 
be to, baigiamas statyti beko
nams apdirbti fabrikas. Yra 
čia 1924 m. pastatytas, didžiau
sias Lietuvoje kalkių fabrikas, 
kuris, dėje, dėl nežinomų 
priežasčių jau senai neveikia. 
Visi mediniai jo pastatai’ bai
gia puti, nyksta tvoros ir pats 
mūras triuša. Tenka pažymėti 
kad kalkės buvo gaminamos 
labai geros rūšies. Iki šiol už
silikęs didelis jų kiekis buvo 
panaudotas net skerdyklos 
statybai.

Naujakuriai pramonės įmo
nių daugėjimu džiaugiasi, nes 
tikisi susilaukti daugiau' butų 
nuomininkų ir gauti aukštesnę 
kainą. Iki šiol už gerą kamba* 
rį su virtuve mokama 15—20 
litų mėnesiui. Tik viena nelai
mė naujamiesčiui — gatves 
labai blogos, ypač rudenį ir 
pavasarį jos virsta vandens 
balomis; nėra elektros apšvie
timo, nors gyventojų kasmet 
tirštėja.

Dvi Vilniaus Lietu
vaitės į Kalėjimą

' rašo,
kad rugsėjo mėn. 19 dieną 
Vilniaus apygardos teismas 
Lydoje sprendė dviejų lietu
vaičių: Veronikos Misiūnai
tės ir Stasės Rakelytės bylas. 
Jos buvo kaltinamos esančios 
“Ryto” lietuvių švietimo drau
gijos žinioje”. Iki areštavimo 
jos abi gyveno Nevašiuose ir 
buvo lietuvių šv. t Kazimiero 
draugijos vaikų darželio ve
dėjos.

Suareštuotosios, iki teismo, 
sėdėjo po tris mėnesius kalė
jime.

Teismas nubaudė abi lietu
vaites po šešius mėnesius ka
lėjimo, užskaitydamas termi
ną sėdėtą kalėjime iki bylos.

Nepaprastai Pigus 
Javai

JfiZNAS, Alytaus apskr. — 
Pastaruoju metu ūkininkai į 
turgų priveža daug rugių ir 
kviečių, kurių kaina dėl su- 
dygimo nepaprastai žema. Ru
gių centr. moka 5— 6 litus, 
kviečių 6—7 lit.' Javų pigumas 
skaudžiai paliečia Ūkio būtį.

Smarkiai Augąs 
■ Miestelis

PLOKŠČIAI, šakių apskr.— 
Gražus miestelis ant Nemuno 
kranto. Miestelis dalijasi į dvi 
dalis: žemutinę ir aukštutinę. 
Žemutinėje daly yra visos val
sčiaus įstaigos, parduotuvės, 
aukštutinėje — bažnyčia ir 
mokykla. Prieš dešimtį metų 
be bažnyčios, mokyklos ir že
mutinėje daly kelių krautu
vėlių — daugiau trobesių ne
buvo. Dabar miestelio stačiai 
pažinti negalima. Visur, kur 
tik akį mesi, pristatyta daug 
naujų gražių namų, kurie 
miesteliui visai naują vaizdą 
suteikė. Miestelio vieta taip 
jau labai graži. Nemuno kran
tai ir Vaiguvos upelio išraižy
ti šlaitai apaugę gražiais pu
šynais, viliote vilioja keleivį 
ten nueit ir pasigrožėt gražiais

regiuinis. Vasarą čia suvažiuo
ja nemaža vasarotoju.

_________________________

Geros kainos baravy
kams

LABANORAS, Utenos aps. 
—Apylinkės pirkliai uoliai 
supirkinėja baravykus ir .ki
logramui moka 4 — 4.25 lit. 
Tačiau ūkininkai nenoriai 
juos parduoda, nes mano, kad 
baravykai bus brangesni, nes 
šiemet mažai jie dygo.

KĄ ŽMONĖS MANO
——... ..

Etinės Kultūros Draugijos 
Kupiškio Skyriaus pirmininko 
laiškas Dr. A. L. Graičiunui.

-------------------- IH| ....-

Gerb. Tamsta:
Labai smagu girdėti apie 

Tamstos naują kulturinį su
manymą—apie įsteigimą fon-

do dėl paskaitų — pamokų. 
Šis dalykas labai svarbus. Tai 
yra tiesioginis liaudies švieti
mas, kuris veikiai galės duoti 
gerų rezultatų. Provincijos 
žmonėms nieko taip daug ne
trūksta, kaip apšvietos. Turint 
lėšų, galima išvystyti sistema- 
tiškas lavinimos — išugdyti 
su laiku liaudies universitetas. 
Tokiu budu Tamsta galėsi žy
miai pastūmėti kupiškėnus 
pirmyn ir galėsi sužadinti 
kituose miesteliuose ir kai
muose griebtis to kilnaus dar
bo.

Kapinių byla buvo apsisto
jusi, bet dabar vėl pradėjo 
judėti: pats Ministeris žadėjo 
veikiai duoti leidimą. Gavę 
leidimą, pirksime tuojaus že
mę kapinėms. Kada kapines 
įsteigsime, matyt musų orga
nizacija sustiprės. Gausime 
daugiau pasitikėjimo, kad ga-

100% VATOS 
MATRACAI 

PIRMIAUS $6!

2.49
Pasiskubink jeigu 
nori vieną gauti!

99 Coil Springsai 100% vatos 
Matracas Panel LOVAS^fr 
Viskas kartu ..............

KOKIE PUIKUS! Minkšti 
kaip pūkas, nauji vatds ma
tracai.. Visokio didžio.

99 Coil Springsai 10 metų 
garantija.’ Byle OQ
didžio. Specialiai ■fcv

VIDURINI SPRINGSAI

. 3 DIENŲ SPECIALS, Trečiadie
ny, Ketvirtadieny ir Penktadieny

TREJOPAS STUDIO COUCH
Visokių Spalvų
SPECIALIAI ..........................  W,VW
________ Paduškos Skyrium. ________  
Visi Mohair Parlor Setai po $39.50
7-šm, Valgomo Kambario Setai $39.50

4 Kambarių Įrengimas $ 198.00

PL ATHENS0” ŠILDYTO J AI
Riešuto spalvos enameliuotas, apšildys
3 kambarius 43 inčų augštas, 18 inč. 
platus, 18 inČ. gilus.

$14.98
Riešuto spalvos enameliuotas, didelis 
16 inčų kašHldlos geležies šildymui in
das. Speciaiė1 kdina!

SI 9.98
Riešuto spalvos enameliuotas magazine 
šildytojas, laikys šilumą per naktį. 18 
inčų šildymui indas už

S27.98
įstatymas DYKAI

GERAS DĖL MINKŠTOS IR KIETOS
ANGLIES. .

Paskiausio modelio su riešuto spalvos enameliuotu trimingu. Naujos 
konstrukcijos. Sunkus geležinis vidus. Visos dalys tvirtai su cemen
tuotos su asbestu. Su didele dėl durnų skaurada. Nučekiuoti draftui 
damperių užpakaly combustion skyriaus. Durys mekaniskai groun- 
dintos ir tvirtai pritaikintos.

GRAŽIOS DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

FLOSSMORE MATTRESS CO.
2460 WEST 47th STREET, kampas Campbell Avė 

Sutaupyk 75c ant Dolerio, pirk DIRBTUVĖS KAINOMIS

T

b

bui ką nors nuveikti. Konkre
tus dalykai daug geriau įtiki
na, ypač kaimo žmonos, kurie 
abstraktiškų dalykų sunkiau 
tegali suvokti.

Veikiai pradėsime kurti 
knygyną, kaip lik svarbiausią 
darbą užbaigsime su kapinė
mis: kai gausime leidimą ir 
pirksime žemę.

Pradėjome rūpintis paskai
tomis. Žada atvykti paskaitų 
skaityti kai kurie profesoriai 
ir kiti žymus inteligentai. Jei

S

MOTERIMS IR MERGINOMS 
Blizguti, K i d s. naujoviškai padabinti 

už porą ............... ................ . ........ ..........

nesusidarys kokių nors kliū
čių, tikėsime įdomių paskaitų.

Su tikra pagarba,
P. Vaitiekūnas.

Pirmininkas Etinės Kultūros
D-jos Kupiškio Skyriaus.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas, 
krautuves, kurios skelbiMsi 
Naujienose.

ORĖSIU IŠPARDAVIMO 
OUTLETAS

NUSTEBINANTI ŽINIA!
DEL MOTERŲ IR MERGINŲ 

šimtai gražių dresių, vilnonių, megstinių, šilkinių ir 
mezginiais padabintų. Visose spalvose, daugelis visai 
naujų. Kai kurios truputį sutrintos ir netvarkios nuo 
čiupinėjimo. Visos naujos Rudeninio styliaus. Vertės 
iki $9.95. Kiekviena yra bargeąas. Pasinaudok šia 
Spėriai Outleto kaina. Išpardavimas tęsis visą savaitę. 
BET ATEIKITE ANKSTI!

49c lki SI.98
ČEVERYKAI

■ikui 99c
CHICACO M Al L ORDER CO.
HARRISOH 6 PAULINA STS.... MARSHFIELD L
Atdara kasdien nuo H ryto iki O v. v. Ketv. ir šeit. vakarais iki 8:30 vak.

Chicago LAW School
---------------------------ACCREDITED--------------------------

THE STUDY OF LAW DEVELOPS AND EGUIPS 
LEADERS. Most of our Leadlng Man, including 
our Prosidents, havo been Lawyers. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thara ls always a Great 
Demand for Man and Womon with Lagal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIGUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
Ona subjoct at a tima. No Time Lošt. Now Classes 
formed nine tlmas a Yaar. Start Studying and Earn- 
ing Cradlts at any Tlma. ENTER NOW. LLB. Dagraa 
ln Throa Yaars. Day and Evening Classas.

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

A. A. Anderson, Presldent 1 Telephone Registras. State 4145
(Ėst. Fcb, S, 1S1Į4)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijitną krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 
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Pnblished Daily Except Sunday by 
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1789 South Hateted Street 
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Subseription Ratas:
00 per year in Canada
00 per year outsida of Chicago
00 per year in Chicago

8c per eopy

18.00 
4.00 
B.00 
■s

8c
— į? 75c

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Ienos eina kasdien, iisldriant 
lentas. Detalia Naujienų Ben-

Ufstoakyaio kalnai
Chlcagojn — paltu;

Metams . .............................
Pusei metų
Trims mtnMiams .
Dviem minestam .. ..........
Vienam minkštai t >.

Chicago] per UneHotojusi 
Viena kopija ... .
Savaitei ...... ..m 
Mtoesiiri - ___

Suvienytose Valstijose, nė Chieatoj, 
paltui

Motame .... . <7.00
Pusei metų —.... . ■ -—*■
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ...i........  1.25
Vienam minėsiu! ■ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
lAtpigtata).

Metams   ...............   18.00
Pusei metų....... ............ —. ... 4.00
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus teikia Mušti palto Money

Orderiu kartu ik eeselymOt

PINIGAI IR KREDITAS

šiandie Jungtinėse Valstijose yra daugiau pinigų, 
negu kad jų buvo 1929 metais. Bet biznieriai^ farme- 
riai, darbininkai ir profesionalai dejuoja, kad neturį 
pinigų. Kuo tai išaiškinti?

Dalykas yra tas, kad ekonominiame gyvenime da
bar vartojama ne tiek “gyvi pinigai”, kiek kreditas* < 
Amerikos žmonės gali lengvai apsieiti su kokiais pen
kiais bilionais doleriij metalinių ir popierinių pinigų, 
bet šita suma sudaro tiktai dalelę tų prekybos pinigų, 
kuriais yra vedamas biznis. Prekybos pinigai tai — 
kreditas: paskolos ant notų (vekselių) morgičiai ir 
įvairus finansinių įstaigų (bankų ir t. t) investavimai.

Gerovės laikais žmonių pasidėti bankuose pinigai ' 
(depozitai) buvo išskolinti pramonininkams, pirkliams, 
geležinkelių kompanijoms, namų statytojams ir priva- . 
tiškiems asmenims. Vien tik bankai, kurie priklauso 
Ffederalinei Rezervo sistemai, buvo išskolinę ir inves
tavę apie 87 bilionus dolerių. Be to, milžiniškų sumą 
buvo tokiu pat budu paleidę į apyvartą komerciniai 
bankai. Tokiu budu, pasiremiant kokiais penkiais bį- 
lionais dolerių “gyvų pinigų” (cash), bizniui buvo su
teikta daugiaus kaip šimtas bijionų dolerių paskolų; 
Šitie paskolinti ir investuoti pinigai tai ir yra tie pre
kybos pinigai, kuriais pasilaiko biznis.

Dabar bus aišku, kodėl šiandie žmonės dejuoja dėl 
pinigų trukumo. Pinigų trūksta ne dėlto, kad yra per 
maža popierinių arba sidabrinių dolerių arba kitokių 
metalinių monetų, bet dėlto, kad susitraukė kreditas: 
bankai ištraukė pinigus iš paskolų ir bonų ir nebeduo
da naujų paskolų. Didžiausiuose bankuose guli krūvos 
pinigų, jeigu žmogui reikia gauti paskolą morgiči.o at
mokė jimui, tai bankas paskolos neduoda; jeigu krautu
vės savininkas nori dasipirkti “stako” į savo krautuvę 
ir ieško šitam tikslui pasiskolinti pinigu, tai niekas jam 
neskolina. Štai kas šiandie ir slegia visą biznį.

Reiškia, tiesioginė depresijos priežastis yra kredi
to sumažėjimas. Iš to išeina, kad jeigu valdžia imtų 
spausdinti daugiaus pinigų, tai dalykai vargiai pagerė
tų. Truputi padauginus pinigų, gal pakiltų prekių kai
nos ir tai galėtų būti bizniui naudinga, nes kainų kili
mas skatina žmones pirkti ir pramonėje atsiranda dau
giaus darbų. Bet jeigu pinigų dauginimas eina per toli, 
tai išnyksta žmonių pasitikėjimas pinigais: kiekvienas 
tuomet stengiasi pinigą kaip galint greičiaus praleisti, 
žmonės traukia pinigus iš bankų, nes bijosi, kad pini
gai paliks be vertės; bankai reikalauja, kad butų at
mokėtos paskolos, nes juo ilgiau paskola gulės, juo ma
žiaus kreditorius už ją gaus. Tuo budu infliacija, t. y. 
per didelis pinigų dauginimas, užmuštų kreditą ir visą 
biznį tuomet reikėtų vesti vien tik “cash” pinigais. O 
mes matėme aukščiaus, kokia milžiniška suma yra rei-i 
kalinga paskoloms ir įvairiems investmentams, idant; 
biznis eitų pilnu tempu. Panaikinus kreditą ir vien tik; 
grynais pinigais atliekant visus pirkimus, Amerikai; 
reikėtų turėti ne mažiaus kaip kokį šimtą bilionų dole-

Šitiek aukso nėra visame pasaulyje. Viso pasaulio 
emisijos bankų rezervai turi aukso tik už 11 bilionų’ 
dolerių, iš kurių 4 bilionus turi Jungtinės Valstijos, 3 i 
bilionus Franci ja ir kokius 4 bilionus visos kitos šalys/; 
Taigi, jeigu Amerikai reikėtų turėti daugiaus kaip 100’ 
bilionų dolerių “cash” pinigų, tai jai tektų pristepaUs-j 
dinti begalinę daugybę popierinių pinigų. Kadangi tik 
mažas jų nuošimtis butų padengtas auksu, tai jų vertė 
butų menka, ir todėl šimto bilionų dolerių “bumaškų” 
anaiptol neužtektų; turėtų būt atspausdinta daug kar
tų didesnė suma. Galų gale, tokia infliacija privestų 
dolerį prie to, kad jo vertė pasidarytų tokia, kaip vo
kiečių markės 1923 metais arba bolševikiško rublio 
1924 metais: už rezgines dolerių žmogus galėtų nusi
pirkti pakelį cigaretų.

Todėl yra be galo svarbu, kad nebūtų sudemorali-Į 
zuota valiuta (currency). Bet jeigu valiutos dauginimu; 
negalima pašalinti pinigų trukumą, tai pasilieka tikį 
vienas būdas atgaivinti bizniui, tai —• “gydyti“ ir stip
rinti kredito sistemą. Nuo kredito priklauso visas biž>; 
nis, o nuo biznio — darbininkų uždarbiai, fameriųį 
pelnai ir kiekvieno žmogaus ekonominė padėtis. 0 kasį 
tą kreditą šiandie kontroliuoja? Jį kontrolitibja baik 
kai, kuliuos valdo piniguočiai. O šiems rupi ne patar-

nauti visuoitieriei, bet kaip galint greičiaus padidinti 
savo lobius.

Kol kredito sistema nebus pastatyta po visuome
nės kontrole, tol užtikrintos gerovės žmonėms nebus.
i'..i,j. Iį’ili..»l;lai;il i i„,i,

noms net Franci jos neteko pa- mui skiriama 648,300,000 do
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Pradedant Dirbti Darbą

Rašo Dr. S. Rieiis.
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija šiuomi pradeda vi
sų serijų straipsnių įvairiais 
sveikatos reikalais. Šis darbas 
numatomas gana rimto pobū
džio bei apimųs plačių dirVų. 
Suprantama, šiais raštais te-i 
bus galima apibudinti ir įsi
gilinti tik į bendrus sveikatos 
klausimus, kurie paliečia di
delę daugumų musų skaityto
jų. Taipgi nemažai dėmesio 
bus kreipiama į tai, kad 
straipsniai turėtų praktiškos 
vertės.

Posakis, kad sveikata yra 
brangiausias žmogaus turtas, 
nėra nė kiek perdėtas. Tačiau 
praktiškame gyvenime , visai 
mažai tesiranda tokių žmonių, 
kurie tai pilnai įvertintų ir 
stengtųsi įgyvendinti. Užtat 
nėra ko stebėtis, kad tiek da
ug išvengiamų susirgimų kas
dieną matome, ir kad stebėti
nai aukštas skaičius belaikių 
mirčių mus paliečia. Medici
nos mokslas jau gana aukštai 
pažengė savo sparčioj eigoj ir 
gali pilnai kontroliuoti ir net 
visai pašalinti iš žmonijos tar
po labai didelį skaičių viso
kių ligų. Vienok tam reika
lingos tinkamos aplinkybės, 
kurios netrukdomai 
praktiškai įgyvendinti 
žinojimų.

Vis dėlto praktiškame 
nimė matome visai ką 
Ligomis, kuriomjs sulig medi
cinos mokslo supratimo, visai 
mažas skaičius teturėtų sirg
ti, O mirtingumas veik visai 
neturėtų pasireikšti,* išfikrųjų 
gi jomis serga šimtais tūks
tančių ir miršta desėtkais tūk
stančių žmonių. Kodėl gi čia 
tokis nesuderinamas reiški
nys? Štai kur raiidaitias atsa
kymus. Dauguma žmonių ma
žai arba ir Visai neturi tiks
lių žinių apie menamas ligas. 
Užtat, jie neturi tinkamų ga
limybių apsisaugoti ntio įvai
rių susirgimų arba kad ir ap- 
sirgus, neturi pakankamų ži
nių kaip geriausia gydytis.

Iš to tik plačioji liaudis 
skaudžiai nukenčia kaip svei
katos, taip ir fihahsiniu žvilg
sniu. .Gi medicinos mokslo 
pastangos aukštame nuošim
ty liekasi visai bergždžios.

Čia noriu pabrėžti, kad kol 
liaudis laikysis gana atokiai 
nuo medicinos ir kol neįvyks 
tamprus bei nuoširdus susibe- 
ndravihias, tai iki tol negali-, 
ma bus tikėtis našių vaisių iš 
medicinos. mokslą pusės liau
dies naudai, čia iš esmės gal 
negalima kaltinti nė vienos,, 
nė kitos pusės. Greičiausia, 
vienas kito nesupranta, taip 
sakant, tinkamai nesusikalbą. 
Mat medicina yra gana pai
nus dalykas, o liaudis bend
rai dar perniažai tuomi įdo
maujasi. Čia tai ir pasilieka 
didelė spraga, kuria medici
nos tuoksiąs pastaruoju laiku 
deda itin žymias pastangas 
pašalinti, įvairiais budais su- 
pažindinant Visuomenę su rei- 
kalingiausiais medicinos mo
kslo bendrais dėsniais.

Šioj linkmėj Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija pra* 
deda garnį flMą darbų sklei
sti žibias iš medicinos ir den- 
itiatedjos > tohaų . plačiojoj VI- 
sįtoiiitfcbėj #ėr Amerikos lietu
vių JVAintos laikraščius. Norą, 
jab todo seniai tūli darpštęspi/ 
gydytojai ir dantistai rašinė
ja hhtttltogm stitaiphnibš j ne- 
kuriuos laikraščius, Įpet Išd 
tik atskirų asmėbų gražus dar

bas dirbamas, šiuomi prade-i 
dkliiė dnt plačios skales orga
nizuotu bUdU darbą, kuris iki 
Šiol pas mus dar nebuvo ban^ 
dytas. Tvarkymui šio viso rei
kalo draugija paskyrė sekami 
mus daktarus: J. Pošką, K.! 
kliaugą, T. Dundulį, K. Drau
gelį, G. BloŽį ir S. Biežj. BąiUf 
dysime rašyti suprantamu bu-i 
du ir paprasta kalba, kad ir 
kartais prasilenkdami su kal-> 
botyroš dėsniais, nes musų vy-‘ 
riausias tikslas sveikatos klau-> 
simu gvildenti, Kartas, nuo’ 
karto gal pasirodys tūlų ne
tikslumų užvadinimuose, bet 
tai bus daroma su tikslu su-* 
prastinti apkalbamą dalyką. 
Tikimės* kad už vieną ir ant
rą nebusime žiauriai smerkia-' 
mi. Iš kitos pusės, noriu at
sikreipti į skaitytojus: Jei kas 
norėtumėt kokiuo klausimu* 
raštą matyti* tai malonėkite 
atsikreipti į musų raštininką 
Dr. G. Bložį, 2201 W. 22 St., 
Chicago, 111. Suprantama, iries 
tegalėsime patenkinti 
kius prašymus, kurių 
bus bendro pobūdžio, 
asmeninių klausimų 
kol kas nenumatoma.
savo raštais nebandysime gy-i 
dyti, pilnoj to žodžio pras
mėj. -

Pagaliau noriu išreikšti pa
dėkos žodį Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos vardu vi
siems tiems laikraščiams, ku
rie Jmaloirtiaž i sutiko talpinti 
musų raštus. Į^lat, tūlą laikų 
buvo atsiklausta visų Ameri-f 
kos lietuvių ląikraščių ar jie 
sutiktų duoti vietos savo laik-, 
rašty musų raštams. Su džiau
gsmu noriu pareikšti, kad di
džiulė dauguma'redakcijų la
bai entuziastiškai sutiko mu
sų pasiūlymą kaipo labai nau-- 
dingą ir kultūringą sumany
mą. Berods viena redakcija 
nemalonėjo atsako duoti, o dvi 
pastatė gana keistas ir miisų 
draugijai visai nepriimtirias’ 
sąlygas. Taigi pastariesiems 
laikraščiams, nes, dėja, nega
lėsime bendradarbiauti. Gi vi-i 
si kiti laikraščiai gaus mūšų 
raštus reguliariai. Pasitikime,: 
kad šis musų darbas atneš tei
giamų rezultatų.

tik to-i 
turinys. 
Grynai 
rišiiho 
Taipgi

leistų
savo

gyve-
kitą.

siekti; pasiekusieji didžiumoj Apie 450,000,900 dol. 
kariauti negavo progos. Kokią 
teisę turėjo valdžia skirti b4- 
friisus šittoms kreiviams, tėt 
tik patriotiškas apkvaišimas 
-gali išaiškinti. Darbai ir bit*; 
Uis prieš Amerikos įsimaišimą 
į karą ėjo prastai. Karinome-i 
nė karo laike buvo maitinama 
ir apmokama dvigubai gėriau/ 
hėgU taikos laike. Daugeliai 
bėdniokų ir valkatų* kurie ne
turėjo iš ko į kitą miestą. 
važiuoti, tapo pavažinėti po, 
svetimus kraštus. Nėt ir tiems, 
kuriems teko aktualiai kariari-, 
ti, nemanau, kad buvo daug; 
skriaudos, nes aiherikonhi žihii- 
rų sportą mėgsta ir kariais; 
jame sUšižėidžia ir užsimuša. 
Kad karo laike darbai ir biz
niai pagerėjo ir Viši uždirbo 
ir teido ddug pinigų, tai bUven 
karo nuopelnas,* o ne kareivių. ( 

Ir šitokiems nėnukentejU-- 
šiems, nesužeistiems karo ve
teranams valdžia išleidžia kelis 
šimtus milionų dolerių kas mė-; 
tai. Veteranam? Šiemet paskir-i 
ta 928,000,000 dolerių. Daii-i 
giau negu armijos ir laivyno* 
užlaikymui, nes krašto gyni-

tėrika kare nefiUkėntojUsiems 
veteranams. ' Sulig Veteranų, 
Biuro direktoriaus generolo 
tiines apskaitliavimii, iki 1945 
metų ant karo veteranų bus 
išleista 21^2 bilionų dolerių. 
Apie tiek, kiek vieae karas kai
navo.

Tuos miliontu ir biliotiuš do-< 
lerių valdžia turi išrinkti iŠ 
gyventojų Įvairią taksų arba 
mokesčių pavidale. Nestebėti-1 
ha, kad gyventojai apkraunami 
nepakeliamomis mokestimis. 
Netoli ketvirtadalį (23.7%) vi-: 
sų valdžios išlaidų suėda ve
teranai.

Jeigu jau Amerikos karei
viai buvo tokie, kuriems rei
kia apmokėti už patriotizmą 
ir kariavimą (o ekskareiviai ir 
šiandien patriotizmu garsinasi), 
tai jau getėšnės ir padoresnės 
rųšies žmonės buvo “stekenai”.

Aš vifeai nesmerkto tų vete
ranų, kurie yra be darbo ir 
biznio ir jų šeimynos badauja. 
Jie ieško įplaukų iš bite kur. 
[Net ir už vogimą aš jų nekal
tinčiau, kaip ir visų kitų be
darbių.
•yr, tnauir ; r„i,.7,^i.-,

paguos, jeigu jis čia ir kaž
kaip draskysis?

VaėgU.

Vėl koronerio formalumai, 
Šefmehys, pakasynos ir tuzi
nas kitas j kapines žiūrinčių 
špikyzių...

Staugirdui visa tai jau labai 
paprasta

Neš laimingoji Amerika be 
galo jam dtiosni —

Balsiai daug duoda —-
Šermenų!

i >
Algirdas Margeris

PROH1BICIJA
KUiiM.Į. i—

(Tąša)
“Mirusi!” sušvokštė Pranas 

Gobšą ir nėrė pro duris, net 
drabužių nesusitvarkęs ir do
lerio su munšainu nepasiėmęš. 
Baimingumo instinktas* matyti, 
nugalėjo baisųjį jo šykštumo 
jausmą, — kitaip, argi jis bri
tų dolerį SU munšainu palikęs?!

O Staugirdienė gulėjo aukš- 
tieninka, amžinai persiskyrusi 
su prohibicija, muhš^inu, “kil
niuoju ekšperimėntU” ir 
vybe..

gy

metirię”. Negailėjo ir alaus di
delės stiklinės.

Labai miglotas pasaulis pra
dėjo Staugirdo galvoje pragied
rėti. Atsiminė vakarykščių. 
Aštrus gailesys pradėjo gnai
byti jo širdį Išsitraukė iš ki- 
Šefiiaus nėrinę..; Ir nusitikę 
Adelinos gailėjosi* bet nei pati 
verkti* nei kitus verkiančius 
matyti nenorėdama, dar kartų 
kitų Staugirdui užfuridijo, kad 

. skausmus iš jo širdies išpio- 
. V«s«.

Staugirdas lėtai alų srėbcio-

Karo veteranai
Rašo Dr. A. Mondvidas

šiais blogais laikais visi ieš-; 
ko kelių ir priemonių kaip) 
nors gyventi. Du automobiliai į 
(garaže ir višta katile kiekvie
nai šeimynai, kaip buvo Hoovė- 
ris žadėjęs balsuotojams, kurie 
išrinko jį prezidentu, din$o. 
Miliūnai neteko ne tik auto
mobilių ir vištos, o garažo ir 
katilo. Nestebėtina, kad ir bu
vusieji kareiviai laike pasU/u-j 
linio karo atsidūrė bėdoj, 10 ar. 
12 milionų žmonių šioj šalyj, 
visai neteko uždarbio. Milioriaii 
profesionalų, smulkių biznie-: 
rįų ir ūkininkų irgi neužsidir-. 
ba pragyvenimo,

Ekskareiviai arba karo veto-Į 
rapai šiemet pradėjo valdžių; 
spirti, kad jiems tuoj butų ąt-; 
mokėti bortai, kuriuos patrįo-; 
tingi senatoriai ar kortgresnio- 
nai jiems paskyrė. Nieko šie-; 
bėtinoį kuomet valdžia skiria* 
pensijas] prai‘adusie.ms* svėikŠtą; 
ir žuvusiųjų'kare kareivių Šėb 
mynoms. Bet pasauliniame Ita- 
re vedusių vyrų buvo nedali#; 
Amerikos k ateivių užmiršta ir 
įvefatą pralaimėjo irgi nežy* 

-(mus. skaitlį

Staugirdas labai tikintis 
žmogus. Tikt Dievų, velnių ir 
dvasias: geras ar blogas.

Po savo žmonos pakasynų 
bijosi senoje vietoje gyventi.

Bijosi dvasių.
Neišmanėlis!
Per visų savo gyvenimo 

Staugirdienė buvo labai pa
dori moteriškė. Sunkiai dir
bo, skardingai gyveno, nie
kam blogo nepadarė. Tik mir
ties bejėgiškumo slopinama 
it jau nebevaiiodama niekšo 
atsiginti, - nusidėjo...

Nejaugi Dievas norėtų jų 
bausti: piktomis dvasiomis 
siundyti? |

O gerų dvasių bijotis nerei
kia. Tatai ypač žino Staugir- 
das, karštas katalikas.

Negi Staugirdienės dvasia 
panorės grįžti į šitų dvokiantį 
skiepų, kuriame nieko gero ji 
nepaliko, apart keletos su
klypusių baldų, apdaužyto 
krosnies, pustuštės gorčiuos 
ir katilo munšainui virti?!

Ar verta dėl tokių menknei- 
kių iš dangaus į žemę leis
tis?

Ach, tiesa, ji paliko Stau-

verta jai dėl jo čia

gero jis jai davė? 
jos būvio kovojo?

i vi-.? j
Kai besisukdama aplink sa-1 

vo ašį žemė akreipė Adelinasl 
kapą j saulę, jau šiek tiek iš-; 
lindusią iš po horizonto, stam
bus rasos lašai, tarytum pla-i 
tinos karoliai, riedėjo jos kapoj 
gėlių puokštėje.

Staugirdas dar tebemiegojo. 
Tik kai atvežė kripų karalijoh 
naują gyventoją, o senieji pa
sitiko jį liUdririiš Varpo gar-, 
sais, Staugirdas išbudo. Apši-j 
dairė. SUnki ir alkoholio garais 
išpusta jb grilva rodė jam pd^i 
šaulį, tirštai miglotą, Dėdišku 
ir hesuprdiitairią. Spėliojo žmd-į 
gus, kur beesąs. Atsistojo*; 
BaUgiau kdip tužinas špikyžiiij 
susmigo j jį savo viliojančio-i 
mis akimis.. Bet jis dabar tiki 
vieną jų tematė: tą pačią, kd-i 
rioje vakar šdvo sielvartus, 
skandino. Sunkios jo kojos; 
vos bemmešė j{ šitai! špikyzėhį 
su dar siihkfešbė galva ant jo Į 
pečių, čia j iš rddb tik savliiiri-! 
ko žtoorią, storą, nfeaukštą, iteti 
gražiai apvalią, jaUną, dailią*i 
linksmą ir, bėhdtai, iiilOŠirdfeį’ 
moteriškę. .1

J“Gėfį dibhą, thister StaiiJ 
girdas. Tai ir šiandie kapinės‘ 
se ? Girdėjau* kad f*ėtrą Ska
piškį atlydėjbte. Geras sportas? fcdbša. fik* įdbat jdU būvi) 
buvo, čia dažnai užeidavo? Visdl alMus 5r sustingus. Drd- 
DttOk, DiėVfe, jam dangaus kd-įjbtižiai fifeįvįrkojį.,. Doleris ir 
ralyštę.’’ 1

“Gteiią; gečą, ftltefok. Tai - 
tddbš— tfUlp — at-dt-atlydėjo

Jo* laukdamas, kad tik grėl-j 
Čiau Petrų Skapiškį žemėmis; 
užpiltų ir jo palydėtojų būre
lis špikysėsna pasiskirstyti). 
Gal taip# kaip vakar, ir čia; 
ateis ir jam 'gerai užfundyi, 
ir namo parveš.

Taip ir buvo. y i
Petras Skapiškis į žemę—
Jo palydėtojoj į šplkyzes... i
Bene kitaip išmokino ir 1- 

pnatino žmones prohibicija?!
Ir gėrė, ir Statigirdui fUfidl- 

jo, ir namo jį parvežė.

Bet at 
grįžti ?

Ar ką
Ar dėl
Nei
Jis tik kapitalistiniu šlamštu 

savo galvą vienval kimšo, 
sportu savo jausmus kuteno, 
“aukščiausia gyvenimo nor
ma” džiūgavo, turtingais, “iš
mintingais*- ir garbingais A- 
inerikbs valstybininkais did
žiavosi, jų pagimdyta ir išug
dyta prohibicija džiaugėsi, 
inunšainą virė ir gėrė...

Ir Staugitdienės dvasia tu
rėtų tokio vyto išsiilgti ir grį
žti žemėn, kad su juo pasigč- 
rejuš?

Niekados!

Parvažiavęs Čhtėagon, &tad- 
girdas tiėšiog hąmo ėjo ■— 

Patogtytl savo žmonos. 
Viduti Žengė nedrąsiai, lėtai, 

prisibijodamas, kad' 
hefiįlbarhb kairi pėrtisą naktį’ 
kažkur buvo, nariio visai hė- 
£ ar ėjo. Maiiė smukti miėį- 
t-uiriiin* išsitraukti iš palovės 
gdtfinę, išgčHi stiklitię kitą 
te __ fovdti. <

Jfeet..
; Tūttišh. Laiigų. .užuolaidas 

nepakeltos.
dfftgtelejo, jo gal

voje niiillis.
Dairėsi.
/lt pamatė —
^tatigirdlėnę begulinčių' 

taip,, kaip jų paliko Brands 
bobša. Tik ddhar jtiti buvo

■

O Staugirdas vis tiek bukš- 
tavo ir kitau šklepan gyventi 
itoikraušte.

Ir rfcdb jiš naujoj vietoj tris 
gyvanašlius ir du paprastu 
našliu* kaip ir jis pats.

Susigyveno, susidraugavo, 
net ir karštais bičiuliais virio.

Kodėl pe?
Juk visi munšainą verda, vi

si geria* visi apie krosnį su
gedę pypkes ruko arba taba
ką kramto Ifr, žinoma, spjau
do, dažniausiai taikydami į 
krušnį, kbrib jdu ue tik apa
čia, l>et ir vilas viršus nuklo
tas...

Visame kalite susitaiko, lik 
retkarčiais, kki ima apie mo
teris šnekėti, susibara. Mat, 
kai trys našliai* kurie norma
liu keliu našliais tapo, vadi
nasi, jų žntonoš mirė, prade
da savo nabašninkių gailes
tauti* jų dorybėmis didžiuo
tis* tai trys gyvanašliai ima 
Savo žmonas baisiai keikti. 
Sako jas šiokias, sako jas to
kiai; Ir, žinoma, labiausiai dėl 
to, kad į špikyzių biznį sulin
do. Gi prdktiškai patyrę, jog 
biznis yta daug pelningesnis, 
kada jų vyrų namie nebėra, 
išspyrė juos laukan ir divor- 
savo. Dabar senbernius myli 

i ir dolerius pila, kaip šupelc. 
i Aštriausiai savo žmonas 
niekina, keikia ir smerkia 
gyvanašliai Alaušinis ir švar- 
na. Q Staugirdas, kaip ir ty-

i čia* jas Užtaria.
j (Bus daugiau)
. L. A.U.—i;—u—;------ ;  --------------------

i Šiandie atėjo KOVA 
Mo. 7. GaHma Rauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

*

gbfčihė taUhšdiho bonka ant 
stalo.
r’t “Mirtis!” tik tiek teištarė 

įfalibėsl Staūgirdas paskui * patraukė1
i lt dklas siehoš. jbš dtabilžitis Žemyn ir, kaųj

1 dtevObaitailigas žmpgUs, atsi- 
~ klaupęs fetikiityėjO poterius.

Ątsistoįo,. įšgęre dvi - stiklines 
teitinšaiiiO, įsikišo ; kišenei 
fMiito Gbbšdš paliktą aht šta- 
Į0 JtolM$ if išėjo tiesiog pas 

t /^rįfcoritį* 
šaltai...
Tik kelios .ašaros...
feet kų jaui daugiau bedary

ti? — • ( ;
Juk jis jau seniai “nelaimių 

už^i’udlnldš ŽhiOgtiš. “ . .
O jHgii lt laižo skaitšiiių 

liė^shbs įo šlfdį, tai tiekė kili 
lengvai pabalys, suptas ir

bių, it aklas siehoš.
“Dabar kasdieną atlydi po 

du ar tris. Tiek daug lietukų 
miršta. Ir vis dar pojaumaii 
vyrai ar moterys”, pradėjo pa*( 
prasta kapinių teina apvalioji j 
’jiftišjak-ii. .

Staugirdo abiejų ratukų pir'š-i 
tat: rūpestingai kntainėjosi jdf 
kišenmofie. Vėltui. TuŠtk O iŠ-į 
tfoškųš jo kitkas prašyto P^1 
šė, tarsiu Verkto Verkė ąlkOko- 
lio. . 'J

Gerai, kad toisiukė ittbj pa*' 
stebėjo tabai Stougir-^
dd padėti
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Alkani bedarbiai de
monstruoja prie 

miesto rotušės

kainas. Teko girdėti, kad ne-| 
priklausomos bendrovės ir men
kesni pieno pristatytojai, pri
vers organizuotas bendroves1 
numažinti pieno kainas iki 9 
centų už kvortą. Kad tai įvy
kinus, pieninės nori numažinti 
išvežiotojų algas iki $35. Nuo 
gegužes mėnesio jie gaudavo 
$45 ir prieš tai $50.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P. Martinkaičio-Se- 
no Petro pranešimas

Rus, kuris užlaiko bučernę 
Brighton Parke, paaukavo lab
daringam vakarui visą kumpi. 
Be to, daugelis biznierių pri
žadėjo atvykti į vakarą, kuris 
įvyks šeštadienį, p. Krenčiaus 
svetainėje, Town of Lake, 
4600 ir Wood gat., ir bendrai 
su visais praleisti laiką.

. » • Z/ .,j - t S?■ ' i

►

Reikalauja leidimo suruošti 
protesto [eiseną pirmadienį

Ją planuoja

Didžiulės grupės bedarbių 
vakar buvo susispietusios prie 
miesto rotušės, remdamos sa
vo vadus, kurie nuėjo pas ma
jorą Cermaką reikalaudami 
leidimo eisenai,
suruošti miesto viduryje, pir
madienį, protestui prieš suma
žintą pašalpą.

Rotušė buvo apsaugota stip
riais kordonais policijos, kuri 
gaudė įtariamus asmenis. Be 
to, policija buvo apsaugotos 
įvairios šelpimo stotys miesto 
pakraščiuose, tarp jų String 
Street stotis, kur nesenai buvo 
nušautas bedarbis Sbosab.

Bedarbių vadai tvirtina, 
kad bedarbiai maršuos pirma
dienį nors jie ir negaus leidi“ 
m o.

Illinois valstijos atstovas, 
tuo tarpu, išvyko į Washingto- 
ną, kur tariasi su federale re
konstrukcijos korporacija 
naujos $6,000,000 paskolos rei
kalu.

Mokyklų viršininkai 
pradės investigaciją 

į teroro akciją
Vakar Chicagos mokyklų vir

šininkai nutarė pradėti tyrinė
jimą į terorą, kuris yra nu
kreiptas prieš mokyklų princi- 
palus. Tūli asmenys gesini
mais ir laiškais mėgino privers
ti mokyklas panaikinti valgyk
las, bet jų reikalavimai buvo 
atmesti. Paskutiniu laiku prie 
mokyklų superintendento Bo- 
gan namų buvo pamesta bom
ba.

Trys jaunos Morgan 
Park mergaitės pa

bėgo iš namų
Policija ieško trijų jaunų 

Morgan Park mergaičių, R. 
Belhvez, F. Jersky, A. Kannar, 
15—16 metų amžiaus, kurios 
pabėgo iš namų sekmadienį 
naktį, su trijais vyrais. Visos 
lankė Morgan Park high school.

Šventins vėl. Bronis 
ląvo Leščinsko 

paminklą
Peoples Furniture 

kurios randasi 
63rd St., 4177-85

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS'

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti WseternAv 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halsted Street
....  ...... " "" ' —............* ............................. . I I I »■ ■ I. -I ■

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS ęrjžo ii Ęutopos it 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

t^tttviai Gydytojai
Dr. .Vincent C. Steele

Dentistas
/ 4180 Archer Avenue

visi kliubo nariai prašomi da
lyvauti susirinkime, nes bus 
svarstoma ir balsuojama, ko
kią partiją ar atskirus kandi
datus musų kliubas nutars 
remti lapkričio 8 d. balsavi
muose.

Apie ateinančius prezidento 
rinkimus ir jųjų svarbą nėra 
reikalo kalbėti, mes visi tuo 
esame suinteresuoti. Mums tik 
svarbu kas bus išrinktas ir už 
ką mes patys balsuosime.

Po susirinkimo, kaip* ir pa
prastai, kliubas duoda užkan
džių, nes kaip kada juk reikia 
ir biskį paūžti. —Kliubietis.

Pbone Bonlevard 70v2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

T vairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tui kaipo patyria gydytojas chirurgai it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray it kitokiu! elektros prie
taisui.

Ofisas ir Laboratorija t
1025 W. 18tb S f., 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

Praeitą savaitę šv. Kazimie
ro kapinėse Leščinskų Šeimy
nai pastatytas didelis, 20 pė
dų paminklas, kryžius. Tai 
yra didžiausias ir brangiau
sias paminklas tose kapinėse 
jis pašvęstas Bronislavui Leš
činskui, vienintėliam Stanis
lovo ir Ananinos Leščinskių 
sunui, kuris buvo miesto poli
cijos narys.

Sirgo 6-ius mėn. Turėjo 
inkstų ligą, ir nors tėvai dėjo 
didžiausias pastangas, kad jo 
gyvybę išgelbėti, niekas negel
bėjo. Laidotuvės buvo labai 
didelės.

Paminklą 
Monument 
pašalinėms
domis jis kainavo apie $15,000. 
Ateinančią savaitę jis bus pa
šventintas su didelėmis iškil
mėmis. A. B:

PASIMIRĖ LOUIS JUŠKO

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonas Brutuvick 0597

’ Gerbiami Chicagos ir apylin
kės lietuviai, noriu pranešti, 
kad su spalių pabaiga pradėjau 
dirbti už keliaujantį pardavėją, 
“salesmoną” 
Krautuvėms, 
2536-40 W. 
Archer A ve.

Peoples Furniture krautuvė
se yra didelis pasirinkimas vi
sokios rųšies rakandų, pianų, 
radio ar ko tiktai reikalinga 
vedusiems ar pavieniems, kurie 
gyvena namuose, o ne Hooverto 
viešbučiuose.

Taip pat Senas Petras toliau 
dirbs °Nau j jenoms”, rinkdamas 
spaudos darbus ir platindamas 
knygas.

Kam yra reikalingos radio, 
lovos, minkštas karpetas, “Nau
jienos” ar “Keleivis” užsirašy
ti, knygų ar koks nors spau 
dos darbas atlikti, kreipkitės į 
Seną Petrą, paskambindami te
lefonu Roosevelt 8500, o Senas 
Petras su keliaujančia krautu
ve maloniai ir pigiai jums pa
tarnaus.

Visi Seno Petro draugai ir 
simpatizatoriai neužmirškite, 
kad dabar esu didelės lietuvių 
krautuvės Peoples Furniture ke
liaujantis salesmonas.

—Senas Petras.

statė Venetian 
Co. Su kitomis 
laidotuvių išlai-

Ųžvakar Cook County ligo
ninėj pasimirė sulaukęs vos 26 
metų Louis Juška, išgulėjęs li
goninėj 3 mėnesius. L. Juško 
gyveno pas brolį adresu 6630 
So. Washtenaw Avė. Laidotu
vės įvyks spalio 27 d. 8 vai. 
ryto iš Eudeikio koplyčios, 
4605 S. Hermitage Avė. į Na- 
tivity bažnyčią, 68-ta ir Wash- 
tenaw Avė., o paskui į šv. Ka
zimiero kapines. —Rep.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

V. Graboriai

Rosdand

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 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.
Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. I ‘ 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų Į 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

I

Advokatai

f !

*

Graboriai

pa-
■

DR.M.T. STRIK0L1S

8

■Ofiso Tel. Lafayette 7031

Great Pullman Lithuanian 
Better Government Club

5203

8413

Pieninių organizacijos ir jš- 
vežiotojų unijos atstovai vedė 
slaptą pasitarimą apie pieno

bu
rei-

brolis Clias. Steponavičiaus, 
Chicagos “Pirmyn” choro ve
dėjo. Senas Petras^

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
’ Telefonas Virginia 0036

Šis choras yra dar jaunutis, 
suorganizuotas pereitą pava
sarį, po komunistų partijoje 
įvykusio skilimo. Choro ve-

Labdaringas vakaras bus 
sėkmingas

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Bouleyard 1401

Moterų ir Vaikų ligų. Specialiai 
4145 Archer Avė,

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Talpą! 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

. DENTISTAS
4143 Archer' Av., kampas Francisco Av, 

Valandos.: 9 v. ryto iki 9 , v. vak.
Nedėldieniais

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 |r nuo 6 IM 

8 vai. vak. jNedMloinls pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonai

Boulevard

Boulevard 
»

1327 So. 49,tb Ct

Telefonas
Cicero 3724

Spalių 30 d., P. Paliulio 
(Meldažio) svetainėje įvyksta 
“Naujos Gadynės” choro kou-

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Akiu (gydytojai

kitur

Swansonas kaltina
mas šunybėmis su 

teismo rekordais

Šerifui besivaikant va
gis, pavogė jo šarvuo

tą automobili

Chicagos “Secret six” vakar 
apkaltino dabartinį valstijos 
prokurorą Swanson leidžiant 
kaltinamųjų gynėjams naudo
tis slaptais grand jury teismų 
rekordais už sumokėjimą tam 
tikros sumos pinigų. Swanso- 
nas, po tų kaltinimų, pašaukė 
col. Randolph ir Jamie, •secret 
six organizacijos narius 
dyti prieš grand jury tuo 
kalu.

Martin Insulto byla 
paskirta lapkričio 28

Kriminaliu teismo teisėjas 
Pry slalski paskyrė lapkričio 
28 d., vagyste ir pinigų išeik
vojimu apkaltinto Martin In
sulto bylos svarstymui. Mar
tin yra Samuelo brolis. Jis 
dabartiniu laiku tebesiranda 
Kanadoje, kur jo perdavimo į 
Chicago byla bus svarstoma 
lapkričio 4 .

Greitoj ateityje Chi 
eagoje nupigsiąs 

pienas

MARIJONA JUŠKIENĖ 
po tėvais Jakaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 24 dieną, 6:40 valandą va
kare 1932 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Šilalės parap.. Obelynų kaimo. 

Amerikoj išgyveno 31 metui. 
Paliko dideliame nuliūdime vy

rą Izidorių, seserį Barborą Luko-, 
šienę, švogerj Tamošių, sesers duk^ 
tė Ona Grigalienė ir giminės, o 
Lietuvoj seserį Elzbietą Trionienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3447 
So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
spalio 28 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Juškienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti !t 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sesuo, Svogeris, 
Sesers Duktė it Giminia.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
nae.

La Šalie apskričio šerifą 
Edward J. Wajtcr ištiko dide
lis nesmagumas. Kuomet jis 
sušilęs ir skubėdamas vaikėsi 
septynių banko banditų, kita 
grupė vagilių nušvilpė jo 
šarvuotą automobilį. Karas 
stovėjo prie W. Cullerton ir S. 
Western A ve., bet kuomet jie 
grįžo, jo jau hclyei’UdoV ‘

Atmetė mokyklų petici
ją uždąryti mokyklas
Chicagos mokyklų taryba 

vakar atmetė 600 mokyklų mo
kytojų peticiją uždaryti mo
kyklas, iki Chicagos piliečiai 
supras, kad mokyklomis jie 
turi susirūpinti ir mokyklos

Swanson Insulto bend
rovių šėrininkas

Vakar iškilo aikštėn faktas, 
kad valstijos prokuroras Swan- 
son, kuris vedė tyrinėjimus į 
nusibankrutijusio Samuel In
sulto reikalus, pats pirko jo 
bendrovių šėrus spalių 1929 
metais. Vertybių nusipirko ųž 
$15,000.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

STANISLOVAS M1LKINT
d

Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
spalio 24 dieną, 10:00 valandą 
vakare 1932 m., sulaukęs pusės i 
amžiaus, gimęs Lietuvoje Taura-.' 
ges apskr., Girdiškės parap.,' Pa- 
bambių kaimas.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime : 

moterį Amelią, po tėyais Kudulai- 
tė, podukrė Amelia, žentas F. 
Waitches, posūnį Povilą, du pus- Į 
broliu Joną Milkint ir Feliksą į 
Songailą, švogerį ir švogerką Ka- 
sakauskus ir , giminės, o Lietuvoje ; 
brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 2951 ]] 
West Pershing Road. i'

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, spa
lio 28 dieną, 1:30 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a .a. Stanislovo Milkinto 
giminės, draugai ir pažystami esat

> nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutiekti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukrė, Posūnis, 
Pusbroliai, Švogetis, 
Švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab< 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

“Naujos Gadynės” 
choro koncertas

Lietuvių Geresnės Valdžios 
Kliubas šaukia nepaprastą su
sirinkimą penktadienį spalių 28 
dieną, 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėj,

Lietuvių geresnės valdžios 
kliubas, kaipo, politiška bepar- 
tyviška organizacija, dalyvau
janti politikoje, remia tuos 
kandidatus, už kuriuos didžiu
ma kliubo narių pasisako.

Todėl penktadienio vakare

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it veneriikų ligų 
-Ofisas 

3102 So. Halsted St 
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v 
Nedėliomis ir šventadieniais 40—2.

■ ■ . -B L ZOLP .——’-------------- —-
Graborius Chicagoj |Dr. Suzana A. Siakis

1646 W. 46th St.
MM

Prie Joniškiečių kliu
bo vakaro prisideda 

ir biznieriai

Chicagiečiams plačiai žino
mi pp. Narvjdai, kurie turi 
kepyklą Marųuette Park kolio- 
nijoje ir priklauso Joniškiečių 
kliubui, paūkavo kliubui visą 
glėbi duonos. Juozas Skris-

Telefonas. Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auhurn Avenue
CHICAGO, ILL. . '

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

. rių.

3307 Aubum Avė
CHICAGO. ILL.

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIIĮ (STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su ,wo nupiginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą, nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų
ištaigą iš bile kokios miesto dalies

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už t$ pa 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint
j tai, ar jus ką pirkaite, ,ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju* Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDĘIKĮ pirui negu kreipsitės kur

jūsų graborius
Didysis Ofisas

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuptumo. skaudamą 
akių karštį, 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
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phoųe Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Asbland-Ave 
Tel. Boulevard 6487

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halątėjd St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

T Lietuviai Gydytojai__

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

it niro 6:30 iki 8:30 vakare. {Sek
madieniais nuo 10 iki l£.

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard. 8483

DR. A. L. YUSKA
2.422 W. MargutU. M. 

kampas 67tb ir A r tęsiau Avė. 
Tekfonas G rovebill 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS pENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Węst J4th Street 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Macguette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal ausitarimą.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

T ei. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 jki 12 ryto

A.A. SL A KIS
Advokatas '

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington 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 73J7

Namą TU. Hyde Pa* 3335

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. Rocktoell St. 
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

.4600 4So. Wood Sts—Ketver$> vok.
Tel. Lafayette 6393

160 N, LaSalle St. — pagal sutartį
........... ... R.-II-ĮII,1 "■'!■! t!-... ..................... — m......... ...I...... .. .. I.rn„ .........

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS

140 N. Deachoen St., Saite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietą 

756 Wost 35th Street
Pbone Boulevard 5913 , 

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

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį.



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

sidaro, turėjo $3,007,000 depo
zitų. 1930 metais depozitai sie
kė $12,000,000. Bankams užsi
darius, labai daUg nukentėjo 
lietuvių, kurie turėjo reikalo ir 
dėjo pinigus j abu banku, ypa
tingai Peoples banką.

vėl apsipylė ašaromis < ir pama
žu nuslinko.

Skaudu ir liūdna.
A. K. Sargas.

Policijos areštuotas 
Povilas P. Baltutis

9 vai. vakare suimtas Y. M. C. 
A. viešbučio kambaryje; jį 
suėmė detektyvas Alfred 
Jenner.

Sp. 25 d. apie 9 valandų va
kare Young Mens Christian 
Association viešbutyje, netoli 
Michigan ir 9-tos areštuotas 
Povilas P. Baltutis.

Jis buvo rastas to viešbučio 
laukiamajame kambaryje. Bal
tutį areštavo detektyvas Al
fred Jenner, kuris gavo nuro
dymų, kad ieškomą asmenį ten 
galima rasti. Baltutis tebėra su
laikytas.

Kiek teko girdėti Povilas Bal
tutis yra paieškomas nuo se
niai. Jį ieškojo kreditoriai, ku
riems priklausančios didelės su
mos pinigų. Jo niekur nebuvo 
galima rasti ir spaudoje buvo 
tilpę paieškojimai, kuriuose 
kreditoriai siūlė atlyginimą už 
jo suradimą.

Kalbama, kad Baltutis nau
dojęsis svetimų pinigais ir jų 
nepajėgęs sugrąžinti. Prieš jį 
buvo išduoti judgementai, bet 
Baltutis atsisakė pinigus išmo
kėti. Tuomet buvo išimti va
ranti i traukiant Baltutį į teis
mą. <Po to jis pradėjo slapsty
tis. Smulkiau apie areštą bus 
rytoj.

* i

Didelėje automobilių 
nelaimėje nukentėjo 

trys moteriškės
Lietuvis J. Kazlauskas išliko 

nesužeistas

Chi. Liet. Auditorijos 
boną komiteto žodis 

bonų savininkams

Tarp to buvo pranešta, kad 
leidėjai šių programų Peoples 
Furniture krautuvės mini 17-, 
tų;metų biznio sukaktuves, tęs
dami didį išpardavimą visokių 
namų reikmenų labai numažin- 
tom kainoms Genovaitė.

Roseland
Ragina bonų savininkus kuo- 

greič’ausiai juos sudėti į 
Stock Yards banką

Kviečia visus darbininkus 
lankyti į socialistų mitingus 

? kiekvieną ketvirtadienį

atsi-

skyriaus nariai. Pasidalino už
darbiu, taipgi pasakė daug links
nių kalbų, linkėdami kliubųi ge
rovės ir laimingos ateities.

Parengimas pavyko kuo ge
riausiai, tik bėda' su musų jau
nimu. Trūksta rimtumo, bet 
rašyti apie tai neapsimoka, nes 
pataisyti jų tuo budu negalima. 
Verčiau tylėti, nes laikui bė
gant jie patys pasitaisys.

—“N.” rašėjas.

_______________________  Ketvirtadienis, šp. 27, 1932
fore the Lithuanian people of 
the entire United States an 
organization such that they 
never have seen before. It 
will be this organization that 
will carry
work that has been started 
by our older Lrthuanians.

To bring down the eurtain 
on the first act,
party that will be held this 
coming Saturday calls for the 
attendance of every member. 
All reservations should be 
made with J. Varkala, Went- 
worth 7927. — Kazys.

ICLASSIFIED ADS
on the national

this grand

Naujas Universal 
banko depozitorių 
komiteto laimėjimas
Superior Court išleido orderį, 

draudžianti receiveriui vesti 
reikalus su šėrininkais be 
kom. žinios

Pirmadienį vakare, šiauri
niame Damen Avė., gale įvy
ko didele automobilių nelai
mė, į kurią pateko ir lietuvis 
J. Kazlauskas, 5353 So. Arte- 
sian Avė. Apie 8 valandą va
kare susidūrė dvi mašinos, 
Fordas ir Buick. Tuo ląiku iš 
pietų į šiaurę Damen gatve 
važiavo J. Kazlauskas su savo 
Mormon. Susidūrusios maši
nos užgavo ir jo automobilį. 
Nelaimėje nukentėjo trys mo
teriškės Minnie Spindler, kuri 
važiavo Buicku, Agnės ir A. 
Gerstner. J. Kazlausko auto
mobilyje niekas nenukentėjo.

Numato reikalingu
mą prieglaudos ne

laimingiems lie
tuviams

Oak Forest seneliams suruoštų 
pietų atgarsis; Amerikos 
prieglaudose esą tūkstančiai 
lietuviu, o w

Cook apskričio Superior 
Court teisėjas Dennis E. Sulli- 
van, svarstydamas depozitorių 
komiteto peticiją, nutarė, kad 
Universal statė banko receive- 
ris Herrod turi pranešti depo
zitorių komitetui apie reikalų 
vedimą su banko šėrininkais ir 
kad komitetas nori tuo reikalu 
kooperuoti su receiveriu, iki 
tolimesnio teismo sprendimo šė- 
rininkų atsakomybės klausime. 
Be to, receiveris turi pranešti 
depozitorių komiteto advoka
tams (A. A. šlakiui) apie vi
sus naujus orderius, prieš pa
duodant juos į teismą.

Orderis buvo išleistas spalių 
25 d.J-Spaudos Komisija.

Peoples Banko virši
ninkas apkaltintas 
$178,000 išeikvojimu

’ i
Kalėjimas gręsia banko vice- 

prez. Clarence Webster ir 
asistentui W. T.Nenneman.

Užsidariusio Peoples National 
Bank & Trust Company ban
ko (47th & Ashland) vice-pre- 
zidentas Clarence K. Webster 
federalio teismo grand jury 
apkaltintas išeikvojimu $178,- 
000 banko pinigų. Bankas už
sidarė birželio mėnesį, nuneš
damas daug lietuvių ten sudė
tus pinigus.

Grand jury apkaltino Webs- 
terį .vakar. Anot J. V. proku
roro asistento Owen West, jis 
išeikvojo $127,000 IPeoples 
banko pinigų ir suvirš $51,000 
iš jo valdyto Standard National 
Bank (79th & Ashland).

Kartu su juo apkaltintas 
William T. Nenneman, 1Q517 
S. Campbell Avė., vice-prezi- 
dento Websterio asistentas, ku
ris išeikvojo banko $5,362.

Abiem kaltinamiems gręsia 
penkių metų kalėjimas ir $5,- 
000 piniginė bausmė.

Kuomet Peoples Nationa 
Bank and Trust Company už

Spalių 16 d. Moterų Draugi
ja Apš vieta surengė šaunius 
pielus Oak Forest prieglaudos 
įnamiams, lietuvių seneliams ir 
paliegėliams. Be to, buvo tur
tingas programas, susidedąs iš 
dainų, šokių ii kitų pamargi- 
nimų. Pribuvus į prieglaudą 
apie 2 vai. po piet, trys stalai 
jau buvo apsodinti suvargu
siais. žvilgterėjus į juos ir be
sidarbuojančias apšvietietes, 
matėsi širdingumas, užuojauta 
ir artimo meilė. Garbė apšvie- 
tietėms už jų prakilnų darbą. 
Manau, kad jos ir ateityje su
šelps nelaiminguosius brolius.

Tūkstančiai nelaimingų lietuvių 
Amerikoje

Bet štai kas labiausiai me
tasi į akis. Didelis skaičius tų 
nelaimingų musų tautiečių. 
Nors jų suskaityti nepavyko, 
spėju, kad yra daugiau negu 
šimtas. O tai tik vienoje prie
glaudoje. Jų yra keletas Chi- 
cagos apielinkeje ir visur ran
dasi lietuvių. O ką jau bekal
bėti apie visas Jungtines Val
stijas? Neklysiu pasakęs, kad 
nelaimingų lietuvių randasi 
tūkstančiai.

Kodėl neturėti lietuvių 
prieglaudą?

Dabar ir kyla klausimas, ko
dėl mes lietuviai neturime prie
glaudos namo, kur musų tautie
čiai galėtų ramiai užbaigti die
nas. Mes turime didžiules or
ganizacijas, kliubus. ‘Paimkime, 
pav. SLA. Jau nuo senai pro
jektuojama ir kalbama apie 
prieglaudos namą, bet ikišiol 
niekas nepadaryta. Mano nuo
mone, tai didžiausias apsileidi
mas. Musų organizacijų vadai 
išleidžia tūkstančius dolerių ne
lemtoms paskoloms ir beverčių 
bonų pirkimui, o prieglaudai 
nieko. Tai parodo, kaip mes 
savaisiais rūpinamės.

Grįžtant prie Oak Forest pa
rengimo, noriu suminėti vieną 
įdomų įvykį. Išėjus iš prieglau
dos namų, staiga kelią pastoja 
senelis ir klausia, ar jau pasi
baigė balius. Nustebau. Susto
jęs ėmiau teirautis kame daly
kas. Sako nebuvo baliuje. Klau
siu kodėl, žmogelis ėmė skųs
tis, apsiverkė ir tik nusirami
nęs sako, neturiu čia nei gimi
nių, nei pažįstamų, esu vienui 
vienas, o blogiausia, tai nei 
kalbds nesuprantu. Pabaigęs - . . «

Ikišiol pasirodo, kad draugi
jos sudėjo beveik visus Lietu
vių Auditorijos bonus į bonų 
komiteto nuskirtą depository, 
Stock Yards Trust and Savings 
banką, bet pavieniai savinin
kai deda bonus labai palengva. 
Komitetas nežino priežasčių, 
dėl kurių savininkai nesisten
gia' to padaryti.

Komitetas nori priminti, kad 
bondholders proteetive commit- 
tee nėra jokia naujienybė Chi- 
cagoj, nes jų yra tūkstančiai. 
Nuosavybės savininkai ar kor
poracijai nustojus mokėti nuo
šimčius ar neatmokėjus pasko
los, bonų savininkams nėra ki
tos išeities, tik organizuotis i 
komitetą, kuris atlieka peror
ganizavimo darbą naudai bonų 
savininkų, kurie sudeda savo bo
nus į taip vadinamą depository. 
Bet savininkus kartais suve
džioja įvairios nepamatuotos 
kalbos, gandai ir patarimai. Tai 
daugiausiai sudemoralizuoja 
pradėtą darbą.

Auditorijos bonų komitetas 
negauna jokio atlyginimo ’ už 
darbą, todėl bonų savininkai 
privalėtų jį remti, kad darbas 
eitų kuo lengviausiai ir butų 
greitai užbaigtas. Didesnis skai
čius sudėtų bonų duoda geresnį 
pamatą komitetui sudaryti pla
nus. ,

Chicagos Lietuvių Auditori
jos bonų komitetas prašo savi
ninkų be atidėliojimo sudėti bo
nus į Stock Yards banką, 4150 
S. Halsted St. Padėjimo vieta 
yra antrame aukite, Trust De
partment, prie pirmo langelio. 
Kiek bonų jau sudėta komite
tas praneš vėliau.

Bonų Komiteto pirmininkas,
Anton Booben.

Keistučio Kliubas 
stato “Gyvenimo*” 

verpete”
Spalių 28 d., Paliulio svetai

nėje, 2344 W. 23rd Place įvyks 
“Gyvenimo Verpete” veikalo re
peticija. ši drama bus pastatyta 
rengiamam Keistučio PaŠelpinio 
kliubo vakare, kuris įvyks lap
kričio 13 d. toje pačioje salėje. 
Manau, kad Keistučio kliubo 
tūkstantis narių lengvai užpil
dys svetainę. Įžanga pigi, tik 
50 centų ypatai.

Kadangi tikimasi daug publi- 
tai lošėjams būtina tinka- 
prisiruošti lošimui. Todėl, 
kurie veikale dalyvauja, 
būtinai susirinkti repeti-

Roselandas seniau yra. buvusi 
gana stipri socialistų tvirtove. 
9 wardas, kuris randasi Rose- 
lando ribose, seniau du sykius 
turėjo socialistą aldermoną, C. 
Jonsoną. Paskutiniuoju laiku 
socialistai vėl pradėjo aktyvi š- 
kai veikti. Ketvirtadienio va
karais, Strumilos svetainėj ren
gia masinius šbsirinkimus, pa
kvipdami po kelius kalbėtojus.

Pereitą ketvirtadienį, spalių 
20 d., turėjo* iret tris kalbėto
jus, kurie pasakė labai geras 
prakalbas dieįios klausimais. 
Du sykiu išriktas aldermonu

Ypatingai* reikia pasakyti, kad 
kalbamose prakalbose pirminin
kavo C. Jansonas, senas musų 
apylinkės' socialistų veikėjas ir 
geras agitatorius*. Kaip aukš
čiau minėjau jisai buvo išrink
tas du sykiu aldermonu Chica
gos miesto taryboj, kur jisai 
paliko gerą rekordą, kaipo veik
lus ir teisingas darbininkų at
stovas. Trečiu sykiu, kada so
cialistai vėl jį statė savo kan
didatu į aldermonus, republiko- 
nai susivienijo su demokratais 
ir statė bendrą kandidatę. Ta
da C. Jansonas buvo sumuštas 
balsavimuose maža didžiuma 
balsų.
Socialistų partija—darbininkų 

partija
ULn.’J

C. Jansonas pęreitą ketvirta
dienį agituodamas už socialis
tus, priminė, kad socialistų par
tija, tai darbiniųkų partija. So
cialistų pastatyti kandidatai, iš
rinkti atstovausi darbininkų rei
kalus. Terminui] užsibaigus, jie 
ir vėl bus sykiu su mumis ir 
veiks iš vieno. Aišku, kad C. 
Jansonas primine tai susirin
kusiems. štai, jus mane buvote 
išrinkę aldermonu net du sy 
kiu, ir šiandien'dar tebesu su 
jumis, ištikimas savo partijai.

,C. Jansonas prašė susirinku
siųjų, kad pakviestų darbinin
kus, kurie priklauso prie re- 
publikonų ar depiokratų, kad 
jie ateitų j socialistų prakalbas 
kaipo darbininkiškos organiza
cijos susirinkimą. Patartina ir 
lietuviams dalyvauti socialistų 
prakalbose, kurios įvyksta ket
virtadieniais Strumilos svetai-
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The f irst anniversary

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masu biuras suteikia patarimus namų 
savininkams ' reikale 
rendaaninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki 
metų. 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nno 8 vai. ryto iki 8 
vaL vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. {žymus namai originalio ir vienin
telio nataų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 Wtst Division St. 

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

nesusipratimu su 

gruodžio 31 dienos, 1932 
Metinė narystes mokestis

V

u

kos, 
mai 
visi, 
turi
cijai, kur prasidės 7 vai. vaka-

Laiko jau mažai beliko. 
—Iki pasimatymo.

re.

Graži radio pro
grama

Saturday, October 29th, at 
the International House, 1414 
E. 59th St., all of the Lith
uanian university studentą of 
Chicago and vicinity, their pa- 
rents, and their friends are 
going to celebrate their first 
anniversary. The occasion is 
slated to begin at 7:30 o’clock. 
The evening will be composed 
of dancing, a varied program, 
and a buffet supper.

Previous to October, 1931, 
there was no organization 
which brought together all of 
the Lithuanian students into 
one group. Today, we have a 
club vvhich has done a great 
deal tų create a better under- 
standing between our bųsiness 
and profcssional men and our 
own college students. The fu- 
ture of this organization dc- 
pends entirely upon its own 
members. From all appear- 
ances, this future will sėt bc-

Į CLASSIFIED APS
Educational 

Mokyklos
PILIETYBĖS PAMOKOS

Susipažinkit su šios šalies {statymais 
kaslink pilietybes. Pamokos prasidės 
Lapkričio (November) 3, 1932, ir kiek
vieną katvirtadienio vakarą >per dešimtis 
savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare. Prašau kuo greičiausiai užsire
gistruoti.

JOSEPH J. GRISH, 
4631 S. Ashland Avenue.

Telephonas: Bouievard 2800

—o--
NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 

ŠIANDIE!
Metini mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

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

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 4 7th Street,

PRANEŠIMAI
Depozitorių susirinkimas. Universal 

State Banko depozitorių visuotinas su
sirinkimas įvyks penktadieny spalio 28 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių, Audito
rijoj. Įžanga veltui. Į susirinkimą 
bus įleista tiktai su įrodymu, kad yra 
depozitorius. ' (

Birutės choro pamokos įvyks šį ket
verge vakarą, lygiai, 8 vai., Gage Park 
svetainėje 
prašomi laiku pribūkif. Nauji norinti 
įstoti į chorą taipgi yra kviečiami atsi 
lankyti. Valdyba..

North Mest Lietuvių Moterų kliubo 
susirinkimas įvyks penktadienyj, spalio 
28 d., 1932 Beneckienes bute, 1312 
Wabansia Avė., 8 vai. vakare. Narės 
malonėkite laiku pribūti, nes turėsime 
ir šiltų užkandžių. Kviečia Valdyba.

isi * choro dainininkai-kės 
>Vibukit

Financial
Finansai-Paskolos

GVARANTUOTAS MORGIČIUS

Mano klientas nori $3000/00 pas
kolos ant 1-mo 
— 3 fl. mūrinis 
ment"

mortgage. Prapertė, 
“bųsiness ir apart- 

naihas po antrašu No. 3533 
West Madison St., priešai Garfield Park. 

Kreipkitės ■ pas mane. Saugumą 
1-mo mortgage užtikrinu.

ADVOKATAS A. A. ŠLAKIS, 
77 West Washington St., 

Tel. Dearborn 7966

to

GERA PROGA

Morgičiaus savininkas yra priverstas 
apleisti Suvienytas Valstijas ir parduoti 
pirmą mortgičių $1200 ant $6000 
vertės mūrinio namo. < Karštu vandeniu 
šildomas. Mortgičius baigiasi už 
nėšių laiko. Galima uždirbti virš 
į 6 mėnesius.

Kreipkits į Naujienas pas
T. RYPKEVIČIŲ

6 mė- 
$100

MES PRIRENGSIME jūsų aplikaciją 
dėl morgičiaus—paskolos HOME LOAN 
BANKE. Atsineškite savo paskutinę 
1930 Taksų Bilą. Atdara Antradieniais, 
Ketvirtadienais ir šeštadieniais iki 9 
vai. vak; Atsišaukite

1514 Milwaukee Avė.
' 3 lubos.

MES PAGELBĖSIME JUMS 
PRIRENGTI

ir padouti jūsų HOME LOAN apli
kaciją. Del informacijų atsišaukite

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

TURIU paaukoti 4 kambarių gra
žius rakandus.

5247 W. 25th St., Cicero.
n m ■ it.... ......——■■■■...... . .................

Patent Attorney
Patentai

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

J H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Help Wanted—Femąle
Darbininkių Reikią _ z 

•*^*^^***^ąsw*ąMW**n^^*RRR^^I*|***<*^^^**^^***1*** 

ŠTAI YRA ' JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kiče; ateikite tuojaus.

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

t

Del informacijų atsišaukite

Kambarys 1001 
29 So. LaSallę St. 

nuo 9 ryto iki 7 v. v.Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

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 — reikalaukime 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. 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St 

Chicago. III. 
Tel. Yards 4754

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

2Vn nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso 

S. OSGOOD
1134 N. Western Avenue

Tel. Armitage 1199

Furnished Rooms -
REIKALINGAS kambarys dėl vaiki

no, be valgio, vienam gulėti. T. F. 
Benzat, 4909 W. 14 St., Cicero.

už

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Cleaning ir Dyeing 
įstaiga. Gera apielinkė, nebrangiai.

859 W. 73 St .

BARGENAS. Parsiduoda Barber 
Shop 2543 W. 71 St. ir Beauty Shop 
atskirai. Tel. Virginia 0632.

Laukiam JūsųSusirinkę svečiai linksmai pra 
leido vakarą; 13-ka narių ga 
vo žiedus r

patarnautojai
Kol

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai ...............  $2,50

? padaromi į vieną dieną.

A & C Better Bedding
906 No. Western Avė.
Tel Humboldt 4766

2 
1932 PH1LCO Hi-Boy Consolo 

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

Raudonos Rožes pa 
rengimas nusisekė

Praeito antradienio vakare, 
radio klausytojai turėjo ’ daug 
malonumo pasiklausyti gražaus 
lietuvių radio programų, trans
liuojamo iš W.G.E.S. stoties 
ir kurį prirengė Peoples Furni- 
turė Kompanija.

-Šį sykį pasižymėjo su gra
žiom dainelėm K. Sabonis, A. 
Ančiutė, L. Sabonienė A. <5ia- 
pas, Peoples Parlor duetas ir 
kvartetas. Dr. A. J. Jovaišo į- 
domi kalbą suteikė keletą nau
dingų patarimų apie sveikatą, 
o graži ir rinktinė orkestros 
muzika, kuri įvairino programą 
tai*p dainų Jr kalbų,r linksmino 
ir lygiai žavėjo klausytojus. O 
prie visoko žingeidus ir nau
dingi -pranešimai, suteikė daug 
žinių klausytojams apie Lietu
vių draugijinius parengimus/ 
apie prekių pasiūlymus ir t.t«

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 02nd St. 
Tel. Englewood 5840

Saukite 

CANAL 

6373

Sekmadeinio vakare Raudo
nos Rožės kliubas turėjo savo 
metinį parengimą, bankietą 
Community HoUsė Salėje.‘Tai 
pirmą kattą nuo susitvėrimo 
kliubas suruošė panašų paren
gimą. x

9 vai. vakare komisijos na
rys A. Matulis ■ paprašė groti 
maršą ir visi, pofomis, suėjo 
prie* stalų, gražiai gėlėmis pa
puoštų. Visi
jauni, baltai pasipuošę, 
sudėjo valgius, prasidėjo pro
gramas. Pirmininkui L. Švėgž
dai nesant, prabilo jo pagelbi- 
ninkas F. Jasutis, ir po jo C. 
Genis, B. Tutnaviče, abu kliu
bo raštininkai ir pionieriai. Dai
navo solo p. KųUitė ,ir p. Jo* 
kubauskienė. Toliau vėl ėjo 
kalbos, bet visos, trumpos, sma
gios, nes jaunįmas to tik ir 
nori. Kalboms pąsibaigus, vėl 
bėgti Šokti,
1.18-ka kliubo nąrių gavo $15 
vertės aukso žiedus už neėminu 
pašalpos per 10 tnetų. Dalyvavo 
base bąli įošėjjaų„kliubo sporto
M'?

J. MACKIEWICH 
, Mortgage Banker 

2324 S. Leavitt St.
Phone Canal 1678

• Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

Del Specialių
Skelbimų Kainų

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

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

SAVO BIZNIUS - PREKES.
SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




