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Hagos Tribunolas 
Suteikė Lenkijai

Dar Vieną Smūgį
Hagos Tribunolas 
uždraudė Lenkijai 

savintis Danzigą
Niekas pasaulyje neparėdė len

kams būti Danzigo miesto 
“gynėjais”

Haga, Holandija, gruod. 12. 
Tarptautinis Teismas vakar pa
reiškė savo patariamųjų nuo
monę Danzigo miesto ginče su 
Lenkija dėl Lenkijos kariškų 
laivų laikymo Dancigo uoste ir 
Dancigo vandenyse.

Dauguma balsų Tarptautinis 
Tribunolas nusprendė, kad nei 
Versalės sutartis, nei Danzigo- 
Lenkijos sutartis, nei Tautų 
Sąjungos decizijos nedavė Len
kijai tų teisių Danzigo mieste, 
kurių Lenkijos pretenzijos sie
kia.

Tribunolas pažymėjo, kad 
Lenkijos reikalavimai ir elge
siai Dancige ir jūrėse yra keis
ti ir savotiški, kuomet Danzi- 
gas visai nėra Lenkijos terito
rija ir jei Lenkijai pasisektų at
siekti savo pretenzijų, tai reikš
tų smurtu sulaužymą laisvo 
Danzigo miesto teteių.

“Danzigo miesto apgynimas 
randasi Tautų Sąjungos galioj, 
o ne Lenkijos rankose ir nei 
Versalės sutartis, nei Paryžiaus 
knovencija nedavė Lenkijai tei
sių pasiimti tokio gynėjo ro
lės”.

Nėra vandens todėl 
žiurkės geria rašalą

Collins, Ga., gruod. 13. CoL 
lins yra sausinusia vieta Geor 
gia valstijoje. Naktį, žiurkės 
ištroškusios per dieną ir niekui 
nerasdamos vandens, subėga iš 
pakampių į traukinių stotį, su
lipa ant stalų ir išgerią visą 
rašalų.

Honolulu amerikietėms 
nesaugu

Honolulu, Havaji, gr. 13. 
Amerikos karininkų žmonos 
perspėjamos, kad joms nėra 
saugu gyventi Honolulu: nese
nai įvyko teismas penkiems fi- 
lipiniečiams, kurie kriminališ- 
kai įžeidę tūlo laivyno karinin
ko žmoną, bet vietinis teismas 
kaltininkų tinkamai nenubau- 
dęs. #
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Anglija žada skaldyt 
Indiją dalimis

Burma įtaria, kad anglai nori 
juos pasisavinti

Londonas, gr. 13. Burma, vie
na turtingiausių Indijos šalių 
su 13,169,099 gyventojais ran
dasi tarpe Siamo ir tikrosios 
Indijos, yra didumo kaip Texas. 
Burma vyrai nešioja ilgus si
jonus ir ilgus plaukus ir jų 
moterys turi lygias teises su 
vyrais. Jie garbina girių dva
sias ir yra nepaprastai links
mo budo žmonės, visai skirtin
gi nuo indusų ir mahometonų. 
Jie vadinami “Indijos airišiai”.

Anglija siūlo Burmą atskirti 
nuo Indijos ir duoti dominijų 
teises, bet burmiečiai atsisako 
ir įtaria Angliju, kad Anglija 
nori jų šalį paversti savo karo 
laivyno baze, kaip yra padarę su 
Singapore.

Išrado mirties spindu
lius

Londonas, gruod. 13. Senato
rius G. Marconi, bevielio tele
grafo išradėjas betyrinėdamas 
atrado naujų “mirties spindulį”. 
Skaitydamas paskaitų, išradėjas 
pasakė, kad pelės ir paukščiai 
prisiartinę prie jo išrasto “ui 
tra trumpų bangų radio apa 
rato spindulių tuojau miršta:. 
Spinduliai žmonių užmušti ne
įveikia, bet labai sušildo kūnų.

Steigia bendrovę dirbti- 
. nai gumai gaminti
Mexico City, gruod. 13. Mek

sikoje valdžia sudarė naujų 
bendrovę, kuri gamins sintetiš
kų, dirbtinę gumų. Budų gumai 
gaminti išrado meksikietis Ju- 
lio Tellez de Giron. Guma bus 
dirbama iš aliejaus.

Powers juokiasi iš kar
tuvių

Clarksburg, W. Va., gr. 13. 
Harry Powers, Virginijos “mė- 
linbarzdis”, išklausęs teismo 
nuosprendį, kad ateinančio kovo 
17 d. jis turės būti pakartas, 
vedamas į kalėjimų j nokdamas 
parodė kybantį vielos galą, 'sa
kydama “ana mano kilpą”, pas- 
kuizkalėjime sūri to didelius pie
tus, sakydamas “prieš paka
riant, manau, galiu gerai pasi- 
valgyli”;
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“Manhattan”, didžiausio Amerikos prekybinio ’.aivo, pirma kelionė Delaware, upe.
*■ f

Gruodžio perversmo 
sukaktuves žadama 
savotiškai atžymėti
Busią paskelbti svarbus politi

niai aktai
I

“Echo” žiinomis š. m. gruo
džio 17 d. tautininkų vyriau
sybės valdymo penkerių metų 
proga bus ^paskelbti žvarbus 
politiniai aktai.

Bedarbis gavo 106 
dienas kalėti

Už tai, kad pašėrė šeimyną ras
ta stirniena ,

Oil City, gr. 13. Bedarbis 
Barney neturėdamas kuo mai
tinti šeimynos, eidamas gelžke- 
lio linija rado traukinio užmuš
tų stirną ir parnešęs patiekė 
gerus pietus; ’ Kadangi trau
kinys užmušė stirną 12 valan
dų anksčiau šaudymo sezono, 
tad teisėjas bedarbį nubaudė 
106 dienas kalėti!

Išrado banką plėšikams 
spąstus

Oklahoma City, gi*. 13. John1 
Newst<adt išrado tamtikrų plie
no, neperšaujama tankų, kurio 
viduj vienas tarnautojas galės 
apginti banką nuo viso būrio 
plėšikų. Tankas bus pasakinėj a- 
mas ir turės daug skylių šau
tuvui iškišti. Kai banditai to
ki budu bus pagauti, jiems bus 
įsakyta ateiti prie tanko, įkišti 
į tanką savo rankas, kurias 
tarnautojas iš vidaus surakins.

Komunistų suokalbis 
Bulgarijoj

Sofija, gr. 13. Suimta apie 
100 jaunų bulgarų, dauguma 
studentų ir pareikalauta išva 
ryti iš seimo komunistų frak
ciją iš 25 atstovų, apkaltintus 
suokalby įvesti sovietų tvarką 
Bulgarijoj.- Trys suimtųjų pd- 
tys nusižudė.

Papa ir Alfonso “tebe
myli” Ispaniją

Roma, gr. 13. Papos nunci
jus atvykęs pas naująjį prezi
dentą Zamorą pasakė ,kad Ro
mos papa, nors jo turtai ir nu
kentėjo Ispanijoj, tačiau tebe
myli ispanus.

Išvytasis karalius Alfonso 
taip jau pasakė Ispaniją te- 
bemyljs. .

Inukai valdžia Japonijoj
Tokyo, gruod. 13. Rsuyoshi 

Inukai tapo pavesta , sudaryti 
naują Japonijos kabinetą, ku
rio pirmas darbas bus pasiųsti 
į MandŽuriją dar 15,000 kariuo
menės ir galbūt »atsisakyti nuo 
aukso standardo pinigų siste
moj. v

10 metų berniukas už
mušė. tėvų

Leesburg. Dešimties metų 
berniukas Preston .Bell, ginda
mas motina nuo tėvo užpuoli
mų, pasigriebęs revolverį jį nu
šovė.
New Yorke statys 

pigius apartmentus
Už $50,000,000 panaikins mies

to padugnes

New York, gr. 13. Tūla 
kompanija, kuriai daug prisi
dedąs pats Al Smith, slaptai su
darę sutartis ir užpirko 40 ak
rų žemės tarp Brooklyno ir 
Manhattan tiltų statyti dėl 10,- 
000 šeimynų apartamentinius 
namus, kur darbininkai galė
sią gauti butus pigiau kaip po 
$20 per mėnesį.

Ta vieta yra dabar visų la
biausiai apleista New Yorkc 
laužyne,* apgyventa neturtin
giausių elementų, čia ir pats 
Al Smith praleidęs savo jau
nystę.

Mussolini vaiko Vatika
no: priešus

------- _
Roma, gr. 13. Mussolini įvedė 

fašistų organizacijose 7 dienų 
darbo savaitę ir 12 valandų 
darbo dieną. Jis pašalino iš1 
jaunųjų fašistų organizacijos 
viršininkų Carlo Sforca, kurs 
pereitą vasarą buvo veiklus 
fašistų ginče su Vatikanu.

100 merginų mokinsis 
motinavimb

New York, gr. 13. šimtas 
mergaičių užsiregistravo į pir
mą tos rųšies kursą Salton 
Schools, Ine. mokykloj, kur jos 
bus mokinamos motinystes ama
to su gyvais modeliais. Stu
dentas turės praktikuotis su 
vaikais nuo 1 mėnesio ligi 2 me
tų amžiaus .taikydamos jų auk
lėjimui naujausius mokslp • ir 
sveikatos metodus, kad iš vai
kų išaugtų “tobuliausios žmo
nių rųšys”.

Vanago kova su gyvate
Butfney, Inc|., gr. 13. Farme- 

ris rado pakelėj susiėmusius 6 
pėdą ilgumo juodą gyvatę ir 3 
pėdų didumo vištų vanagą. 
Farmeris užkėlė ant vežimo ir 
tik po kelių valandų perskyrė.

l t --- - - i - * *
Oslo, Norvegija, gr. 13. Kraš

to sargyba nuskandino vokie
čių šmuglerių laivą, kur sykiu 
žuvo apie 17 jūreivių.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai* dienai pra
našauja:

Bendrai giedra ir kiek šal
čiau; stiprokas šiaurinis vėjas.

Neturėdamas kelnių 
Mahatma negavo 

papos audiencijos
Nesirengiau prieš -savo karalių, 

nesirengsiu nė prieš papą, pa
sakė “šventas žmogus”

Roma, gruod. 13; Mamatma 
Gandhi negavo audiencijos pas 
Romos papą dėl to tik, kad pa
pa nenorėjo jo priimti pasirė
džiusį paprasta linine marška. 
Nors papa labai norėjęs matyti 
mahatma, bet nedrįsęs jam pa
tarti persivilkti rūbais.

Mahatma gi išsireiškė, kad 
jei jis nerado reikalo keisti 
drabužių, eidamas į svečius pas 
savo suvereną, Anglijos kara 
lių, juo labiau nematąs reikalo 
užsivilkti kelines dėl katalikų 
galvos.

Mussolini vaišino Gandhi per 
keikią valandą laiko ir suteikė 
jam pirmos klasės vagoną trau
kinyje.

30 metų Markoni išra
dimo

Londonas, gruod. 13. Vakar 
įvyko 30 metų nuo to, kai 1901 
metais gruod. 12 d. jaunas Ita
lijos išradėjas Huglielmo Mar
coni pirmą kartą pašiuntė sker
sai Atlantiko savo radio ženk
lus. Marconi iš Italijos siun
tė raidę “S”, kurią ant New 
Foundlando salos priėmė Mop
se telefono aparatu. Vakar iš 
Milano buvo perduodamos pra
kalbos ir muzika po visą Eu
ropą ir Ameriką.

Aria sniegą indijonams 
- išvežti

Gallup, N. Mexico, gr. 13. 
Sniego plūgai turės tris dienas 
dirbti, kol iškas 26 mylių il
gumo kelią per 5 pėdų gilumo 
sniegą ligi misijos namų. Gana 
do, kur yra sniego atkirsti ke
li šimtai indijonų, likę be mais
to ir kuro.'

Vengrija paskyrė Hin- 
denburgą armijos vadu

Berlynas, gruod. 13. Politi
kieriai nustebo išgirdę, kad 
Vengrijos regentas Horty pa
skyrė Vokietijos prezidentą 
Hindenburgą savo karališkos in- 
fanterijos komandieriu. Tokią 
pagarbą Vengrai tėra dar tik 
vieną Italijos karaliui davę.

Meksika, gr. 13. Apie 500,600 
minia susirinko apvaikščioti ka
talikų šventės Guadalope kai
me, kur prieš 400 metų esanti 
“pasirodžiusi” švenčiausia pa-. 
nelė.

Baltimoiy, gr. 13. Jane Ad
ams, garsiai pasaulinei visuo
menės veikėjai, padaryta ope
racija; ji\ Šiomis dienomis gavo 
Nobelio premiją.

Mokslininkų armija 
traukia į ašygalį

200 tyrinėtojų praleis 2 metus 
šiaurėj

New York, gruod., 13. Du 
šimtai mokslininkų iš 28 vals
tybių rengiasi ateinantį metą 
keliauti į. šiaurės ašygalį bend
rai tirti šiaurės atmosferos 
reiškinius, ir galbūt rasti bū
dą, kaip per metus iš anksto 
nuspėti orą.

Būrys Amerikos ' tyrinėtojų 
rengiasi dalyvauti su orlaiviais 
ir radio prietaisais ir praleisti 
2 metus tolimiausios šiaurės 
stovyklose, karts nuo karto 
skrisdami per šiaurės ašygalį ir 
tirdami ledų judėjimą bei aši
galio oro sąlygas.

Mokina kareivius ūki
ninkauti

Bogota, Columbia, gr. 13. ši 
respublikėlė įvedė savo karei
viams ūkininkavimo paihokas, 
kad grįžę iš kariuomenės galė
tų būti geri ūkininkai.

New Yorkas laukia 
20,000,000 žmonių

New York, gruod. 13. New 
Yorko miestas ruošiasi išaugti 
į 20,000,000 gyventojų ar dar 
daugiau per ateinančius 40 me
tų.

Baigtas miesto planavimo 
darbas, pagal kurio miesto au
gimas sutvarkytas 50 mylių ra
diusu, taip kad kuomet nors 
išilgai ar skersai New Yorko 
reiks važiuoti virš 100 mylių? 
Svarbiausias miesto planavimo 
uždaviny/s buvo sutvarkyti tra- 
fikų sistemą, kad tie busimi 
milijonai žmonių galėtų pato
giai važinėtis, be susikimšimų.

Plano priėmimo ceremonijose 
dalyvavo trijų kaimyninių vals
tijų atstovai.

Reikalauja prašalinti 
sekretorią Melioną

Washington, gruod. 13. Kon
greso atstovas Patman iš Tex- 
as valstijos reikalauja pašalinti 
iždo sekretorių Melioną iš vie
tos, už tai, kad jis užsiima į 
statymų neleistinu bizniu.

Budapeštas, gruod. 13.—Mil- 
dred Piller, buvusi amerikietė 
įsimylėjo, bet jos išrinktasis 
nekreipė į . ją domės, bet dau
giau rūpinosi jos motina. Ne
galėdama to pakęsti, nusinuo
dijo. .

Morris, Jll„ gruod. 13. Du 
berniukai važiuodami į mokyk
lą automobiliu, pateko po trau
kiniu ir buvo vietoj užmušti.

Istabul, gr. 13. Turkijos gelž 
keliai sustojo, ir susisiekimas 
su Europa nutrauktas dėl di
delių sniego pūgų.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA pAsiunčiant 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI,

1739 So. Halsted Street
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro, 

šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Tel. Roosevelt 8500.

Paskutiniųjų SLA.
P. Tar. nominacijų 

rezultatų daviniai / -
SLA. 55 ir 129 kuopų balsa

vimai

West PuUman, III., gruod. 13. 
šiandien čia įvyko SLA. 55 kuo
pos nominacijos kandidatų į 
Pildomosios Tarybos viršinin
kus. Balsų gavo:

į prezidentus Bagočius 44, į 
vice-prezidentus Grinius 44; į 
sekretorius Vinikas 44; į iždi- 
ningus Gugis 44; į daktarus 
kvotėjus Karalius 31 ir Bronu- 
šas 13; į iždo globėjus Stungis 
44, Bakanas 44.

Chicago. Gruodžio 13 d. įvyko 
SLA. 129 kuopos nominacijos 
viršininkų į SLA. Pildomąją 
Tarybą, kuriuose gavo: į pre
zidentus Bagočius 12. Grinius 
7, Gegužis 3, Bačiunas 2; į vi- 
ce-prezidentus Grinius 16, Mi
kalauskas 1; į sekretorius Vini
kas 21, Jurgeliutė 4; į iždinin
kus Gugis 23, Tareila 0; į dak- • 
tarus kvotėjus Karalius 21, 
Bronušas 3, Zalatorius 3; į iž
do globėjus Stungis 19, Baka- 
rs 17 ir dar kai kurie po 1 ir 2.

Bagočiaus, Griniaus, Viniko, 
Karaliaus, Stungio ir Bakano 
dauguma auga.

šiandien prisidėjus West Pull- 
mano 55 kuopos ir Aštuonio
liktos kolonijos 129 kuopos no
minacijų rezultatams, visų ligi 
šiam momentui “Naujienose” 
gautų kuopų nominacijose bal- 
šįrskaičlaus suma.yra tokia:

Į PREZIDENTUS:
Adv. Bagočius—710
J. Grinius—340
J. Bačiunas—143
S. Gegužis—100
Į VICE-PREZIDENTUS: •
J. Grinius—823 x
Vokietaitis—82
Mikalauskas—171
Į SEKRETORIUS:
Dr. Vinikas—940.
Jurgeliute—148
Čekanauskas—75
Varašius—56
Į IŽDININKUS:
Adv. Gugis—-1015
J. Tareila—249
Lopata—35.

I DAKTARUS KVOTĖJUS:
Dr. Karaliui—405
Dr. Bronušas—418
Dr. Jopikaitis—160
r.* Stanislovaitis—164
Į IŽDO GLOBĖJUS:
Geo. Stungis—614
S. Bakanas—-590.
JanuškeVičius—267
J. Sekys—87.

Madridas, Ispanija, gruod. 13. 
Vakar atsistatydino Ispanijos 
kabinetas, perduodamas valdžią 
naujai išrinktam ptezidentū) 
Alcola Zamora.
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Atsišaukimas.

KALĖDŲ DOVANAbado

Graičiunas,

LIETUVOS ŽINIOS
GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

Automobiliui
Kuris padaro žmogų laimingu kasdien

skaičius

Balzekas Motor Sales

Sieniniai Kalendoriai
visu lie

NAUJIENOSE
Tel. ‘Roosevelt 85001739 So. Halsted St.

ROi BOSCH
the PERSONAI. RADIO

UETLJOOS

$139.50 ’cash ar lengvais išmokė

kadagį? Jau šeši

suburti 
bendrai.

demon 
išklau

Lietuvių gražus Programai leidžiami kas Kedėldicnį iš 
stoties WGFL 970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir kas 

Ketvergas iš stoties WHFG nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

grąžinti nukentėjusiam pil. P.
Įtariamoji Mazalskienė Elena 

padėta Kauno s. d. kalėjimai!.

Pral. Olšauskas byli
nėjasi su giminėmis

Gdtvės moterys iš ame 
rikono'buvo ištrauku

sios 1504 dolerius

Pasirašytos 3 Lietuvos 
Vokietijos sutartys .

d., 7:30 
j Lietu** 
Atlantic

Lietuvių darbininkų 
demonstracijos

Klaipėdoj ;

1932 METAIS

VISI SKAITO

NAŠI
kaip kitaip žemės negrąžinamai 
paimta. Tai vyriausybė yra nu
sistačiusi tiems dvarininkams, 
kuriem žemė gražinti negalima, 
skirtumą sulyginti pinigais.

Tokios negrąžinamos žemės
Gindamas.turtą, ekspralotas K 

Olšauskas nori pakeisti 
Įstatymus.

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
. pamatyti vėliausios mados NASH 

automobilių pas

kovoja i prieš juodų fašizmų
SKAITO

PLATINA IR.
REMIA ..

dviejuose atskiruose pakeliuose. 
Ištraukusios pinigus merginos 
pabėgo.

Tolimesniu kvotos vedimu iš
aiškinta, kur buvo paslėpti pini
gai, ir visi rasti 1,504 dolerių,

Budniko Krautuvė Atdara Kožną Vakarą iki 10 valandos 
... Nedaliomis iki 5 vai. po pietų. '

Gaila, kad mes tik kalbam, 
sižadam ir tuo pasibaigia mu- 

kulturos-apšvietos darbai.
Apčiuopiamai, tikrai para- 

ypač kur reikia prisi- 
mu- 
kiti 
mes

Susirėmime policija Sužeidė ke 
lis darbininkus

Kaunas lapkričio 16 d. pil. P. 
(Amerikietis) laikinai gyv. Kau
ne, Vytauto prospekte pranešė, 
kad ties “Lokarno” restoranu 
prie jo prieėjo dvi jam nepa
žįstamos moteriškės, kurios jį 
užkalbino ir prašė pavaišinti. 
Jis būdamas, jau kiek įsigėręs 
su tom moteriškėm užėjo į “Lo- 
karno” restoraną ir ten su jo
mis vakarieniavo ir išgėrė. Apie 
24 vai. uždarant restoraną jie 
išėjo. Tada moteriškės pradėjo 
prašyti, kad jis užeitų pas jas 
į butą. Jis sutiko ir jos jį nu
sivedė į Pramonės gt. 28 nr., 
kur visi nakvojo. Beaistraujant 
su viena mergina, kita iš jo 
kelnių kišenės ištraukė 1,504 
dollerius, kurie buvo surišti

Olšausko 
toliau OI. 

ginti atsisakė. Dabar 
j Kretingą pats A. Tu-

suminkštės ir prisiminęs savo 
pasižadėjimą išpildyk tuoj aus, 
prislųsdamas pasižadėtą auką 
nevilkinant, kad dar prieš Ka
lėdas, galėčiau ■ pasiųsti kalėdi
nę dovaną Etinės Kultūros 
Draugijai įrengimui Laisvų Ka
pinių Kupiškyje.

Paskirtą auką meldžiu pri
duoti šiuo adresii: į

Dr-as A
- ' 3310 So. Halsted St., 

Chicago, III

Manoma, kad tokį Baudž. 
stat. 29 str. pakeitimą suformu
lavo jo gynėjas p. Tumėnas,

Toks pakeitimas tiktų šį sykį 
specialiai K. Olšausko intere
sams.

RADIO YRA GERIAUSIA

DOVANA KALĖDOMS 
in per visus metus jus galėsite klausytis 

programų ir muzikos.
TEGUL BUDRIKAS PRISTATO RADIO 

KALĖDOMS

susidaro 48.607 ha. t. y. už 
tiek ha vyriausybė dvarinin
kams užmokės valstybės iždo 
pinigais. Valstybės taryba to
kio atlygiiiimo dvarininkams 
už nusavintą žemę įstatymo 
projektą jau paraše ir greit 
bus įteiktas ministerių kabine
tui paskelbti įstatymu.

Olšauskas si tilo Įstatymą, kurs 
apgyntų jo turtus.

Tačiau K. Olšauskui teises 
buvo atimtos ne tik pagal B. 
st. 28 ir 30 str., bet ir pagal 
B. st. 29 str. kuris liečia turto 
teises, taigi gimiųųs turi teisę 
reikalauti .Olšausko turto. Ol
šauskas sužinojęs, kad jo tur
tas gali būti atimtas, kreipėsi į 
Tnin. pirmininką prašydamas 
pakeisti B. statuto 29 str.

Lapkričio 20 d. vokiečių už
sienių reikalų ministerijoj pa
sirašytos trys sutartys tarp 
Lietuvos ii” Vokietijos: 1) dėl 
prekių ženklų ir protinių kuri
nių nuosavybės apsaugojimo, 
2) sanitarinė sutartis, kuri ap
ima žinių pasikeitimą apie už- 
kreciainas ligas ir sanitarinę 
Nemuno priežiūrą, 3) taip pat 
pasirašytas atitinkamas proto
kolas ir pasikeista Lietuvos Vo
kietijos sienų žemlapiais ir brai
žiniais. žemlapiai ir braižiniai 
sudaro vadnamąjį Lietuvos Vo
kietijos sienų atlasą.

Taip pat s prasidėjo derybos 
dėl socialinio draudimo sutar
ties ir dėl galutinio suregulia
vimo Lietuvai priklausomų fon
dų, vykdant Versalip sutarties 
312 straipsnį. j

pvarininkams už nusa
vintą žemę numatoma 

atlyginti ir pinigais

Gerbiamieji
Bedarbės.

šmėkla kasdien vis labiau sle
gia žmones. Susirūpino visi be
darbių klausimu, ir visokiais 
budais stengiamasi jiems padė-

Pagal seną j i žemės reformos 
Įstatymą, parceliuojant dvarus, 
dvarų savininkams buvo palie
kama 80 ha. žemės. Dabarti
nė vyriausybe pakeitus dvari ni
kams paliekamą žemės normą, 
iki 150 ha., teko grąžinti ata
tinkamą kiekį ha, kad susida
rytų įstatymo numatyta norma 

11)0 ha.
Bet paaiškėjo, kad visiemš 

dvarininkams, - kurių dvarai jau 
anksčiau išparceliuoti, žeme, 
miškais arba pievomis grąžinti 
negalima: .naujakuriams pridary
ti nuosavybes- .dokumentai arba

3417-21 South Halsted Street
• Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Klaipėda. Elta. Lapkričio 20 
d. Klaipėdoj buvo ypatinga nuo* 
taika. Gatvėmis vaikščiojo pat
ruliai. Jau iš vakaro į Klai
pėdą buvo sutraukta visa k ras* 
to policija, šitų atsargos prie
monių priežastis buvo ta, kad 
prieš kelias dienas mieste buvo 
paskleista atsišaukimų, kuriais 
bedarbiai lietuviai darbininkai 
buvo kviečiami susirinkti ven- 
noj salėj padėčiai aptarti.

Reikalas lygių teisių
Susirinkime dalyvavo 600— 

700 lietuvių darbininkų. Jie 
pareikalavo, kad visiems viene
rius metus išgyvenusiems Klai
pėdoj lietuviams darbininkams 
butų duoti Krašto gyventojų 
—‘pasai. Be xto, buvo pareika
lauta, kad lietuviai darbininkai, 
kaip ir vokiečiai, butų regist
ruojami bedarbių biure ir šel
piami lygiai, kajip vokiečiai, ši
tuo reikalu susirinkimas priėmė 
vienu balsu rezoliuciją.
r Poli c i ja užpuolė, bet miestas 

priėmė 1
Demonstracijas komendantas 

buvo uždraudęs. Tačiau, nežili*, 
rint uždraudimo, 10 vai. ryto 
didelis lietuvių darbininkų bū
rys susirinko gatvėj ir trauke 
Direktorijos link. Ties Liepo- 
jaus aikšte demonstrantus su
laikė policija. Bet demonstran
tai prasiveržė pro policijos ei
les ir nužygiavo pirmyn. Lie- 
tura, pasirodė komendantūros 
turą, pasirodė konmendanturos 
karininkas. Susirinkusieji pa
sitiko jį, šaukdami “valio”, ti
kėdamiesi, kad jis lieps policijai 
netrukdyti ramios eisenos. Ki- 
lo sumišimas. Policija vėl susi
rėmė su demonstrantais ir ke
li jų buvo sužeisti. Bet eisena 
žygiavo toliau. Direktorija ir 
magistratas priėmė 
strantų delegatus, 
sė juos, ir pažadėjo at* 
kreipti dėmesį į lietuvių 
darbininkų reikalavimus, o ma
gistratas pažadėjo suteikti me
dicinos pagalbą nukentėjusiems. 
Apie pirmą valandą demon
strantai išsiskirstė.

pasiliko už* 
r po šiai dienai. 
Kupiškėnų Amerikoje 
daugiau nei tukstan- 
kurie jų gana turtin

gi ir nešasi laisvamaniais-be- 
dieviais. Doleris kitas jam nie
ko neženklina. Jis nesubėdnė- 
tų. Bet kur tau, — kada reikia 
j kišenę įkišti ranką ir ištrauk
ti dolerinę, tai mano kupiškė
nas, nulenkęs sprandą žemyn, 
zulina kur į kampą, kad jo nie
kas nepastebėtų. Apie auką, ku 
rią taip iškilmingai pasižadėjo, 
— nei neprisimink. Tegul kiti 
duoda, manęs neklabink, nes 
bedarbė, biznis prastai einasi. 
Aš duosiu, bet tuo tarpu netu
riu.

Duosi 
mėnesiai praslinko, o tavo duo
siu vis dar tebekabo ant tvo
ros!

Prastas, tykus, pusę laiko 
dirbąs darbininkas jau davė do
lerį; o tu, puošniam automo
bilyje sėdįs, dar nei cento ne
davei.

štai jau artinasi Kalėdos. Na, 
tai nors dabar lai tavo širdis

f— AS GOOD AS ANY SĖT 
AT ANY THAN MOST
SETS AT THREE TIMES THE PRICE

Šis kilnojamas elektrikinis American Bosch Radio su jbudavotu pilno 
tono elektrikiniu dynamic kalbėtuvu. yra tikra radio sensacija, nes nors 
jis turi visas ypatybes didžiausių ir brangiausių setų, betgi jis parsidavinė- 
ja už žemą kainą, tiktai $43.50 pilnai su tūbomis.

Jis yra padarytas iš solid mahogany, tiktai 14*4 colių ilgio ir 8% co
lių augščio. Jo balsas nuo žemiausių iki aukščiausių gaidų būna skaistus, 
aiškus, skambus. Nežiūrint, kokį setą jus turite, šis asmeninis setas jums 
tikrai patiks.

Kiti modeliai, Super-Hctcrodyne,
jisai. PIRKITE KOL KAINOS TEBĖRA ŽEMOS

Iš Kretingos rašo, kad eks- 
praloto K. Olšausko^ giminės 
padavė prašymą Kretingos nuo
vados taikos teisėjui, kad įpėdi- 
ninkystės keliu padalintų jiems 
turtą. Olšauskas atgavęs teises 
Baudž. statuto 28 ir 30 str., kur 
liečia politines pensijų teises, 
prašė Kretingos nuov. taikos 
teisėją niekam jo turto nedalin
ti, nes dabar jis tą turtą valdąs 
ir nesą pagrindo iš jo turtą at
imti.

[Acme-P. U A. Photo]

John N. Gatnėr, demokratas (po kairei), kuris tapo išrinktas 
t '‘4 .

Kongreso pirmininku, ir Henry T. Rainey, demokratų vadas
kongrese. .•(V,

1514-16 Rooievelt Rd. > 
St. Louh'Ave.

.’ CHICAGO. ILL.
■ I . ■ . i

Pral. Olšauskas prigavo seserį
Olšausko byla su giminėmis 

dėl turto buvo paskirta spręs
ti spalių 27 d., bet Olšausko gy
nėjui p. Petronaičiui prašant 
buvo atidėta: Olšausko gynėjas 
įrodinėjo, kad Olšausko sesuo 
p-nia. Dirmantienė paveiksianti 
gimines ir visi susitaikinsią be 
teismo. Tačiau paaiškėjo, 
ponia Dirmantienė ne tik 
ri susitaikinti, bet dar 
priklausančios Olš. turtų 
galinti pareikalauti. '

Esą p. Dirmantienė 
šauską šelpus kalėjime, skoli 
nūs jam pinigų, o dabar jis ne 
noris atsilyginti.

Bylai aiškėjant K 
gynėjas -Petronę itis 
šauską 
važiuos 
mėns.

&
: -

WISSIG,
Pasauliniame K«i 

Seno Krajaus

Paveiksluoti, dideli 
Pusdykiai —100 už-.................... . $10.00

Užsisakykite ■ tuojaus

Be oficialių įstaigų (kurių, 
reikia pasakyti, labai mažai), 
yra visoj Amerikoj susiorgani* 
zavę įvairus tautiniai komite
tai, kurie stengiasi padėti savo 
tautiečiams. Tuo tarpu liėtu* 
viai, ypač Boston’o, palikti Die
vo valiai ir jais niekas nesirū
pina. Tiesa, Lietuvių Metodis
tų Žinyčia iki šiol daugeliu i pa
dėjo, bet juk tai ne vieno as
mens arba įstaigos darbas, kuo
met kasdien bedarbių 
didėja.

Kilo, gyvas reikalas 
visas lietuvių jėgas ir 
neatsižvelgiant į partijas ir ti
kėjimą. gelbėti atsidurusius 
blogoj padėtyj.

Broli ir sesuo! Į šį klausi
mą tu negali žiūrėti pro pirš
tus, nes gal ryt ir pats atsi
dursi tokioj pat padėtyj. Taigi 
prašome jūsų draugijos susirin
kime ar valdybos posėdy j iš
rinkti tris delegatus su įgalio
jimais ir gruodžio 17 
vai. vak., atsiųsti juos 
vių Metodistų salę. 2 
St., So. Boston, Mass.

Tą vakarą čia įvyk 
tuviškų organizacijų ir draugi
jų pasitarimas, kur bus išrink
tas nuolatinis komitetas ir ap
tarti kiti reikalai, šito komite
to pareiga bus rūpintis lietu- 

bedarbiais.
B. F. Kubilius.

tikrai 
mai, o ypač kur reikia 
dėti su doleriu kitu, — tai 
su nėra. Laukiame, kad 
teiktų piniginę paramą, o 
tik kriokiam, it gaidžiai 
tvorų užskridę, kad duosim- 
remsim, nes tai naudingas, tik
slus užmanymas.

Štai jau šeši mėnesiai pra
slinko, kaip Etinės Kultūros 
Diaugija, Kupiškio skyriaus, 
nutarė steigti Laisvas Kapines. 
Tam tikslui reikalinga suma pi
nigų nors tūkstantis ($1,000) 
dolerių.

l’žgirdę amerikiečiai, kad Ku
piškyje steigiama Laisvos Ka
pinės, nudžiugome! Ne vienas 
iš džiaugsmo delnus patrynėm, 
tardami: brolyti, tai gražus su
manymas! Tai tikrai prakilnus 
darbas, prisidėsiu ir aš! Ir tas 
prisidėsiu 
mirštąs 

Vienų 
randasi 
tis. Kai

NEMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS i 
Į 'K A’U'NA O ATGAIl 

P B R. M B U R G Ą'''

$179.00 Trečia Kta
; U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 
VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 

VISŲ MUSŲ LAIVŲ.
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus '

NAMBun«;*JlM»»eati 11NE
177 N. MICHIGANr AVĖ., CHICAGO -

Daktaras
• Kapitonai 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 AfiTUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpccialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus ttuga- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, 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 fld 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
4200 We«t 26 St., kampas Keelct Avė., Tek Cravrford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kfedžle 8902 ’■

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiška, platiems sluoks
niams tarnaujanti 'spauda, tas privalo prisidėti prie '‘Lietuvos Žinių.” 

“Lietuvos Žinios” turi savo korespondentij Lietuvoje ir visame pasauly, 
todėl jos nepraleidžia nei vieno {domesnio gyvenimo reiškinio.

Neatsilikit nuo jjįjvcnimo—visi skaitykit, plalinkit 
ir bendradarbiaukit “Lietuvos Žiniose?*

K a i n a: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje metams 60 litų, 
v pusei metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do

leriai, pusei metų j doleriai.

KAUNAS, Gedimino g-vė 38 Nr., telčf. 223

ĮĮjBig

COMPLETE įi 
WITH TUBES

Lietuvos SoėlaldęĮnokratųi užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina melams 2 dol„ pusei metų < 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams: ;

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
ėt...*....  , ...........................

^2. "I.. -rriLT



Pirmadienis 1931

RESOLUTION

PaskelbiaBurnside
gyvena

Kiekvienas(RANKOMIS BAIGTI)

Gar ginkitės Naujienose

PERFECT THRIFT
BAIGTU PATARNAVIMU

HOME CRYSTAL

Blankaus

KBAFT Sutaupinsite unt Ryšulių, Kuriuos Patys
Velveeta Atnešite ir Atsiimsite

Musų Uniformuoti Durų Sargai Pagelbės Jums.

SERVICE©UAL1TY

4204-22 Phones
South

Westernprovision

Avė.

Išaugo 
Kadangi

— lengvai 
tyras kaip LAUNDRIES

“The Pride of the Houseivife

Nieko Extra 
Nėrokuojama už

PUKOTUS j
Rankšluosčius;

Lafayette
9700

HOME CRYSTAL
TIKRAI PATARNAUJA

as milk 
itself!

bjįhicagos 
Lietuvių

and the derk of the» 
better po- 
character 
applicant 
inspector

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB B PIANO MOVING 

Lotai B Long Dbtance Removal 
' 3244 B. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Re«. Tel. Yardi 3408

Kas nors

NAUJA

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. V/ashtenatv Avė. 
CHICAGO. ILL.

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skčnis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virikinasi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

BILE DRĖSfir ji fl
ar Vyrų Siutas Išvalo- ■■
mi ir Suprosinami. ■■
Dykai Pasiimam ir Pri- ■ V
statom, 6 ar daugiau
eiles zrubų. Tel. Dearborn 0684

BROV/NING CLEANERS
14 W. Washington St., Room 506 

2 durys į vakarus nuo State St.

Septyni Kiti Patarnavimai Jūsų Parankamai

nęžinia kada ateis. . j
'Lietuvių biznierių šioj kolo

nijoj yra keletas.
'J. Krumplevskis laiko valgo

mų daiktų krautuvę, kuri yra 
gan tvarkiai įtaisyta. Krąutuvė 
randasi adresu 8884 (Cottage 
G rovė avė.

A. Ramanauskas, 9859 Lyons 
avenue, laiko puikią grosernę.

Ignacas Jasius, 789 Eašt 92 
place, turi lietuvišką užeigą.

.Juozas Dvilis, 9301 Lyons 
avenue, laiko minkštų gėrimų 
krautuvę. ... Jy

Juozas Macukevičius, 108® 
East 93 st., seniausias Burnsi 
dės biznierius, turi ųpinkštų gė
rimų ir rakandų krautuvę.

Ai Macukevičius, Vienintelis 
Burnsidės lietuvis kriaučius. Jo 
dirbtuvė yra adresu lOhO East 
98 St.

Domininkas Sukovičius, 1208 
Ectst 93 Street, laiko duonos ke
pyklą.
' V. Krikščiūnas, 1008 East 93 
Street, laiko minkštus gėrimus.

Dabartiniais laikais ir biznie
riams ne per geriausiai sekasi, 
bet jei palyginti juos Su pa
prastais darbininkais, biznie
riai visgi geresnį gyvenimą pa
daro. \

Prie 93 ir Cotage G rovė avė. 
yra Burnsidės bankas, šio ban 
ko šėnį turi ir kai kurie lietu
viai.
' Profesionalų lietuvių, rodosi, 
kad nėra šioje kolonijoje. Iš 
daktarų lietuviams prieinamas 
yra Dr. J. C. Augenlicht. '< Dr. 
Augenlieht mokslus ėjo Euro
poje. Gerai kalba lenkiškai, o 
ypač rusiškai. . y.

Dr. Augenlicht darė dvi ope
racijas burnsidiečiams gerai ži
nomo finansų sekretoriaus ir 
organizatorio SLA. 63 kuopos 
P. Pivoruno sunui Boleslavui, 15 
metų bernaičiui. Operaciją bu
vo labai sėkminga. Jaunasis 
Pivorunas dabar jau pasveikęs 
ir jau pradėjo lankyti mokyklą. 

\ —Korespondentas.

VVIIEREAS, due to a small 
percentage of fraudulent alien 
permits for re-entry that h a ve 
been perfjetrated by unscrupu- 
lous people a new ruling has 
been made by Commisšioner 
General of Immigration, the Hon. 
Harry E. liuli, vvhereby an 
application for re-entry permit 
mušt be filed in person with 
the immigration Office located 
nearest the applicant’s place of 
residence. This new order is 
to become effective January 1, 
1932. 1

The application may be for- 
warded to the nearest office by 
mail, 'TfcfOmpanied by an affi- 
davit setting forth the reason 
why personai appearance. can- 
not be made. However, the 
immigration inspector in charge 
of that station determines 
vvhether the reasons sėt forth 
in the affidavit are sufficient 
to waive the reųuirement of 
personai appearance.

A s there are approximately 
only 200 immigration offices in 
the United States, and only 
one in Illinois, being located in 
Chicago, this ruling would be 
a great burden for all applicants 
residing in distant points. It 
would reųuire much loss of 
time, railroads fares, and ad- 
ditional travel expenses to the 
nearest immigration office. The 
preparation and filing of affi- 
davits vvould also reųuire con- 
siderable expense and with no 
assurance that the immigration 
inspector at the main office 
would approve the afidavit. In 
that event, the applicant mušt 
stand additional costs for per
sonai appearance.

Under this ruling, 
member of the family, wife and 
children traveling vvith thę 
husband will have to appear 
personally, which would create 
additional liardship and ex- 
pense, particularly in large 
statės where most of the people 
applying for permits reside.

This i n our judgment vvould 
not decrease the fraudulent 
cases, vvhich we understand are 
less than 10%, to compensate 
for the hardship and expense 
of the 90% honest applicants. 
This rule vvill also create con- 
fusion in determining the im
migration office that has the 
jurisdiction over the applicant’s 
residence, vvhich would delay 
the applicant and the issuing 
of permits. It would also in- 
crease the governmental ex- 
penditure because it will then 
be necessary to empjoy addi
tional field officers for invest- 
igations, vvhich will be additio
nal burden on the tax payers.

In vievv of the fact that many 
immigrants are ‘ retuming to 
Europe during this period .of 
depression, and as many of 
them do not ūse the return per. 
mits, būt rėmam in their mot- 
her country, we believe that it 
vvould be to the advantage of 
the United States to make the 
permits easier to obtain rather 
than more difficult, because 
their departure from this count
ry vvould alleviate some of the 
unemployment here. Therefore:

BE IT RESOLVED, that we, 
the editors and publishers of 
foreign language nevvspapers, 
most earnestly protest the plac- 
ing in effect of this nevv ruling, 
and respectfully suggest that 
inasmuch as applications for 
naturalization may be filed, un
der the law, in the officfes of 
the clerks of Federal, Superior, 
and Circuit Courts 
be made whereby, vvithout any 
additional expense or burden 
to anyone, the applications4 for 
re-entry permit be made with 
the clerks of these courts, 
which are so located to be ac-

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusi nikstelejimą
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. \Klauskite 
taip: DEKEN’S NBW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

coli, patarnavimai gera* ir pigu*. 
817 West 34th St.
Td. Boulevard 9336 <

Burnsidės kolonijoj 
pusėtinas lietuvių būrelis. Yra 
net keletas draugijų, jų tarpe 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 63 kuopa.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 63 kuopa tai tvirčiausia. 
Galima sakyti, kad 63 kuopa 
viena lyginasi narių skaičium 
dviem trim kitom bendrai. 
Dauguma Burnsidės lietuvių 
pirmiau dirbo Niekei Plate ir 
I. C. C. R. R. kompanijoms, va
dinamose Burnsidės karų tai
symo šapose. Sustojus dar
bams minėtose dirbtuvėse ir 
Burnsidės lietuviai liko palesti 
iš darbo. Dabar turi jie vai
kščioti gatyėmis ir laukti ge
resnių laikų. O tie geri laikai

Nieko Extra 
Nėrokuojama už

ŠILKUS

derfect Thrift Baigtas Patarnavimas Yra
Naująs Homė-Crystal • Patarnavimas, sulig kurio visi dalykai pristatomi pilnai 
bąigti ir juos tereikia pasidėti. Paklodės ir užvalkalai, staltiesės, pajamos, skal
biniai, namų dresės, žiurstai, nosinės, kojinės ir tt. yra pirmiausia moksliškai 
išskalbiami, kaip tiktai Home-Crystal gali juos išskalbti—pilnai sterilizudjami 
—ir rūpestingai suprosinaini-užbaigianii. Marškiniai yra rankom užbaigiami,jei 
juos įdėsite į savo ryšulį, už tiktai priediniuš 5c sulig šio naujo Perfect Thrift 
patarnavimo. PĘRFĘCT THRIFT yra vienintelis patarnavimas su kuriuo marš
kiniai bus užbaigti už šią naują žemą «
kainą po 5c už. kiekvienus marškinius. 1 u svarvą 1

''' . • ' 13c už Kiekvieną Priedinį Svarą. ‘

f KPBAKINC T
■ IVWPOWDER ■
S Pattebėkite puikią jei- t ■
S lą i . , kaip piragai 

laikosi ivieii. ■

? ŠAME PRIQ I
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4OYEARS
25 ounces for 254

Pailsusiems Muskulams 
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip 

PAIN-EXPELLER
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cessible to all applicants any 
where, 
court would be in a 
sition to judge 'the 
and integrity of the 
than the immigration 
many miles away.

WE FURTHER RESOLVE, 
that eopies of this resolution be 
sent to the Secretary of Labor, 
and to the Commissioner Ge
neral of Immigration, and to all 
the foreign language nevvspa- 
pers throughout the country, 
with the suggestion that they 
ūse their influence with their 
representatives in Congress for 
the snspensibn of this ruling.

Prirešas. Kaip matote iš pa
duotos aukščiau rezoliucijos, ir 
lietuviams važiavimas atosto
goms Lietuvon, c/ ypač sugrįžL 
mas atgal j Ameriką naujuoju 
patvarkymu (įeinančiu galion 
sausio 1 d. 1932 m.) labai ap
sunkinamas.

Todėl tie, kurie nužiūri, kad 
ir juos kalbamas patvarkymas 
gali Rattesti, yra patariami 
siųsti protestus šiems asme
nims: Secretary of Labor; Wa- 
shington, D. C., ir Commission- 
er General of Imigration, Wash- 
ington, D. C.

Lengvumo deliai galima pa
siųsti tilpusią aukščiau rezoliu
ciją, pasirašius savo vardą, pą- 
vardę ir adresą. O ir organi- 
zacijos-kliubai, draugijos, kuo
pos—turėtų taipgi protestuoti.

HOME CRYSTAL

DOUBLE 
ACTING

MILLIONS OF POUNDS'USED 
By our,ęoyEr n m e.nt .
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Balsavimai tur Būt, bwo atvlm, nes apie balsavimo 
slaptumą tuose susirinkimuose [statymas nieko nesako; 
Susirinkimas1 laikoma teisėtas, jeigu jame dalyvauja 
bent penkta dalis turinčių teisę balsuoti. Reiškia, jeigu 
miesto taryba turi 20 narių, tai 4 asmens gali atlikti 
rinkimus! , 1

1 ToliaUė, eiiittfe patvarkymai apie elektorių (“ypatiri 
glįjų tautos atstovų?)* susirinkimą, kuriame jau renka* 
rifas preaidbntaiBi Ypač yra įdomus 45-as ir 54 įstatymo

raitu?' , 
Metama -.........  r r-............$8.00
Pusei metų - — —■/- 4.00 
Trima mS&edlnia 2.00
Dviem minesiams 1.60
Vienam mincųiui -t-- .75

Chicagoj per iineiiotojua: 
Viena'kopija ■ mum.. ....... ... . 8c I
Saitfttl  m ......... tie I8<ri
MiMtol<----------------------------- 7le*

suviMHM yaiąjįm, m otengoK

puĮMi-ioMi   O paragrafai; sfeimba taip:
* ai-ai-n

i <

-■ ,1

VtaMffli , w
UetaTMi ir kUttt' nlilenieoee1 

(Atpiliau)
Metami --------------------- |8.oo
Pusei mete _ —— . 4.00
Trims mAnesiams 2.50
Pinigus reikia tiesti palto Money

Orderiu kartu su ulsakymu.

GROBTI KARTAIS NEAPSIMOKA

Japonija, galų gale, sutiko priimti Tautų Sąjungos 
tarybos revoliuciją taikos Mandžurijoje atsteigimo klau
simu. Taigi konfliktas Tolimuose Rytuose bus šiaip- 
taip likviduotas; o kas svarbiausia — bus išvengta nau
jo didelio karo, į kurį galėjo įsivelti visos didžiosios 
valstybės.

Ne iš gero japonai sutiko nusileisti. Iš Tokio, Ja
ponijos sostinės, pranešama apie valdžios atsistatydini
mą ir naujo ministerių kabineto sudarymą. Vienas pir-' 
mutinių naujosios valdžios žinksnių busiąs — laikinai 
uždrausti aukso išgabenimą ir panaikinti auksinį yenos 
(japoniško pinigo) standardą. Vadinasi, Japonija gy
vena skaudų finansinį krizį.

Tą krizį ant Japonijos užtraukė, arba bent jį pa
aštrino, Amerika ir kitos šalys, iš kurių japonai turi 
pasiskolinę daug pinigų. Atsisakydamos daugiau sko
linti ir reikalaudamos grąžinti pirmesnes paskolas, jos 
pastatė į pavojų Japonijos valstybės iždą ir emisijos 
banką. *

Japonų kailiui tačiau teko pajusti da ir kitas bota
gas: kinų boikotas prieš Japonijos prekes. Spaudoje' 
buvo paduota dvejetas labai įdomių skaitlinių. Per spa
lių mėnesį į Kiniją buvo įvežta iš Japonijos mažiau, 
kaip pusė milionų yardų audimo, — kuomet per tą patį 
mėnesį pereitais metais buvo įvežta keletas dešimčių 
milionų yardų!

Štai dčlko Japonijos militaristai turi, uodegas pa
braukę, cimpinti šalyn nuo tų miestų Mandžurijoje, 
kuriuos jie buve jau besirengią užimti. Jiems veikiau
sia teks pasitraukti ir iš pirmiau užgrobtų pozicijų 
Mandžurijoje ir atsteigti tą padėti, kuri buvo prieš 
rugsėjo mėnesį, kada jie pradėjo savo grobikiškus žy
gius. ; -F

Gal jie mėgins dar vienu ar kitu budu bent dalį 
savo grobio išlaikyti savo naguose (pavyzdžiui, pasida
linant su kitoms šalims), ir todėl^ dar gali kilti naujų 
susikirtimų su kinais. Bet bendrai imant, Japonija gayo 
įsitikinti, kad jos žygis Mandžurijoje jai neapsimoka.

“Ypatingųjų- tautos, atstovų susirinkimo pirmfr
> ' ninto J9ra mihi&tferis pirmininkas arį)a pavaduoją^ 

j; mirtisterilį kabineto narys.”
Reiškia, ir elektoriai neturi teisės patys savo susi* 

rinkimui paskirti pirmininką. Jiems pirmininkauja mi* 
nisteris, kurį yra paskyręs Smetona!

Paragrafas 54 skamba:
“Nemažiau, kaip 20 ypat. tautos atstovų 

teisę pasiūlyti vieną kandidatą į Respublikos 
zidentus.” -
Elektorių viso yra 118. Jeigu suvažiuos bent pušė) 

tai jie gali laikyti susirinkimą ir rinkti prezidentą, pir
mininkaujant ministeriui. Tame būryj# žmonų turi ne 
mažiau kaip 20 susitarti, kad jie turėtų- teisę Statyti

turi 
pre^

0S10S,^aVo kandidatą. Mažesnės grupės visai netiuri balso.
Tai'šitokiu budu p. Smetona išsirinko save į “pre

zidentus”. Tokios “rinkimų sistemos”, tur būt, nėra nie
kur kitur pasaulyje.

'Apžvalga
KAS TAS BOLŠEVIZMAS?

■^i^Ai»<*mi<i'...i~.Jn i ■ ......... į A,,,jį

DAR APIE SMETONOS “RINKIMĄ”

lš pirmesnių pranešimų1 jau yra žinoma, kad Sme
tonos rinkimuose žmonės nedalyvavo. Rinko tik valsčių, 
apskričių ir miestų tarybų nariai: jie išrinko 118 elek
torių, o šie, suėję, išsinko Smetoną. Bet iš Kauno atėję 
laikraščiai paduoda kai kurių detalių apie tų “rinki
mų” tvarką, kurie parodo jį dar juoking’esnėje šviesom 
je. Štai kokių dalykų randame p. Smetonos paskelbtame 
rinkimo įstatyme, sulig kuriuo jisai buvo “renkamas”:

Elek toriams (arfra “ypatingiems tautos 'atsto-; 
vams”) rinkti valsčių, apskričių ir miestų tarybos turė
jo atlaikyti specialius susirinkimus. • Tiems susirinki
mams valdžia paskyrė pirmininkus. Pirmininkais buvo 
paskelbti šie asmens:

1) Alytaus ap. — Mamertas Žilinskas, 2) Biržų ap. 
— Jokūbas Mikelėnas, 3) Kauno ap. — Antanas Pra> 
naitis, 4) Kauno m. — at. gen. Jonas Bulota, 5) Kėdai
nių ap. — Antanas Jučas, 6) Klaipėdos ap. — Jonis 
Dovilas, 7) Klaipėdos m.- 
tlngos ap.
Antanas Skrinska, 10) Mažeikių ap. — Augustinas Pal
tarokas, 11) Pagėgių ap.
nevėžio ap. — Albertas Milvydas, 13) Panevėžio m. 
Julijonas Lindę, 14) Raseinių ap. — Augustinas Moc
kevičius, 15) Rokiškio ap. Juozas Kalpokas, 16) Sei
nų ap. — Vladas Kraučiunas, 17) §akių ap. — Pranas 
Stanaitis, 18) Šiaulių ap.
Šiaulių m. — Juozas' Valančius, 20) Šilutės ap. — Jur
gis Vaškys, 21') Tauragės ap: Mečius Mačernis, 22) 
Telšių ap. — Vladas Kryžėvičius, 23) Trakų ap./-^Via* 
das Mongirdas, 24) Ukmergės ap. — AleksandTaą DtUn* 
brys,» 25) Utenos ap. — Juozas N am ikas,26)Vilka Viša
kio ap. — Adbmaš SauruSaitis, 27) Zarasų* ap; -** 
nas Steponaitis.

Vadinasi, šitie valdžias paskirti piilnimrikm^ Vedfe 
tvarką apskričių ii- miestu tarybų susirinkimuose, ku-.

_ • _ r .' . . » » »v.V

Richard Pierach,»8) Kre-
Antanas Šilgalis, 9) Marijampolės ap. —

* Kristupas' Joniška, 12) Pa

Klemensas Vaitėkunas, 19)

Pagarsėjęs visame pasaulyje 
pacifistas (taikos idėjos skelbė
jas) ir Europos Jungtinių Val
stybių sumanymo autorius, Ku- 
dengove-Kalergi, kaip praneša- 
“L. žinios”, paraše’ knygą apie 
sovietų Rusiją. Savo knygoje 
autorius nurodo, kad dabartinis 
bolševizmas neturi nieko ben
dro nei su marksizmu, nei1 su 
komunizmu. Įdomus yra sekan
tieji rašytojo pareiškimai:

“Europoje esą daug •žmo
nių laukia kontrrevoliucijos 
SSSR. Jie nepastebi, kad 
kontrrevoliucija ten 1 jau se
niai prasidėjusi, šios Jkontr- 
revoliucijos Napoleonas esąs 
Stalinas, valstybinio kapita
lizmo vyriausias direktorius.

“Stalino kova su Troėkiiš
buvusi kova kontrrevoliuei- 
jos su revoliucija. Laimėjęs 
Stalinas.

“Viso pasaulio komunistai 
penkerių metų1 plano įvykdy
me matą komunizmo laimė
jimą. Tikrovėje gi, tai esanti 
komunizmokapitUliacija/prieš 
kapitalizmą/*
šitie Kudengove-Kalergi* ptir 

stebėjimai yraę be abejonės,' 
teisingi. Bolševizmas, 7iš tiesus 
jatr seniai- yru pavirtęs*’ Itontr*- 
revoliuciniu judėjimu.1 Jisai at
ėmė Rusijos žmonėms’ visas tas 
laisves ir teisės, kurias' jie bi^ 
vb; laimėję revoliucijoje. Jlsafį- 
šiandie, vykindamas “piatiliet- 
ką”, stengiasi pastatyti"' kaip 
galint daugiau milžiniškų dirb
tuvių, o darbininkų ir‘vvalstie
čių mases stumia vis į didesnį, 
skurdą;

Rašytojas nurodo dar šitokį 
faktą, kuris gerai charakteri* 
zuoja bolševikišką “socialižaci- 
ją’

gį kelia į padanges ir sako:
“Garbė žuvusiam Aleksai 

drui Vosyliui ir jo draugams/ 
pirmiems Lietuvoje revolla*- 
ciniems teroristams, pirma1 
perkūnija sugriaudėjus ant 
budelių galvų!”
Toliaus tame žurnalėlyje ran

dame eilę straipsnių įvairiais1 
klausimais * ir’ vieną — apie 
“teroro tikslingtuną?*. Teroras 
.yra teisinamai 
“darbininkams 
Mečiams”;
kovos priemonė; 
ziais

žų rytą, kada kūdikis prasijuo
kia,! mama patėmija mažutei] 
baltą s priešakinį, dantuką, vos’ 
išlindusj adatinėse smegenyse. 
Neužilgo potam pasirodo' ant
ras. Po kelių savaičių du pana
šus dantukai- pasirodo viršuti 
nėse smegenyse, kad pagelbė
jus apatiniams kąsti. Kada tie 
dantukai jau paauga pusėtinai, 
tai dar keturi išsikala iš sme
genų. Dabar kūdikis jau gali 
gana gerai atkąsti duonos ir 
kitų valgomų daiktų. Ir taip 
dantys išsikala vienas po kitam 
iki jų pasidaro iš viso dvide
šimts. Tie dantys vadinasi vai
kų arba pieniniai dantys..

Pirmi nuolatiniai dantys. 
« ' •

Kada vaikas ar mergaitė jau 
turi apie šešis metus, tai' jie 
jaučia, jog smegenys užpaka
lyje, arba dantų gale, pradeda* 
skaudėti. Tai yra ženklas, had; 
dar keturi dantys išsipjauna iš1 
smegenų. Du viršutiniai ir du» 
žemutiniai. Tie dantys vadinasi 
šešių metų krūminiai.- Jie yra' 
nuolatiniai. Pirmieji ‘‘krūminiai* 
lošia labai svarbią? rolę žmo
gaus gyvenime. Jei vaikai pa
meta šešių^metų krūminius dan
tis, — jie palieka be jų jau 
visam savo amžiui. Drąsiai ga^ 
Įima sakyti, jog nuo užlaiky
mo ir sveikatos pirmųjų kru*’

minių dantų priklauso išvalo i 
d£l* ir sveikata augphČių vaikų 
bei mergaičių. (Apie “šešių me
tų- krūminius’? pakalbėsiu at
skirai kitame straipsny). Pir
miems krūminiams paaugus, 
pieniniai bei laikiniai dantys 
pradeda kristi. Jų vietą užima , 
nuolatiniai dantys.

Permaina nuo laikinių ^ iki 
nuolatinių dantų užima apie še
šis metus. Jei penkių metų vai- , 
kas pameta priėšakinius pieni 
rifus dantis; taL jisai neturės, 
nuolatinių dantų >tol, kol jam 
bus dvyliką metui Kada visi 
nuolhtiniai dantys išauga*, tai 
jų skaičius yra trisdešimt du. 
šešiolika viršutiniame ir taip 
pat šešiolika' apatiniame žande. 
Labai mažai žmonių, ypatingai 
Amerikoje, turi pilną1 dantų 
skaičių; Tai yra- todėl,1 kad dau
gelis žmonių nesirūpina danti
mis, kol1 jie neskauda*. Kiti-žmo
nės vėl nežino, kaip dantis pri
žiūrėti ir juos1 užlaikyti;

Savo straipsniuose £š pasi
stengsiu’' pamokintu kas z reikti i 
daryti, kad; dantys butų sveiki 
ir gražus:
' Nuo Redakcijos. Dr. C. Kas
putis; 333'5 Su. Halėted Street, 
Chicago, III., paąjižadčjo para
šyti kas savaitę’ vieną straip- 
snf\apie dhntir irp sveikatą.

** i m- t., ib^.«iri.n.... ti i,,* >.» . -
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“Bedarbis Vokietijoje gau
na didesnę pašalpą, negu 
SSSR, darbininkas darbo už- 
ihokesnj/’ j

iį* peršamas 
ir darbo vals*- 

kaipo revoliucinės 
šitokiais te-

Teroras organizuoja 
masių - aktingumą”; “teroras 
griauna sistemą”; “teroras — 
revoliucinio protesto aktas.”

Vargiai yra refkalo šičia tuos 
maksimalistų težins plačiau 
kritikuoti, nes teroro netikslim 
gumas yra iš patyrimo žino
mas visose šalyse? kur jisai briu 
vo kada nors praktikuojama^. 
Dar niekur, o niekur teroro pa- 
gelba nebuvo nuversta netikusi 
valdžia; bet visur teroras prieš 
valdžią davė valdžiai progos1 
žudyti1 savo priešus, dažnai net 
Visai nekaltus.

Jaunas studentas Vosylius 
paaukojo 'savo gyvybę, bandy
damas nušauti Voldemarą, bet 
Voldemaras da ,ir šiandie gy^ 
VaS; Jį pašalino iš diktatoriaus 
sosto ne teroristai, bet patys- 
fašistai. Jau vien iš šito faktb’1 
yra* aiškus kad jeigu’ Vosyliaus’ 
^pasikėsinimas butų ir pasisu*- 
kęs, tai pirmoje eilėje jisai btfk 
jtų patardavęs tam tikrai“ fh>- 
Šistų frakcijai (Smetonai ir jė 
draugams), o ne žmonėms, kup
riuos jisai norėjo išvaduoti' ife 
fašistų diktatūros.., y

-1y. ■■ .  — n .. tl - - - -- , ..

DANTYS IR
SVEIKATA

PermiMion Doubleday, Dora n & Co.

ilgai išbuvęs valdovu juo visuo
met ir paliksiu. Niekuomet ne- 
paVellfisiu kam mane valdyti. 
Tamsta pas mane atvažiavai 
ne vien kaipo agentas nuo ma*- 
no draugo Petro Hawkinso iš 
ExeteHo, išaiškinti’ mano nau
jos Londono' nuosavybės stovį. 
Tikiu,- kad tamsta pasiliksi pas 
mane kurį laiką ilgiau. Su tam
sta kalbėdamas, manau įgyti 
tikrą anglo akcentą; ir noriu, 
kad tamsta pasakytum man 
apie kiekvieną, nors ir mažiau
sią m&no klaidą. Gaila, kad ne
galėjau kiek ankščiau pas tam- 
štąratvykti, bet dbvanositc žmo
gui, kuris turi tiek daug svar
bių reikalų savo- rankose.”

i

Kiek galėdamas stengiausi 
jam duoti suprasti apie mano 
sutikimą su jo pasitriymu ir 
prie progos paprašiau leidimo 
paudotis knygynu. Jis atsakė: 
“žinoma, žinoma,” iripndėjo:

“Tamsta- gali’ eiti J kiekvie
ną pfiięg dktį, kur durys nėra 
užrakintos. Suprantama, tam
sta ten ir* nenorėsi eiti. Visam 
yra* priežastis; Jeigu tamka žiū
rėtumėte' j* viską mano akimis 
ir suprastumėte, kaip aš su
prantu, tamsta’ su mano nuo
mone sutiktum.” Išaiškinau, kad 
IHtMp ir* būti negali,’o grafas 
tęsė toliau4.

“Mes esame Transilvanijoje; 
Transilvanija- nėra Londonas. 
Musų- papročiai nėra j tisų pa* 
pročial, ir tamstai, teks* susi
tikti su daugeliu* keistų- apsi
reiškimų; Beje,-, sprendžiant iŠ 
tamstos pasakojimų apie kelio
nę ir nuotykius; esi jau dalinai 
susipažinęs su keistenybėmis, 
kurios gali atsitikti ateityje.”

(Bu^ daugiau)

LreTCVos maksimalistų 
LEIDINYS 

\ ' -1 ./ 
Iš Lietuvos mums kažih kaS 

prisiuntė Socialistų RėvoliUcio- 
nierių Maksimalistų rAikYašČffr 
far. 12-13. To laikraščio vardas 
—“Revoliucionierius”. Jisai yra 
iėfdžiamM formoje,
iteotyt,- kartį- per mėnesį, ir 
platinamu^1'slaptai. >

Tam numeryje^ kurį\<mes ga-* 
vome, s1itofps|ių' yra?
pašvęsto Aleksandrui Vosyliui^ 
kuris 1929 m. gegužės meni 
6*' d.- dhlyvOVo pasikėsinime 
prieš’ Voldemarą ir buvo už tai' 

ne rinko lektorius (“ypatinguosius tautos .atstotus”). mirčiįĮ ir sušaudytas. Soc. Rev.
x Maksimalistų organas tą, Vo- 

syimB) saw žįR
3alsą tuose susirinkimuose turėjo, beje, ne tik tarybų 

, nartai, Bet ir. valdžios paskirtieji aps^idčių viršBŪnkak

Rašo Dr. C. Kasputis
šiųomi pradedu rašyti eilę* 

straipsnelių apie;, dantis, j ų už* 
laikymą;-'jų- ligas ir jų įtaką’ 
žmogaus sveikatai ir grožiui. 
Bandysiu1 rašyti prieinama kal
ba ir kiek galima vengsiu tečfr 
niškų terminų ir 'žodžių. Ma
nau-, kad mano pastangos bus 

‘rimsų visuomenei' ne tik riatt'* 
dingos, bet ir itin reikšmingos,! 

<riės tuo klausimu pas mus lai
bai mažai tėra rašoma. PAši1- 
ktėngsiu pripildyti *' tąx spragų.- 
patingai pageidauju, kad mo
tinos atkreiptų domės* į nekris 
rius manotf straipsnius. Nuo mo* 
/mos supratimo, auklėjimo, prL 
Žiurejimo ir rūpesčių' priklauso 
sveikata ir ateitis mušą augant 
čįčs - itetaVi&agentkartės.■■ ’

Kaip, dttritys atfga.
- \

Kada kūdikis, gimšta, jifefci' 
dantųk VW* nethri. P<d penkių' 
ar šešių mėnesių kūdikis pk^ 
deda kandžioti savo žaisius, nes* 
jo 1 smegenys 'darosi kietęsftėš 
ir pradeda skaudėti/ Tai yrk- 
ženklas, kad neužilgo' kudil^M

(Tęsinys)

Atsisėdęs prie pusryčių gar
džiai pavalgiau. Pabaigęs ir no
rėdama^ pranešti tarnams, kad 
nuvalytų stalą, pradėjau ieško
ti skambučio, bet' niekur nega
lėjau ję rasti. Keista,-kad šiuo
se namuose, kurie pasižymi to
kiu1 turtingumu, butų tiek daugi 
trukumų, ^yi^i stalo , reikmenys 
buvo gryno aukso ir nepaprašė 
tai gražiai padaryti. Spėjau-, 
kad jų vertė bttVo labai didėlė. 
Langinės, kėdžių ir sofų apmui 
salai ir mano ’ lovos uždangalai 
buvo padaryti iš brangiausią- 
medžiagų. Nors jie ir buVb keb
lių šimtų metų senumo, viši> 
audiniai išsilaikė kuo geriau
siai’. Senovėje, kuomet jie bu 
vo padaryti,- jų vertė turėjo bu-- 
ti1 neįmanomai didėlė. Panašiau 
liekanas buvau matęs ir Hamp- 
ton Court muziejuje’ (Lond-o 
ne), bet jie jau buvo metą nu
dėvėti, nusitrynę ir gerokai1 kari1 
džių suėsti: Bet, nežiūrint vi
sų tų1 turtų, nei; viename kam-- 
baryje negalėjau rasti veidrod
žio. Nebuvo netgi1 paprastos1 
stiklinės; Norėdamas apšiškU'r- 
sti, ar plaukus susisuk uotir tii-* '■ 
rėdavau - išsiimti iš krepšioxsa^ 1 
vo veidrodį. Per visą laiką mahi 
neteko1 matyti1 nei vienas* tat-* 
nas. Pilyje’ viskas buvo ramu,> 
tik vilkai netoliese dar tebe-* 
kaūke'. Valandai lut^l prMėjUs1 
nuo1 pusryčių,'' ar piettp — ne-* 
žinau* liSaip juos’- vadinti^nw val
giau ^pie? penktų ar’ šeštą va
kare padėjau1' dairytis, ieš
kodamas ką nors skaityti. Į ki
tus kambarius nenorėjau eiti* 
negavęs nuo grafo leidimo. Val- 
gomąjam neradau/ jokios kny
gos, laikraščio, rieūžtikau nie
kur nė lapą rašomojo popierio; 
vėliau išdrįsau atidaryti dUrife 
j gretimą kambarį ir jame, už5- 
tikaur knygyną. Pamėginau ir 
knygyno duris, bet jos buvo' 
Užrakintos. (

Knygyne • rądiu *labai didelį! 
skaičių angliškų knygų, ištisas* 
jų lentynas. Tarp jų buyo laik/ 
naščių ir žurnalų kompletaij 
kietuoise apdarubste; *■ Stalas-1 bu* 
vo tiesiog’ užverstas1 -atskirais* 
anglių laikrąš^ių ir žurnalų nu-1 
meriais, bet visi buVo jau ge^; 
Tokai pasenę. Naujesnių leid£; 
hių neradau. Knygbs buvo apie' 
įįvairiauąius dalykus —- geograv 

i jfijąr* istoriją,»poliūkos ekonoi-* 
tajjąv geologiją^ botaniką ir tefi-- 
^esr —Visos* nušviečiančios • AiS-’ 
(glijos1 gtyvėiil’mą,' jos jžmoui^ 
yiMtybesr>.jų papročius - iu. - te

S.L.A. REKALAI
>

ir — liūdžiu-*

dicijas. Tarp jų užtikau ir ke
lias informacijos knygas apie 
Londoną, “Raudonąsias0 ir “Mė
lynąsias” 'knygas, Whitakerio» 
almanaką, Kariuomenės ir lai
vyno sąrašus,
g-atf — Teisių sąrašą.

Man besirausiant tarp jų,‘< 
durys atsidarė ir į kambarį į- 
ėjo grafas. Mane pasveikino la
bai nuoširdžiai, paklausė ar ge
rai praleidau* naktĮ, ir tęsė:

“Labai gerai, kad tamsta pa
talkiai į šį kambarį. Tamstai 
yra daug kas’ įdomaus^. šie» 
draugai” — tarė, padėdamas' 
rankas ant kai- kurių knygų —• 
“per ilgus metus1 mari ištikimai' 
tarnavo ir pralinksmino ne vie
ną Valandą ir suteikė ritaudhi-* 
gų žinių, man nutarus'’ vykti* 
apsigyventi Londonan: Jos mn-' 
ne gerai supažindino sų Angli
ja. Ją pažinti — yra ją mylė-' 
ti. Negaliu1 nuslopinti saVo troš
kimą vaikščljčti Užsikimšusiomis' 
Londono gatvėmis, pulti į jo’ 
gyvenimu žmonių pYUgaištiftgo’ 
skubėjimo ’ sųkurį; dalytis jo’ 
permainomis; mirtimi^ su viso-- 
mis jo gyvavimo apsireiški-- 
matei Bet, deja, su jūsų* kalba' 
estF tik susipažinęs iš knygų.- 
TamstU, galt spręsti, kaip iąi 
vartoju.”

“Bet, grafe,’ 
“Tamsta vartoji 
kuo puikiausiai!” 
nusilenkė.

“Ačiū, drauge, už taip prie
lankią nuomonę, bet dar tebe- 
munauy&ad tik pradėjau žingsT 
niuoti keliu, kuriuo man dabai* 
tėkš nuolat eiti. Tiesa, esu su
sipažinęs su gramatika1 ir žod
žiais, bet dar negaliu jų tin
kamai vartoti/*

“Bet užtikrinu jus, grafe, 
kad tamstos anglų kalba yra 
kuo geriausia.”

“Neitai netiesa,” grafas at
sakė. “Esu persitikrinęs, kad 
man besisukinėjant po Londo
ną; kiekvienas pažintų, kad esu 
svetimšalis; Man1 tO‘- neužtenka, 
šioje šaly jo aš esiV bajoras; 
esw< “Boyiai?”;: paprasti- žmonės 
mane pažįsta^aš esu* jų valdo
vas. Bet-.svetimšalis,/ atsiradęs 
svetimoje šalyje, yra niekas ki- 
taB>vkaip\tik< paprastas- žmogus. 
GyventojaL jo nepažįsta ir jo 
nepažinti,! —• reiškia jo>.negerb
ti. Busiu- labai* patenkintas bu-- 
damas kaip! ir visi kiti.< Ncno- 
rėčiwl*ad kas sustojęs ir iš-1 
sižiojęs- jv mane žiūrėdamas ar' 
išgirdęs mahe kąlbant pustebė- 
itų’j /Tla*,- ha 1/ Svetimšalis'!” Taip

SLA. Vakarą Veikėjų Komi
tetas, taip pat Naujosios Ang
lijos Progresyvių Veikėjų Ko
mitetas ir BroOklytto bei New 
Yorko Komitetas pataria, kaip 
tinkamiausius, nominuoti Pildo- 
mąjaiSLA. Tarybai šituos kan«- 
didatus:

Į? prezidentus F. J, Ikigo- 
čius; 38b1 kuopos narys,

I vice prezidentus J. Vi 
Grinius; 135 tampos narys;

’> Į’< sekretorius —• Dr. M. Vini^ 
kas; 332 kuopos* narys;

į. [ iždininkus/— Kazys P. Gu- 
gišį- 36 kuopos narys;
,s Į t iždo globėjus — S. Bake
nas, 90 kuopos narys, ir Geo. 
J. Stungis, 109 kuopos narys;
Jydaktarus kvotėjus-— Dr. L 

Bi Bronušas, 64 kuopos narys;
,o,., Į »-fWmttt<miiHn.li i t. i <1 >1 ■■  Į

ATĖJO “Kultom” No. 10. 
Galimor gauti “Naujienose”. 
Kain& 45 centais

Nafcjas* Nor 21* “Kovos” 
gautos šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

atsiliepiau,! 
anglų* kalbą! 
Grafas žemai

Rfeikalaakite “NAU
JIENAS” ant Bile kam- 
po, kur pardilodami lai- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu Imis gatavas 
Jums* patarnauti; Jisai 
tenai stovi ne sava sma
gumui, Bet Jūsų pato- 
giimo dėlei.
i .litinį

f OTT TVnnTCS■i 1- A-Ją?

t

Būtini- it labai pUgU- 
bihfeif khygeU tiettk, ko
rte nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie SibV SaliH tVirtč^ 
apie jos viršininkų rin
kiniui it viską kas reika
lingi1 prie ėmimo egfca- 
meno rasime’šioj knygelėj 
liėttatvių ir anglų' kalbė
ti!* atiėtfyti.'

KAINA % TIK 25 CENTĄ! 
' i

im So. Halsted St
!l ' CHICAGO. ILU

1 SiųAkt rfiontf ordrtj »tb> ktm* 
. ii Nftiklclifta.

Maksimalistų organas tą, Vo



Pirmadienis,
lietuviai GydytojaiLietuviai Gydytojai

Graži dovana Kalėdoms Surado $415,000

JARUSH

70 banditų užmušta
Graveriai

Akių Gydytojai

Apiplėšė merginą

Algų klausimu

Trubeliai su vaikais

0036

Advokatai

rie

CHICAGO/ILL.

John Kuchinskas

Hemlock 8151

Namų Tel. Hyd* Pafk 3395

Kviečia republikonų 
konvenciją Chicagon

DYKAI 
KNYGELE

aprodymas 
palydovų

Padaryta ■ operacija pa 
nelei Jane Addams

Telefonai
f Zz 

Boulevard 5203

Boulevard 8413

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENll

Musų patarnavimas UI- 
dotuvės* ir kokiam* nL 
kale vbuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime 18- 
laidų užlaikymui ' aky-

LIETUVIS GRABORIUS

jų viralų dominuojanti nuomo
nė, jogei gėlžkelių darbininkų 
algos turėtų būti nukapotos 15 
vietoj 10 nuošimčių. Dešimties 
nuošimčių kapojimo reikalavi
mas buvo patiektas darbinin
kams anksčiau.

Algų kapojimo klausimas pa
liečia apie 1,2500,000 darbiniu-

CHICAfiOS 
ŽINIOS

Misa 
North Al
ėj o iš ban- 
George A. 
157 Wesc 

ji tarnauja.

1327 So. 49th Ct 

Telefone* 

Cicero 3724

SUSI 
—New Yor 
Louisvillėje 

Pranešama, kad tarp kompani-

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

Fvee <‘Eye Care** 
Beaucy’* Book

Maria* ConDept. H. S., 9 B. OhioSL.Chicaįi

Kampa* Wabdsh Aveniu 
Tel. Pullman 0856 
Gazea, X-Ray, etc.

Prašo prez. Hooverj už 
sistoti už Lidikevičių 

ir Wiley

Susitiko netikėtai 
draugu

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Tunu automobiliu* visokiem* > reika 
lame. Kaina prieinama

< 3319 Auburn Avenue

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marquette Road ,

Valandos: 9—12, 7—9. Antradieni ir 
Ketvirtadienj vakarais' pagal susitaętmą.

Peter Conrad
FOTįOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj. 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

John' Hopklns ligoninėje pa
daryta sunki operacija, p-lei 
Jane Addams, pagarsėjusio CM. 
cagos setlemento Htfll Houae 
viršininkai ir garsi visuome
nės darbuotojai. ;

Hegistered Patent Attorney 
♦3-A Secarity 8»»ini». « Cotairterclal 

Bank Bullding
(Dlrectly mimi Atr«et Irom Patent Office) 

WA8HINGTON,DJ C.

A. MONTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W.M«d«on St.

Val.( 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas ‘Brune wick 0597

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesnių Avė. 
Telefonas Grovehill 1595- 

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

nedėlioms pagal susitarimą

Grunovvo 
kai surado 
mėgino, po 
eiti lalikan 
bino jį draugiškai 
iki policija atvyko

Kai kurių gelžkelių unijų 
nariai jau balsavo klausimą, ar 
jie sutinka algų kapojimui, ku
rio neseniai reikalavo kompani
jų viršilos. Darbininkų balsa
vimo pasėkos busiančios žino
mos ateinantį trečiadieni.

šią savaitę laukiama taipgi 
susirinksiant konferencijas tri
jų šalies gclžkelių viršilų gru
pių. Viena - tų grupių 
rinks Chicagoj, kita 
ke, o trečioji — !

Bomba sprogo prie 
teatro

4442 South Weetern Avenue 

Tel. Lafayett* 4146 

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

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 

2420 W. MarĄuette Rd. arti Western Av. 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 
1821 So. Halsted Street

Policijos komisionierius Ja
mes P. Allman paskelbė, kad 
nuo pradžios metų iki praėju
sio sekmadienio Chicagoj buvo 
užmušta 70 piktadarių. Iš to 
skaičiaus policininkai užmušė 
30, piliečiai 26, o privačiai po
licininkai 5.

Taipjau aštuoni policininkai 
tapo užmušti, kai ėjo savo par
eigas.

Teisėjas Feinberg, kuris ty
rinėjo kai kurių užsidariusių 
bankų reikalus, raportavo, kad 
jo tyrinėjimu surasta ir už- 
areštuota $415,000. Pinigai bu
sią sugrąžinti tų bankų depo- 
zitoriams.

3307 Auburn Avė
CHICAGO.' ILL.

NSalėlai krutinėjo ar rerklfije gali 
pasidaryti rimtus. Palenyvlnkit 
Juos j 5 minute* bu “Musterole", 
— ‘’counter-irritant’’ I Uždedamas 
kurtą- | valanda, Ji* turi suteikti 
pagelba. Milionų vartojamas per 
20 metu. Rekomenduojamas dak- ♦ aru 4 r- n ...

Harry R. Bonnes ir jo žmona 
sugrįžo namo, 1921 Cortland 
St. Namie jie užtiko vagį ir 
nutvėrė jį.

Bet greitai pažino. Vagis bu
vo senas Bonnes mokyklos 
draugas, Harry Grunow.

buvo r pagalbon. Ir ši tų pa
stangos nuėoj veltui. 'Susirinko 
tūkstantinė minia Žiopsotojų.

Pagalios pašaukti buvo ug- 
negestai. ' Net septynios kom
panijos. Vienos kompanijos 
ugnegesių viršininkas pasirodė 
žinąs savo amatą. Jisai paku
teno vaiko šonus. Vaikutis ėmė 
raitytis, jo įtempimas pasiliuo- 
savo ir jis ištraukė savo ran-

DR. CHARLES SEGAjL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 laboj 

CHICAGO. DLL.
• SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, ano 2 iki 4 
vai. po pietų it ano 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 f. dienų 

Phone Midsvay 2880
Dr. Suzana A. Slakis

Specialistė Moterą it Vaiką Ligą 
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395 '

Duokite savo- akis * išegzaminuoti 
\ DYKAI

Registruotam Optometristni 
Akių -Specialistas.* Virš 15 metų 

■ patyrimas, 
Akiniai nuo $3 

Valandos: .9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Duokite <avo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
‘ ’ OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel.. Boulevard 6487

kišenėse šeiminiu > 
ir grobio. Grunovv 
tokio pasimatymo, 
bet Bonnes apka 

taip laikė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 

.Rez. Tel. Hemlock 2615

Teatre Broadway gatvėj, 
Gary, Ind., už estrados sprogo 
bomba. 500 žiūrėtojų, daugiau
sia vaikų, grusdamie^ išbėgo 
gatvėn. Dalis teatro sienos iš
ardyta.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedildieniai* pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez, 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki M, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEI.IS
756 W. 35th St 

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

Nedlldianiai* pagal sutarti

Moteris ėjo su savo šuneliu 
ties trobesiu 12T So. Wabash 
avė. Vaikas pamatė dūdą ir pa
klausė motinos, ar Santa ga
lėtų išlįsti per tokią dūdą. Mo
tina atsaikė, kad galėtų. Taigi 
vaikas įkišo ranką dudon.

Bet ištraukti nebegalėjo. Mo
tina mėgino ištraukti. Nė!ji 
nepajėgė. Du policininkai pn-

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

'i4712 South Ashland.Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidcncę Phone Hemlock 7691

A. A. OLIS 
R. A. VASALLE

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo i iŠ Lietuvot
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę i ir toliregystę. Prirengia 
teisingai 'akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v.'Nedaliomis 10 iki 12 V. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely ^ateitikimą Zkyt i atitaieomoe be 

akinių. Kainoe pigiau kaip kitut. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Patarnauju ‘ >laidotuv8*e kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, * o mano 

darbu busite užganėdinti. 
JT«1. Roosevelt 2515 arba 25 J 6

2314 W. 23*-<i Pi., Chicago
'SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927

Trys banditai atėmė $696 pi 
nigais ir $267 čekiais 
Auna Gillis, 4334 
bany avė. Mergina 
ko ir nešė pinigus 
Morrlil kompanijai, 
Harrison st., kuriai

.JUOZAPAS VITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 1 dieną. 11:30 valandą 
iš -ryto 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Taura
gės apskr., Kaltinėnų parap., Ka- 
napinčiškių kaime. Amerikoje' iš
gyveno 35 metus. 'Prtkladsė 
Teisybės Mylėtojų ir Leb. Gv J D. 
L. K. Vytauto draugijų. Paliko 
dideliame (luliudime seserį Oną ir 
švogerį '-Aleksandrą Zakarus, bro
lio dukterį Juzefą Vasiliauskienę, 
brolio sūnų Antaną Masiuką ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoje 2 
seseris Marcijoną Petrokienę 
ir Marijoną Jonutienę ir gimines. 
■Kūnas pašarvotas, randasi Masals
kio koplyčioj, 3307'Auburn Avė.

Laidotuvės 'įvyks Trečiadieny, 
gruodžio 16 dieną,’'8 vai. iš ryto 
iš koplyčios- į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos xiž velionio sielą, o 
iš “ten1 bus nulydėtas į šv. -Keži-" 
miero kapines.

Visi a. a.' Juozapo Vitkaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse1 ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Svogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

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

Tel. Kenwood 5107 i
VALANDOS:

nuo 9 'iki 11 valandai ryt*;
- nuo 6 iki 8 valandai vakare

- apart lūentadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI 
11 South La Salia Streat 

Room 1934 TeL Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 ' ral. ttak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vktoeg 

Valandos — 7 iki 9 vakar* \ 
Oli*—Utarn., Ketv. ir Subatos dteit. 
Vasalle—Pan., Scr. ir Pėtnyčio* «ak-

Meras Cermakas išvyko Wa- 
shingtonan. Jo kelionės tiks
las esąs oficialiai užkviesti re- 
pubhkonus laikyti savo parti
jos nacionalę konvenciją Chi
cagoj. Ta konvencija susirinks 
ateinančių metų birželio mė
nesį.

Buy gloves with -what
it savęs

reikalo moa*tt SOc ar 
daugiau, kad rauti reta dantų 
koMe. Usterine Tooth Paate. 
didelis tūba* parsiduoda u* 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to rante sutaupiau t 
98. u* kuriuo* r elite nusipirk
ti pirltlnaites ar k* kita. 
Lambert Pbarmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

PHYSICAL 
THBRAPY 

W MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252 \

•Telefonas Yurds1 1138

Stanley P. Mažeika
-prabočius ir
*Balzamuotojas

DYKAI TRAUKIMAS BĘDARBIAMS 
i Ketvergais —- 1 iki 3 po piet 

-Utarninkais 2 iki.3i po piet .tiktai 
■Dr. Viucent C. Steele

DENTISTAS 
■ 4180 Archer Avenue 

. ’ Šalę Midland Banko

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo, savo ofise patinusias, išsipūtusia* 

hlauždų gyslas.
Valaftdos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nėdėliomis nuo Idiki 12.
3343 So. .Halsted Street 

Tel.'Boulevard 1401

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
' 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieM 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
1 Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakar*. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930

DR. MARGERIS
Valandos: nuo ’IO ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

CHICAGO, ILL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 

Nedeliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Y09lCEYt3
Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St„ Room 2117, 
Tdephone Randolpb 6727 

VdUrtis 215r W. 22orf St. mro M 
Telephons Roosevelt 9090 

Narni* 8*9 ryte. *TeL Republi* 9600

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
TeL Boulevard 2800

Ret. 6515 So.' Rocktvell St. I
Tel. Republic 9723 XI

Kiek galvosūkio yra kad iš
rinkti tinkamą dovaną Kalė
doms. Well, Jįeldo muzejus 
gamtos istorijos siūlo tolkį pa
tarimą : draugams, kurie įdo
mauja intelektualiu gyvenimu, 
nupirkti narystės teisę muze 
juj; kai narystės teisė bus nu« 

tam 
nu-

Phone Canal ’ 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22011 West 2?nd Street 

^Vahndos: 11—^3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti. 
Rtzidencija 6628 Sp. Richmpnd Street 

Telefoną*. “■ Republic' 7868

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
' Didelė < ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. RoOMvek 7532

Kongresmanai Sabftth ir 
Schuetz (chicagiečiai) kreipėsi 
į prezidentą Hooverį prašymu 
dovanoti bausmę Boleslovui Li- 
dikevičiui ir G. L. Wiley, prie 
kurių prisikabino sausieji agen
tai deliai to, kad pas Lidikevį- 
čių rasta naminio alaus, o Wil- 
Jcy pasisakęs, 'kad alus buvęs 
padarytas parei, kurią jis ren
gė savo draugams Amerikos 
legiono nariaryis.

datiK relikla 
prie patentu. Nerizi- 
knoklt vilkindami hu 
apMiigajlmu h a v o 
sumanymų. Prlshj*- 
kito braižini ar mo
delį dėl infttrukcijtj, 
arba rąžykite dėl 
NEĮMOKAMOS kny- 
K'itt*. "How to Ob- 
tain a l’atent” Ir “Record of In- 
vention** formos. Nieko neimam 
už informacija. ki» daryti. Susl- 
ražinSJimai laikomi paslaptyje. 
Greita., ateargu., rūpestinga, pa
tarnavimas.

ATSIKRATY- 
KITLIGŲPĘ- 
DTT nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at-

< matas, išnaikinti . pe
rus, neprileisti ligų. 

. Labai naikinantis pe
rus. Raminantis

Šią savaitę Fieldo muzejuj 
gamtos istorijos bus duodama 
lekcijos tokiomis temomis:

Pirmadienį, gruodžio 14, 11 
vai. priešpiet— Boman Home 
Life, o 3 vai. popiet — The 
Horse Family; ‘

Antradienį tomis Vnčidmis 
valandomis— Ivory and Its 
l’se in Industrie! Models;.

Trečiadienį—Firemaking and 
Household Untensils ir Chinesj 
Exibits;

Ketvirtadienį — 
m užė jo su įstaigos 
paaiškinimais;

Penktadienį — Minorais of 
Economic Value ir Bare and 
Unusual Plants.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pistų,
4, ir 6 iki 8 vak. Nedėliota pao 

iki ■ 12 dieną.
Tclcphonai dieną ir naktį Virginia

Tel. Canal 4050 VenerUltM

m' k Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St. 

\ CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Vaticose Gyslos Odos

pirkta, tai murėjus praneš 
asmeniui, kuriam ji buvo 
pirkta kaip dovana, kad 
gavo ją.

Deliai platesnių informacijų 
reikia tik patelefonuoti taip. 
Wabash 9410.

Lietuves Akušeres

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

' < kampas Halsted * S t.
Valandos nuo* 10—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis 'nuo 10 iki 12.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 jiki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago, III.

?Tel. Yards 1029

DR. G. SERNER 
LIETUVIS*‘“'AKIŲ SPECIALISTAS

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KABN 
4631 South Ashland Avetn* 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki U 
Rez. Tdephone Plaza 3200

A. A S L AK IS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 "W. Wdshington St.
Room 1502 Td. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4; po; pietų

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas ptf 25 nro- 
toi kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy. 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausios 
metodus X-Ray ir kitokias ęlsktro* 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. ISth St., netoli Morgan St.

-Valandos: nuo 10—12 pietų fo 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakar* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park €755 at Randolpb <800

OFISAS: i
668 W. 18th Street 

Td? Canal 6174 [ 

SKYRIUS:
3238 : S. Halsted Stį 
Td. Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Td. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

s1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, aiuipatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas v

4605-07 South Hermitage Avemię 
Visi Telefonai' YARDS 1741 x it 1742

Graborlal

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Oratorius Chicagoj

1646 W. 46th

3. F. KADŽIUS
r PIGIAUSIAS' LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

* Laidotuvėse patarnani- 
2eriaa * PUfiau, 

negu kititodel, kad
Lietuviai Gydytojai

DR. A. J.KARALIUS
Gydytojas > ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumętx 3294 , į
. ’ Nuo 9 iki 12 vai.. dienos it ' 

nuo *6 iki 9 valandos vakare

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
tTAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, io£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų t< 
dantis nauju budu. 
įnikai pagalio* aurado suatata 
kur* iatikro šveičia nedrasky
dama* dantų amale* — ta* šun
inis uždavinį* pagalio* tapo ii- 
višta*.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22ad St 

. Arti Leavitt ^t. 
TsMones CmmI 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj < nuo 9 1H 6

PATENTS

WV'-

r Doift 
neglect 
Colds



Tarp Chicagos
Lietuvių

Studentų parengi
mas neturtingiems 
lietuvių vaikams

Naujai susiorganizavęs Lith- 
uanian Vniversity Club prade
da veikti. Gruodžio 19 d. jau
nieji studentai rengia Kalėdinį 
parengimą neturtingiems lietu
vių vaikams. Tų dieną, dve
juose Bridgeporto kinometo- 
grafuose (movies) Mildoje ir 
Romuvoje visiems vaikams stu
dentai ruošia parengimų, norė
dami negalintiems padėti links
mai praleisti Kalėdas.

Tikėtai tiems parengimams 
bus galima gauti įvairiose vie
tose veltui.

Vėliau bus paskelbta vietos 
kur jie bus dalinami. Tikietai 
bus duodami tik lietuvių vai
kams.

Naujų susiorganizavusių stu
dentų grupę reikia pasveikinti 
už sumanymą!—X.

Choras, nors ir buvo šiek 
tiek padidintas virš normališko, 
bet visgi prieš tokių milžiniškų 
publiką ir tokioję svetainėje, 
skaitlingumu nepasižymėjo. Ma
no supratimu, šiam parengimui 
turėjo but sudarytas choras 
nors iš kokių 200 dainorių.

Kodėl nebuvo galima suvieny
ti Birutę, Pirmyn chorą, Vai- 
dylų, o dar galima buvo pa
kviesti Kenoshos chorą, ir po 
poros praktikų butų buvę kuo 
pasirodyti. Rodos, buvo kalba
ma, kad suvienyti kelis chorus 
ir sudaryti vieną didelį daini
ninkų būrį, .nors tam vakarui. 
Bet kažin kodėl tas neįvyko. 
Labai gaila, kad ne tokiame at
sitikime, kur reikia pasirodyti 
prieš 20,000 minių, negali susi
tarti.—T. Rypkevičius.

Bridgeportas
Kun. Mockaus ir Dr. Karaliaus 

prakalbos

Daily News karni 
valas

šeštadienio vakare Chicagos 
stadione, kur telpa apie 20,000 
žmonių. įvyko vadinamas kar- 
nivalas. Tai buvo kaip ir vi
sų tautų meno paroda.

Man atvažiavus 8 valandų pria 
svetainės, jau buvo visos gatvės 
užpludusios miniomis. Prisi
grūdęs prie langelio negalėjau 
gauti geresnio bilieto, kaip už 
25c. Kiti visi buvo išparduoti. 
8:15 vai. prasidėjo programas 
ir tęsėsi iki 12 vai. nakties.

Programas susidėjo iš chorų, 
atskirų solistų ir daugiausia at
skirų tanių grupių, tautiškų šo- Romos trustas atgabeno žydų 
kių, kurie buvo gana įvairus.

Lietuvius atstovavo 
tės“ choras. Sudainavo tris
daineles, tarpe kurių ir “Mes 
be Vilniaus nenurimsim“, kaip 
ir pareikšdamas pasauliui skun
dą prieš lenkus. Dainelės išėjo 
gana gerai, kaip ir visada. Cho
ristai buvo pasirėdę kokiais tai 
žibančiais rūbais. Nors neat
rodė lietuviški, bet visgi įspūdi 
dar neprastų.

Gruodžio 11 d. Lietuvių Au
ditorijoj įvyko prakalbos kun. 
Mockaus ir Dr. Karaliaus. 
Pirmas kalbėjo kun. Mockus 
nurodydamas, kad inilionab 
žmonių tiki į. dievus ar vel
nius, kuomet tie dievai ir vel
niai yra niekas kitas, kaip tik 
išmislas. Bet faktas yra, kad 
tas išmislas laiko pavergęs mi- 
lionus žmonių. /

Mockus nurodė, kad senovėj 
ir dar šiandie žmonėms buvo 
ir yra įkalbėta ne vienas, bet 
daug dievų. Indusai, kiniečiai, 
japonai, turkai, auštraliečiai. 
Afrikos juodžiai ir Europos 
baltieji gyventojai yra garbin
tojai skirtingų dievų, kurijos 
jiems įkalbėjo kunigai tai gra
žumu, tai gųzdinimais, tai net 
kankinimais.

Lietuvoj senovėj, prieš atė
jimų Romos trusto į Lietuva, 
garbino skirtingus dievus.

dievų ’ Jehovų ir dar šiandie 
Biru- to trusto agenai išnaudoja lie-

tuvius dievo vardu.
Pasak Mockaus, jei jau kal

bėti apie dievų galybę, tai ten
ka pasakyti, kad senovės lie
tuvių dievas Perkūnas yra 
daug galingesnis už Jehovų. 
Ba štai Jehovai pastatoma di
džiulės bažnyčios su aukštais 
bokštais, o kaip tik Perkūnas 
paspiria su koja, tai ir virsta

KALĖDŲ DOVANOS

R. C. A. VICTOR RADIO ir PHONOGRAFAS, kur gali
ma padaryti pačiam Rekordus ir kuris groja 30 minutų 
rekordų.

R. C. A. Victor Radio kai
nos žemos $37.50, $69.50 
ir graži Radio Kombina
cija su Pfionografu tiktai

Tegul Budrikas pristato 
jums Radio dėl Kalėdų; 
jus gausite dovanų gražų 
su aksomu apkaltų suole
lį arba Elektrikinį laikro
dį. Dabar perkant terei-; 
kia įmokėti mažų dadelę, :«< 
o kitų metų galėsite po 
mažu mokėti $2.00 savai
tei!

Jos. F. Budrik, Ine.
• 3417-21 So. Halsted St. 3343 So. Halsted St

Tel. Boulevard 8167—4705

W. C. F. L. 970 k. gražus programai kas Nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

Chicago. — Paveiksle parodoma bulius, kuris internacionalej gyvulių parodoj laimėjo pirmą 
• ‘ ' prizų. ' ,

(ie bokštai ir net pačios baž
nyčios sudreba.

Antras kalbėjo trumpai Dr. 
Karalius. Jisai pareiškė žinąs 
vienų šalį kur nelikę dievų, ne 
velnių. Tai esanti Rusija. Die
vai ir velniai apleidę tų šalį. 
O kur jie dingę, tai jis tikrai 
negalįs pasakyti: gal į Kaunu 
susikraustę.

Tokios pat minties yra ir 
Senas Petras, būtent kad vel
niai — ypač velniai — susimu- 
finę iš Rusijos į Kaunu, bd kas 
kitas, jei ne velniai įgundė pra
lotų Olšauskų pamylėti vedu
sių moterį, o paskui jų nužu
dyti.

- tokia, at- 
politikierių

Senas Petras.

Cicero
ThePraėjusį

Cicero Teachers Welfarc As- 
sociation, kuri susidaro iš mo
kytojų ir .kitų apšvietos tary
bos tarnautojų, buvo surengu
si metinį balių Community 
Ilouse salėje, prie 51 avenue ir 
18 st. Publikos susirinko kokie 
300 asmenų.

Parengime dalyvavo ir mo
kyklų tarybos viršininkai.

Tarpe kitko po bankieto su
ruošta teismo parodija. “Kal
tinamuoju“ pastatyta p. Frank 
Petru, ' mokyklų superihtqn- 
dentas? kiti paskirta teisėjais, 
gynėjais, kaltintojais, beili- 
fais, etc. “Teismas“ išėjo la
bai gyvas ir įdomus.

Kai kas apie Chicagą
Politikos loši s 

(Tęsinys)

Pirmadienis, gr. 14, 1931

kiek minėta aukščiau.
Arba .paimkime obalsį 

“America First“, paimkime 
llar kitų, būtent “Vykime ka
ralių Jurgį iš Chicagos“. Idio
tiški, beprasmiai obalsiai, bet 
politikieriai pasirenka juos. 
Kodėl? Todėl, kad mano, jo
gei tokie obalsiai esą geriau
sias dvasinis maistas balsuo
tojams. ' Cikagietis.

(Bus daugiau)

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonuii ir stonui vilnonius evederiua Ir 
pnnčiakas.. Tatsom 'senus s ved erių s. Mm
parduodam lomom kainom idant ralAtumfit 

sutaupyti nuo 75% Iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
Netoli Normai” A v^e*"* TeL* VICTORY 3485 

Atdara dienomis Ir vakarais.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorijos Korpo

racijos, Direktorių ir Draugijų Atstovų 
susirinkimas įvyks pirmadieny, gruodžio 
14tą d.. Auditorijos svet.. 8:00 vai. v. 
Visi direktoriai ir atstovai būtinai atsi
lankykite, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti šiame susirinkime.

A, Kaulakis, nur. rast.

buotojai. Ir ypač pesimistiš
ka jų nuomonė yra apie Chi- 
cagos politikų.

Užgriebk ofisų, laikyk jį ir 
“sokyk publikų“ 
rodo, Chicagos
praktika, buvusi iki šiol.
i šitokioj idėjinėj atmosferoj 
išaugo mašinos bosas ir jo ga
lia. Chicagoj šiandie bosų tu
ri, galima sakyti, tik demo
kratai. Tai Cermakų, kaip 
pirm jo turėjo Brennanų, o 
dar pirmiau Sullivanų. Gi re- 
publikonai tikro boso neturi.

Paskutinis republikonų bo
sas buvo paskilbęs Fred Lun- 
din, kuris porų terminų šokdi
no merų Thoinpsonų per vir- 

Dabar republikoriąi 
turi keletu stambesnių ir ma
žesnių vadų, kurie nemažai 
laiko praleidžia gaudydami 
šalininkus ir derėdamiesi kiek 
kurio jų grupei turi tekti džia- 
bų (turi tekti lobio), jei rinki
mus laimės.

Vlltę.
> . •

Skirtumo tarp politikierių veik 
nėra; politikieriai ir publika
Pasižiūrėkime valandėlę į 

pramoningų Europos šalių po
litines partijas. ■ Jos, tos parti
jos, susitveria tam tikrų pla
čių šalies gyventojų skluoks- 
nių interesams giriti, d kai ku
rios riet visos šalies gerovei ei
namuoju momentu, ir ateity 
tarnauti. Jos išdirba progra- 
mus, kuriuos žadą vykinti gy
venimai!, jeigu piliečiai balsa
vimu suteiks jom vyriausybės 
galių. Ir stengiasi vykinti. 
Progranius turi, abelnai imant, 
Europos partijos ir mucipali- 
tetams. , ,. .

Kas kita su Amerikos parti
jomis ypač mricįpąlitetų poli
tikoj. :

Savo laiku nabąšninkas Eu
gene; Debs yra nurodęs,- jogei 
skirtumas tarp republikonų ir 
demokratų esųs tik tas, kad 
vieni išeina iš ofiso, o kiti įei
na į jį. ’ ;

Panašių mintį, išreiškia ir 
John Bright knygoj “Hizzoner 
Big BilL Thompson”. Jisai sa
ko : “Kaip kiekvienas antra- 
metis kolegijos studentas žino, 
politika yra vikrumas (art) pa
sigauti ir pųsilaikyti visuome
nės ofisų”. Ne aukštesnę nu6- 
monę apie Amerikos munici
palitetų (su maža išimtimi) 
politikų turi nė prof. Merriam, 
ne kiti švaros ir . autoritetingi 
šalies mokslinįnkai žurnalis
tai ir Šiaip visuomenės dar-

rupi

politi-
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judimas. Thompsonas gi 
juokdamasi pareiškė: “Matau, 
kad bijote, tai nepaleisiu“.

Tai buvo viena Thompson© 
“masterpiece” kalbų. Dabar 
supraskite, štai kandidatas į 
merus antro didžiausio Ameri
koj miesto didžiuliam vidur- 
miesčid teatre rinkimų vajuje 
išeina su burleska, kur svar
biausių rolę, vaidina dvi žiur
kes, užuot kalbėti apie miesto 
reikalus. Iš to matyti kaip 
jis įvertino balsuotojus. Ir 
matyti, kad neapsiriko bevy
damas klausytojus kaip ma
žus vaikus, ba, sakoma, per vi
sų kampanijų jokia kita kalba 
nesukėlus! tiek entuziazmo,

Kad tarp ęiiicągos politikie
rių nėra kitokio skirtumo, 
kaip tik asmępinis galima 
spręsti iš to, jb^ei jie šiandie, 
susimeta į vienų būrį, rytoj su 
sikombinuoja kitaip, o paskui 
vėl persiskiria; kad vėl, nepa- 
sidalindamh džiabais, republi
konai susijungid su demokra
tais tikslu nugąlčti savo parti
jos stambesnę grupę. Jokių 
principų, jokių programo skir
tumų tarp demokratų ir repu
blikonų, nė atskirų tos ar ki
tos partijos grupių tarpe ne
matyti. Ot, džiabai ir, jei ga
lima, graftas — štai kas bent 
Chicagos politikieriams 
pirmoj vietoj.

O kaip su publika? 
publikų, tenka spręsti,
kieriai turi gan prastų nuomo
nę. Buvęs meras Thompsonas 
skaitėsi bene gabiausias balsų 
gaudytojas., Ir ve jums jo 
kampanijos vienos kalŲos pa
vyzdys: i

Susipykęs su Fredu Lundi- 
nu, 1927, m. Thompsonas varė
si naujam terminui mero vie
tai. Ir štai jis atsinešė į Cort 
teatrų klėtkoj dvi riebias žiur
kes. Estradoj jis pavadino 
vienų “Fred“, o kitų “Doc“. 
Galima buvo suprasti, kad vie
nų vadino Luridinu, o kitų 
daktaru Roberstorių. L K į

Pakratęs vienų žiurkę, 
Thompsonas prabilo daug-- 
maž tą’įp: Fred, nenuleisk gaL 
vos. Ar ne teisybė, kad aš at* 
važiavau, net i| Honolulu. tiks
lu išgelbėti taVė? Aš pasam
džiau geriausius niiesto advo
katus... ■

Ir išliejęs keleth bačkų pa- 
mazgų ant' buvusio savo drau- 
go galvos Thompsonas užbai
gė pastabas apie Liindinų to
kiais žodžiais: Ar ųemanaij 
kad tu užsitarnariji vardo 
“ra}” (žiurkė??,

Pasisukęs į kitų klėtkų jisai 
vėl kreipėsi į žiurkę/ Doc, ar 
neramiau aš nežiūrėda
mas opozicijos?į Ir tt.

Pagalios atsigrįžęs į publikų 
paklausė: “Ar norite, kad aš 
paleisčiau abi žiurkes į jūsų: 
tarpų?” 1 - .

Publikoj kilo klyksmas, su-

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS. SULFUfcINES VANOS IR 
ELEKTRIKIN1S GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, seiatica ir visas panafiias ligas gy
dome su elektros. therapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurlnče vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių.. Nuo jų kraujas 
gerai, cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų Ir vakarais

1657 W. 45th St
Katnp. S. Paulina. Tel. Bonlevard 4552

B. AND M. CAFE
Pas mus visuomet gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namai 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Garsinkites Naujienose

MADOS MADOS MADOS

iNside 
FrottT i

i Nside 
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3397 — Svečiuosna eiti suknelė. Gražiai atrodys iŠ vienos spalvos aksomo 
arba satinos, padabinto baltom karbatkom. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norinf gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų "blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų įr^iš- 
kiai parašyti.„savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arbų paš
to ženkleliais kartu su užsaky 
mu./Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Tattem Dept., 1739

NAUJIENOS' Pattren
1739 S. Halsted St., 
čia įdedu 15/centų k prašau

siųsti man pavyzdį No .....---------

Mieros ........................ per krūtis;

•t-

(Vardas ir paVardž)

(Miestas ir vabt.)

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj Šaly. Kurie kalba' 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystėi. stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus. (

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S.1 Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

M—i ■ ui-a-

CL ASSIFIE D ADS
Educational 

Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ai vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madisoo Street

Financial
Finansai-Paskoloj

PINIGAI SKOLINAMI 
' ant Real Estate Bonų 

Mokančių ar Nebesimokančių,1 skolina

Life Insurance Agency
* Room 648

1 No. La Šalie St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina. t
Pocahorąas Mine Run .... $6.75 tonas 
Pocahontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ............... $8.50 tonas
G reti Valley Lump ............... $9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų anglių pe« 
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj.
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 ▼. ▼. 

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

CARL NURKAITIS
i

Naujas telefonas '
Prospect 6277

2437 W. 69th St.

For Rent
PASIRENDUOJA moderniškas šešių 

kambarių flatas 2-ram augšte, garu šil
domas; parenduosiu pigiai gerai šeimy
nai. 3250 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0740.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia \

REIKALINGI , 3 žmones lengvam 
darbui. Maža alga pradžiai, gera pro
ga prasisiekti? Room 414, 6306 Cottage 
Grove Avė. /

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

TURIU parduoti grosemę, kendžių - 
kampinį štorą. k

2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI bučem? ir žuvies 
marketas; iš priežasties dviejų biznių, 
parduodu šį biznį. 325 W. 115th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groserne 
su namu, arba priimsiu mažą mainą.

( 6001 So. Carpenter St.

DIDELIS* BARGENAS. Parsiduoda 
garadžius geroj vietoj su geru bizniu. 
Parduosiu, mainysiu ar išrenduosiu, ar
ba priimsiu į pusininkus prie viso ga
ndžiau*. arba tik prie biznio. Savinin
kas turi daugiau biznių ir negali ap
žiūrėti. Labai gera proga dėl gero žmo
gaus. Del platesnių žinių greitai rašy
kite. Box 1377, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

’otua, farmaa, biznius visokios rųlies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
<r parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
^tarnavimas. •

4425 So. Fairfield Avė.
T«I Ltfajrett. M5J




