
The First and Greatest Lithuanian Daily in AmericaThe First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c

Kas Dedasi Lietuvoje

Max Schme-

Prieš
Pasiųsk mane j elektros kėdę!me

1982

mie
štai kaip gyventi 100 metų

New Yoi*k

Bitė sudaužė automobilį Penkioli

Senis ir senė pasikorė

RengiamaVedybos išeis iš mados
Omaha

'KALĖDINĖS DOVANAS IR KITOS
REIKALINGOS DAIKTUS

Kalėdoms IrNaujaisMetaisVISUOMET PIRKITE

AVO APIELINKES

KRAUTUVĖSE Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro

NAUJIENOSNAUJIENOS
Chicago, UI,

K M ■

Hooverio pareikala
vo žinių apie Mooney

Gelžkelių kompanijų 
prezidentas nutarė 
numušti algas 15% Lietuva pakviesta 

dalyvauti daugely 
žymių konferencijų

šerifas paskui paaiškino, kad 
jis pasmerktąjį palikęs korido- 
ry palaukti.

Gruodžio 3 d.—Lidnikių eže
re paskendo važiavusi per eže
rų arkliais Valajų šeima. Jiems 
važiuojant ežero viduriu, ledas 
pužo ir vežimas su žmonėmis 
nugrimzdo j. dugną. Valajus ir 
jo žmona paskendo, o sūnūs 
buvo išgelbėtas.

Iškilmės ir konferencijos, ku 
riose dalyvaus ir Lietuva

valandas iŠ Maskvos j 
v Leningradą

Privers pasisakyti 
pavardėmis, kurie 

šlapi, kurie sausi

Viena, gruod. 20: —Juo blo
giau, juo Habsburgų šeimyna 
jaučiasi geriau ir tikisi, kad 
Austrija ir Vengrija “atsibus” 
ir kvies juos atgal karaliauti.

Philadelphia, gr. 20. *— Du 
jauni vyrai atvežti į ligoninę, 
abudu sužeisti, paaiškino, kad 
negalima yra valdyti automo* 
bilio, kai bitė įlekia vidun. Jie 
pametė kontrolę ir įvažiavo į 
stulpą.

Verkdamas nuteisė s; 
vo jaunystėj draugą

Kuliutė, 8, viena atke 
liavo į Ameriką

Vedybos 
šeimyna ir visi kitoki dabarti
nės moralės pamatai bus nu
šluoti prasidėjusios lytinės re
voliucijos, pareiškė profesorius 
Schmalhausen, New Yorko.

Santa Monica, Gal., gr. 20.— 
Pola Negri, filmų žvaigždė, bu
vusi prie mirties, pradeda po 
truputį gerėti.

10 galionų viskės 
gydė slonj į

Meksikos Miestas, gr.,20.
Joaguin Ochoa, sulaukęs 125 
metų amžiaus ir nesirgęs, vakar 
pasimirė.

Apie 
1,500,000 žmonių, daktarų, den- 
tistų, slaugių, ligonių tarnauto
jų dirba Amerikos žmonių svei
katos tarnyboje.

Pelikonai užpuolė 
džiotojus

Wood Hole, Mass., gr.z 20. — 
Pakraščių sargybos laivai šau
dydami iš kulkosvaidžių paskan
dino kontrabandos . laivuka No- 
la, kitą Mitzi pagavo su gėra
lais ir žmonėmis.

Nevvton, Kan. gr. 20. — Mr. 
ir Mrs. Moore, abudu apįe 85 
metų amžiaus rasti pasikorę 
savo farmos daržinėj. Spėjama, 
kad buvo susitarę.

Belgradas, Jugoslavija, gr. 
20. Tarptautinis automobiliams 
vieškelis1 iš Anglijos ir Vakarų 
Europos į Turkiją bus statomas 
visoms valstybėms susidėjus.

Lietuva pakviesta dalyvauti 
ir 9-me tarptautiniame chemi
jos kongrese, kuris įvyks ba 
landžio 3 — 10 d. d. Madride.

Audrose Anglijoj žuvo 
30 žmonių

Detroite alus po 15 
? centų

Nuskandino šmugelio 
laivą

Berlynas, gr. 20. — Adolf 
Hitleris, Vokietijos fašistų va-1 
das, dabar yra be tėvynės. Jis 
yra Austrijoj ■ gimęs, bet tar
naudamas Vokietijos kariuome
nėj, neteko Austrijos pilietybės. 
Dabar jis nori padaryti Vokieti
joj perversmą, kad jo fašistinė 
valdžia suteiktų jam Vokietijos 
pilietybę.

Žmonės neduoda kala 
kutams miegoti!

Sveikindami su

įlūžo į ežerą ir pasken 
do du žmonės

Stirnos apvogė medžio 
toją

Austrijos fašistai 
išteisinti

Pasigėrė nuo aukštų 
kulnų

Schmelingas mušis 
Walker s

Chicajai ir apielinkei fedetfa- 
jis oro biuras,šiai dienai, pra- 
našauia:

Galimas lietus; temperatūrą 
nedaug permainų. Rytinis v§-

Kuomi galiu patar 
nauti?”

Ateinanti metą bus 4 
užtemimai

Detroit, gr. 20.
ka centų puodas alaus ir 35 
centai trijų pirštų pločio deg
tinės stikliukas yra naujausia 
“špykyzių” kaina Detroite. Toks 
nupigimas priversiąs i daugelį 
mažesnių saliun0 bhnkrutuoti.

Gruodžio 27 
ryžiuj įvyks 4-ta tarptautine 
baudžiamajai teisei suvienodin 
ti konferencija. Lietuva taip 
pat pakviesta konferencijoj da
lyvauti. 1

Chicago, III., Pirmadienis, Gruodžty-December 21 d., 1931

Lincoln, Nėb. gr. 20. — Dit 
milžiniški dideli pelikonai už
puolė gubernatoriaus Bryan me
džiotojų partiją. Paukščiai tapo 
užmušti po to, kai vienas per
kando lupa paties gubernato
riaus kompani jonui, Chester 
Ager.

Lapkričio 26 d.—Nuo gėrimo 
denturato mirė Jonas Bardaus- 
kas, 40 me|ų amžiaus, ir Jonas 
čeika, 50 metų amžiaus, abu iš 
Skapiškio miestelio. Del tos 
pat priežasties serga Jonas Ma
linauskas. '

Fašistinio heimvero šalininkai 
džiūgauja. Spėjama, kad dabar 
fašizmo lyderiai drąsiau tęs to
liau griovimo darbą. Socialistai 
rengiasi prie valstybės gynimo.

Madridas, gr. 20.
ekspedicija iš 30 mokslininkų į 
Brazilijos raistus, ieškoti Ama
zonės upės ištakų. Vadovas 
yra kap. Inglesias, ispanas.

Kaunas. Elta. Prancūzų sani
tarinės ir moralinės apsaugos 
nuo ligų draugija ir prancū
zų tarptautinė lyga kovai su 
venerinėmis ligomis, kartu su 
prancūzų dermatologijos ir si- 
filigrafijos, Paryžiaus ligoninių 
medikų ir prancūzų medicinos 
istorijos draugijomis švęs pran
cūzų sifilografo Foumier gimi
mo 10 metų sukaktuves. Iškil
mės įvyks Sorbonoj, prancūzų 
respublikos prezidentui pirmi
ninkaujant. Lietuva iškilmėse 
pakviesta dalyvauti.

Patarimai” bedarbius 
panaikinti

Flint, Mich., gr. 20. — Au
relija Kulis iš Dabrawa Gorni- 
cza Lenkijoj, atplaukė į Ameri 
čą i>ati viena pas savo tėvą Ku
lį, Flint, Mich. Ji sakėsi esanti 
patenkinta matyti savo tėvą po 
penkerių metų. Kelionė laivu 
labai patikusi. V

Barnstable, Mass., gr. 20. — 
Mrs. Elizabeth Locįe areštuota 
už važiavimą automobilyje bū
dama girta, išaiškino teisme, 
kad jos aukštį batų kulniai yra 
kalti, jei ji aprodė lyg girta. 
Teisėjas bylą išmetė.

Lietuva pakviesta joje 
vauti. Lietuva pakviesta 
vauti ir 3-oj tarptautinėj 
stų sanitar. technikos ir higie
nos parodoj, kuri įvyks 1932 m. 
kovo 7 — 20 d. d. Lione.

Londonas, gr. 2Q. — Audros 
jurose ir miglos sausumoj bu
vo priežastis daugelio laivų ir 
traukinių susidužimų, kuriuose 
mažiausia žuvo apie 30 žmo-
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ChicagO, gr. 20 
ling, pasaulinis sunkiojo svorįo 
čempionas, vokietis, sutiko 
kųmščiuotis su Mickey Walker 
Chicagos Stadium kovo mėnesi. 
Schmelingas gaus $200,000 arba 
40 nuošimčių visų pajamų.

New Yorkį 20. — 
tai rytinių, pietinių 
niij gelžkelių komy 
konferencijoj nutarė 
visiems tarnautojams algas ligi 
15 nuošimčių, o jeigu tarnauto
jai savo valia priims nukapo- 
jimą, tai ligi 10 nuošimčių.

Daniel Willard Baltimore & 
Ohio gelžkelių prezidentas pa
reiškė vilties, kad gelžkeliečių 
tarnautojų brolijos jų pasiūlymą 
priims. Tuomet gelžkeliai su
taupysią apie $300,000,000, ku
riuos įdėsią į apyvartą kaiku- 
rių silpnųjų linijų sustiprini 
mui.

Gelžkelių darbininkų asocia
cijos ekzekutyvis komitetas ne
senai atmetė pasiūlymą nu
kirsti algas ant 10 nuošimčių.

Washington, gr. 20. — Sena
torius Cutting iš New Mexico 
patiekė Wickersham komisijos 
ekspertų pagamintą rezoliuciją, 
reikalaujant, kad prezidentas 
Hooveris suteiktų visus davi
nius ir faktus, kas yra padary
ta Tom Mooney ir Warren Bil- 
lings byloje.
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Waterbury, Conn., gr. 20—- 
Ligi šiol piliečiai skųsdavosi, 
kad kaimynų kalakutai jiems 
neduoda ramiai miegoti, bet 
sykį ir kalakutai pasiskundė!. 
Piliečiai pasiskundė, kad pono 
majoro Frank Mayes kalakutai 
naktimis klega; majoras atsakė, 
kad žmonės vėlai naktį gatvė
mis valkiodamiėsi jo kalaku
tams neduoda miegoti, tad jie 
ir klega. v

Paryžius, gr. 20. Valgyk, gerk 
ir kvėpuok neskųsdamas pa
sakė Dr. Gueniot, kurs pats 
pagyveno 100 metų.

Didelis sujudimas pažangiųjų 
srovių tarpe

Lapkričio mėn. 23 d. Utenos 
aps., Daugailių vai., Deksnio 
dvare įvyko vestuvės. Į vestu
ves, kaip ir visuomet atsilankė 
daug apylinkės gyventojų, kurie 
prisisiurę cukrinės, susipešė. 
Peštynių pavartota ir peiliai. J. 
Mickevičiui padaryta 18 žąiždų; 
be žado jis guli Utenosxligoni- 
nėj. Vargu bepagys. M. Mic
kevičiui supiaustytos lupos ir 
subraižytas veidas. P. Ramoš
ka, kuris figūravo muštynėse, 
irgi ligoninėj.

Verčia darbininkus savo valia 
priimti numušinią

Milledgeville, Ga., gi*. 20. — 
G^orgia Valstijos kalėjime- su- 
persitendentas Dunaway dirbda
mas prie stalo, atsigręžęs pa- 
mątė nepažįstamą žmogų bešil- 
danįį rankąsjo kabinete >> prie 
pečiaus. V'K ■ \

“Kuomi'galiu t tamštai patar
nauti, ponuli?” paklausė super
intendentas.

“Well, aš esu M. A. Gay, at
siųstas iš Lanier apskričio ek- 
zekucijai. Turbūt tamsta gausi 
mane nuvesti į elektros kėdę”? 
paklausė ateivis superintenden-

■ Preziden- 
ir Vakari- 

lanijų savo 
nukirsti

*~Be to, Lietuva-pakviesta da
lyvauti 10-oj sporto" Olimpiadoj, 
kuri įvyks Los Angelesę 
m. vasara.

VVashington, gruod. 20. — 
Slapiųjų revoliucija republikonų 
partijoj gresia prezidentui 
Hooveriui dideliais sunkumais.

New York, gr. 20 
teisėją John Freschi atsistojo 
Robert Newman, 55 m. žilas 
džentlemonas, išklausyti jury 
nuosprendžio apgavystės byloj. 
Teisėjas pasilenkęs paklausė 
“Ar tamsta esi tas pats, kurs 
buvo mano mokyklos draugas 
1895 metais New Yorko teisių 
mokykloj ?” Kaltinamasis nulei
do akis ir linkstelūjo. Teisėjo 
akyse pasirodė ašaros. Sunkiai 
ištardamas žodžius teisėjas iš
tarė “Nuteisiu tamstą nuo dvie
jų ligi keturių metų į kalėji
mą”.

Jei dabar kongrese nepraeis, tai 
prohibicija bus iškelta rinki
muose

Hot Springs, Ąrk., gr. 20. — 
Muzikos kliubųv nacionalė fede
racija'Žada steigti chorus visoj 
šalyj,* kad žmonės dainuodami 
užmirštų depresiją.

Greensburg, Pa., gr.^20. — 
N. K/ Hays išėjo stirnų šau
dyti, nuvargo, atsisėdo prie 
stirnų tako ir užmigo. .Būrys 
stirnų praeidamos perlipo per 
Hays, viena pamačiusi iš jo ki- 
šenio kyšant sandvičių su Sa
ločiais, dalį suvalgė ir nuėjo.

Maskva, gr. 20; —wd&ar*l,000r 
000 rublių paskirta' jauno inži
nieriaus J. Jarmolčuko išradi
mui tyrinėti. Jis išrado kol kas 
dar laikomą didelėj paslaptyje 
naują susisiekimo būdą, kad bus 
galima iš Maskvos nuvažiuoti j 
Leningradą per 2 valandas vie
toj dabar . 12 valandų ir iš Mask
vos į Vladivostoką 2 dienas vie
toj dabar 8 dienų.

Viena, Austrija, gr. 20. —Dr. 
Waltcr Pfriemer, pats pervers
mo vadas ir septyni jo sėbrai 
tapo išteisinti Graz teisme, kur 
jie buvo teisiami už ruoštą 
valstybės perversmą.

žinia sujudino visą galvojan
čią Austriją. Jei paskelbimas 
diktatūros ir pasikėsinimas nu
versti ginklu valdžią, planas į- 
vesti fašizmo tvarką ir organi
zavimas ginkluoto maršo į sos
tinę nėra valstybes išdavimas, 
tad kas gi yra valstybės išda
vimas?—klausia piliečiai.

Portland, Ore, gr. 20. —Vie
tiniame Zoo susirgo šalčiu 10 
tonų sunkumo slonis, Tusko. 
Jam supylė vaistų pagamintų iš 
10 galionų whiskey “munšai- 
no” ir pusę bačkos druskos. 
Slonis pasigėręs pradėjo šoki
nėti ir galop atsigulė. Atsikėlė 
pagijęs. •

Caserta, Italija, gr. 20. —Sig- 
noritai Greco sapne pasirodė jos 
nesenai užmuštas vyras Nicola 
Greko ir pasakė, kas jį užmu 
šė. Iki šiol buvo manoma, kad 
jis mirė pats savo mirtim, 
žmona savo sapną pasakė poli
cijai ir ta padarius tardymą, 
surado, kad sapnas buvo teisin
gas.

Per sapną pasakė savo 
užmušėją

Battle Creek, gr. 20. — At
einančiais 1932 metais įvyks du 
saulės ir du mėnesio užtemi
mai. Antrasis saulės užtemi
mas bus dalinai matomas ir 
Amerikoj ; taip pat bus matomas 
rugpiučio 31 d. mėnesio užte
mimas.

Lietuva taip pat gavo pakvie
timą dalyvauti 8-joj Žiemos 
sporto olimpiadoj, kuri .įvyks 
Lake Placide, New Yorko vai-

SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON 
PINIGŲ TELEGRAMA 

perWujienas

Sovietų inžinieriaus is 
radimas
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Knoxville, Tenn.—čia įvesta, 
kad visos šeimynos pasidlftlf 
baksiukus ant stalox ir prie 
kiekvienų pietų visi įmestų po 
centą bedarbių fondui.

Clevelande bedarbiams patar
ta auginti karves ir maitintis jų 
pienu ir mėsa. \

[Acme-P. 8 A. Photo]

Leit. pulkininkas Luig M. 
Sanshez Cerro, kuris užėmė 
Peru respublikos prezidento 
vietą.

Moratorium jau senate
Washington, gruod. 20. —At

stovų rūmai (kongresas) 317 
balsais prieš 100 balsų jau pri
ėmė rezoliuciją, užgiriančią vie
nų metų moratoriumą, tačiau 
senate rengiama smarki opozi
cija, kuriai vadovauja senato
rius Johnson. Abejojama, ar 
senatas ligi Kalėdų praleis mo
ratoriumą.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Magda Lupesku, Rumunijos 
karaliaus meilužė, sako, patap
sianti karaliene. •

Besiartinant prezidento kal
bai Kongrese apie reikalą pa
aštrinti įstatymų vykdymą, 
prasidėjo organizuotis anti-pro- 
hibicionistų republikonų, sla
piųjų blokas, kurs žada susi
jungti su šlapiaisiais demokra
tais kovai prieš prohibicija.

Kas šlapias, o kas sausas
Kadangi kongrese dabar yra 

palengvinta procedūra, slapieji, 
turėdami jau 145 balsus, ren
giasi priversti kongresą išsi
tarti dėl prohibicijos.

Teisių komisija turės pa
ruošti įstatymo sumanymą pro- 
hibicijai modifikuoti arba pa
vesti Aštuonioliktąjį Konstitu
cijos priedą pačiopią valstijoms.

Kadangi dar yra - abejonių, 
kad kongrese atsirastų daugu 
ma už prohibicijos pataisymą, 
tai šlapieji žada reikalauti at
stovų balsavimo rekordų, .kad 
kraštas paskiau matytų, kas iš 
jo atstovų yra “šlapias” ir kas 
vra “sausas’*/

Slapių republikonų 
ir demokratu blokas 
tveriamas kongrese
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KORESPONDENCIJOS Sieniniai KalendoriaiBlogai su radioWindsor, Ont
Darbai
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KALEI! DOVANA
Windsor, Ont

Svečiai

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

II Automobilius

Kuris padaro žmogų laimingu kasdien

KALĖDINIS

ŽINIOS

ir Fonografas Krūvoje.

Boston Shoe Store
“mis mAsrrrti voicr*

$10.00 įmokėti

ŠIS RADIO TURI

■PerkantPerkant

Tai gražiausia Kalėdoms 
dovana savo šeimynai

Office T«L Calumet >399 
Re.. Tel. 3400

prie 
die-

Sao Paulo mieste bus 
4 lietuvių mokyklos

Nors tie namai gana to- 
Sao Paulo miesto ir su

VYRI 
TUV 
skepetaitės

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB B PIANO MOVIMO

šakių apskr. ir valse. Endri
kių km. pas Juozų Mockaitį ra
sta bičių aviliuose paslėpti įran
kiai namų darbo degtinei va
ryti ir skardine, kurioje buvo 
dar apie 1 litrų namų darbo 
degtinės.

tauškų nubaudė 12 metų sunk 
darbų kalėjimo.

Trečiafrontinirik 
“viltiniriku”' kr 
tos ir areštai

Gandrai labiausia meg 
sta šiltas krosnis...

Bdston’s
' ■ . r .......... ..

Boston’s Kainos yra žemesnes 
negu ,kada buvo , '■

Boston’s Kokybė ura didesnė

Samagonkes fabriko 
įtaisai bičių avily

Budriko didelis užpirkimas padaro galimu 
taip pigiai parduoti NAUJA 1932 METU >

Gali žmonos tarnauti, 
ra i bus paleisti

•Gruodžio 1 d. Dauskorių dva
rininkas (Vaiguvos valse.) iš 
revolverio nusišovė to dvaro 
savininkas lenkas Valdemaras 
Liutikas. Nusižudymo priežas
tis nežinoma. Paliktame rašte
ly nusižudėlis prašo nieko dėl 
jo mirties nekaltinti.

šių metų gruodžio 13 mane 
atlankė malonus svečiai detro- 
itiečiai: p. I 
na, sunum 
Strathmoor.
Girštautienė

imtuvų klausytojai nusiskund
žia, kad paskutiniais metais la
bai bloga klausytis Kauno radio 
programos, nes labai trukdo 
užsienių radio. Dažniausia veik 
vienodai girdima Kaunas su 
Varšuva ir dar keliomis stoti
mis.

V<jndkžiogalog žiaurios 
muštynės

Žada paliuosuoti 
iš darbo tarnau

jančias poniutes

3435 S. Halstėd St.
PER KETURIAS DIENAS TIKTAI—

Panedėly, Utarninke, Seredoj ir Ketverge 
yra paskutinė diena!

Elektrikinis LAIKRODIS kertes $2.50

naftingas ir dailidingas 
kraštas

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus 
pąmątyti vėliausios mados NASH 

/ • automdbilitį pas

porą

BOSTON’S 
Superior 

ČEVERYKŲ 
už $3.85 ir aug. 
Vyrų ar Moterų

Nusišovė Dauskorių 
dvarininkas

Varniai, Telšių apsk. Tuf būt 
bus pati ^gausingiausia kalbiais 
apylinkė Lietuvoj. Varniuose ir 
aplinkiniuose kaimuose yra per 
30 kalviskų /dirbtuvių, kuriose 
dirba po 2—3 kalvius. Per me
tus jie apkausto per 1,000 ro
gių ir tiek pat vasariškų veži- 
mų. -Šioj -apylinkėj kibai

porą
BOSTON’S
' Superior

ČEVERYKŲ 
už $3.85 ir aug. 
Vyrų ar Moterų

Model RE 73
Dykai Elektrikinis 
Laikrodi^ arba Ra

dio Suolelis

daug yra račių ir šiaip dailid
žių, kurie dirba ratus ir roges. 
Ne yisi minėtų amatininkų ga
miniai vietoje suvartojami, bet 
per turgus’ ir prekymečius jie 
pasiekia tolimus miestelius. 
Technika Šių dirbtuvių seno
viška, nedaug kas patobulinta.

Varniai, Telšių apsk. Šapai- 
čių kaimo laukuose rasta iš ba
do nusilpęs garnys.

Minėto kaimo ūkininkas Ken- 
stavičius parsivarė gandrų kar
tu su žąsim ir uždarė tvartam 
Apsipratusį tvąrte, gandrų atsi
nešė butan ,ir laiko virtuvėj. 
Gandras greit prie žmonių pri
junko ir vaikščiodamas po vir
tuvę atidžiai žiūrinėja visus 
daiktus. Labiausiai jį stebina 
besikūrenanti krosnis. Ilgai jis 
į jų žiuri galva kraipydamas.

šis miestas yra Kanados au
tomobilių gamybos centras; ke
letas metų atgal jis labai augo, 
bet paskutiniu laiku pradeda 
nykti; naujų namų statybos be
veik nėra, nes matosi gana 
daug tuščių namų dei rendos, 
nes šio miesto beveik visa pra
monė yra sujungta su automo
bilių gamyba, o automobilių 
gamybai sustojus ir visa pra
monė sustojo; todėl šame 
mieste yra tūkstančiai bedar
bių ; bet dėka pavyzdingai 
miesto administracijai visi rei
kalingi pašalpos gauna miesto 
pašalpą; nevedusieji gauna po 
1 dolerį ir_įj^gptų i savaitę, 
o vedusieji gauna darbą 
viešų darbų, po dvi ar tris 
nas savaitėje. -—G. J. Y.

Synchronized tono siste
ma, 4 screėn grid tūbos. 
Tono kontrole. Plačiai 
iliustruotas dial. Electro- 
dynaniic speakeris. Pada
rytas parduoti už $129.00

DABAR TIKTAI UŽ

$99.50
Su 8 R C A Tūbomis

Varpūnų km., Vendžiogalos 
v. įsigėrę V. Buinevičius, Si
mas Da.valga ir Al. Rimdeika 
ėmė muštis. Buinevičius Rim- 
deikai kirto kirviu į galvų, o 
Davalga muse Rimdeikų kuolu. 
Rimdeika tuojau mirė.

Kauno apyg. teismas Buine- 
vičių nubaudė 40, Davalgų 5 
metus sunk, darbų kalėjimo. 
Kitos muštynes buvo Ukmer
gėj. šeštauskas Lajauskui du 
kartu peiliu dūrė į krutinę ir 
perdurtasis tuojau mirė.

Kaunas. — Iš autoritetingų 
■šaltinių teko sužinoti, kad val
džios sferose svarstomas žmo
nų iš valstybinių įstaigų atlei
dimo klausimas. Numatoma pir
moj eilėj atleisti tas valst. į- 
staigose tarnaujančias žmonas, 
kurių vyrai tarnauja taip pat 
valst. įstaigoj ir atlyginimą 
(vyrai) gauna ne mažesnį kaip 
XTI kategorijos; žemesnių ka
tegorijų tarnautojų žmonų at
leidimas nepahesiųs.

Be to, gali Aras daiktas, kad 
busią leista pasirinkti katras 
nori tarnauti: vyras ar žmona.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSU IŠTAIGA

Per 15 matų nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 

i Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame 
.$•■10.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.

Atsibnkykit ypatiikai arba prisiųskite per paŠt*.

Budriko Ren Krautuve 
3343 South Halsted Street 

Telefonui BOULEVARD 8167-4705

Jus pirkdami porą Boston’s 
Geriausių Čeverykų už $3.85 

ir augs.
Gausite šį $2.50 Elcktrikinį 

Laikrodėlį

Pasirodžius žinioms apie tre- 
eiafrontininkų ir viltininkų su
ėmimus, policijoj sužinota., kad 
šiomis dienomis kriminaline 
policija padarė kratą “Vilties” 
dr-jos klube, Ožeškienės g. 21 
n r., nes buvę į varta, kad tame 
klube varoma komunistinė pro-

/ Pernarava, Kėdainių apskr. 
Apylinkės detektorinių radio

Sao Paulo, Brazilija.— Jau 
antri metai, kai čia veikia dvi 
lietuvių mokyklos, šiomis dieno
mis pastatyti ir baigiama į- 
rengti didoki nuosavi namai 
Sao Paulo užmiesty, vad. Vilią 
Bella. 
Ii nuo 
miestu blogas susisiekimas, bet 
turint galvoj, kad Villoj Bcl- 
loj sėsliškai gyvena, t. y. turi 
pirkę sklypus ir pasistatę na
mukus arti 200 lietuvių šeimų, 
tai tokių namų vertė visai lie
tuvių kolonijai labai didelė. Del 
darbo pigumo ir žemo milereiso 
kurso ,tie namai neatsiėjo per 
brangiai.

Namuose yra mokytojui kam
barėlis, dvi erdvios ir šviesios 
klasės ir, pagalios, didžiulė sa
lė, kuri galės būti naudojama 
kaip bažnyčia ir kiliems reika
lams. Kaip girdėti, po Naujų 
Metų ten bus- atidaryta trečia 
lietuvių mokykla. Be to, išnuo
motas kitas pamas arčiau mies
to centro. To namo patalpose, 
be kliubo ir patalpų kai ku
rioms lietuvių organizacijoms, 
nuo* N. Metų taip pat pradė
sianti veikti 4-ta lietuvių mo
kykla. ... ■ ;

Kratos metu klube’ rasta 2 
sieniniai laikraštukai “Jaunas 
Proletaras”. Tie laikraštukai 
savo turiniu ir karikatūromis, 
policijos nuomone, galį konku
ruoti komunistinius leidinius. 
Rasta knyga “Graždan skuja 
vojiia”, kurioje aprašoma rau
donoji armija, ir jos kovos; “re
voliucinių dainų” knygelė su 
gaidomis; korespondencijos iš 
•’Orfa” ir “Universal” dirbtu
vių ; tos korespondencijos esą 
labai panašios į Tilžės “Balse” 
dedamas korespondencijas; jose 
daugiausia esą puolami (Social
demokratų vadai.

Vėliau krim. policija padare 
kratas pas “Vilties” dr-jos pir- 
min. J. Mozelį ir trečiafronti- 
ninką V. Drazdauską.

Pas Drazdauską rasta 1) nu
fotografuoti paskutiniojo “Tre
čio Fronto” cenzūros neleisti 
straipsniai, kurie buvo siuntinė
jami prieteliams ir už jaučian
tiems; 2) Daug laiškų rašytų 
Drazdauskui Salomėjos Neries-

Balzekas Motor Sales
4030 Archer Avė. 

Tel. dJafayette 2082

Bačinskaltės, Railos ir kt. 3) 
6 lapai rankraščio,apie “l5arbi- 
ninkų ir smulkiųjų ūkininkų 
bulklę kapitalistinėje valstybė 
je”;4) 28 lapai -koresponden
cijų iš Petriko ir “Universal” 
baldų dirbtuvių ir i§ miesto ka
nalizacijos darbų.

Keletą desėtkų Yotaforiurn 
spausdintų atsišaukimų, kuriais 
protestuojama dėl “Trečio, Fron
to” uždarymo.

Esą nustatyta, kad trečia- 
froVtinhakų frakcija seniai ben
dradarbiavus su “Vilties” frak
cija, o vėliau viena “Trečiame 
Fronte” antra “Vilty” vadova,. 
v imą paėmusios į savo rankas.

Ligi šiolei < kriminalinės po
licijos sulaikyti s! e asmenys: 
1) “Vilties” d-jos pirm. J. Ma
želis, 2) Trečiafrontininkas V. 
Drazdauskas, 3) Trečiafronti
ninkas Pr. Morkūnas, 4) Lagu- 
navičins 5) Abr. Plachinas, 6) 
Br. Mockevičius ir 7) K. Gc-

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

< ■

Užsisakykite tuojaus

Pirmadienis, gr, A.. ... . .. .

G. Yurk su žmo- 
ir dukrele, 9974 
petroit; p. A. 
p. A. Y a našai te 

ir p. Izabelė Skaržmskaite, 
6838 Rartuell, Dearborn. Lai
ke musų pasikalbėjimo apie 
įvairius gyvenimo įspūdžius, p. 
A. Yanushaitė skambino pianu 
keletą gražių muzikos kurinių. 
Malonu pastebėti, jogei p. A. 
Yanushaitė myli skambanti pia
nu ir lietuvių kompozitorių mu
zikos kurinius. —G. J. Y.

BRIDGEPORT MOTOR 5ERVICI 
Goodeonai Broliai 

Fornyita k pianų morenai vietoj* k 
toli. paumaMtoae k piga* 

817 Weat 34th St

ds.F. Sudrik, Ine
DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVE 

CHICAGOJE
3417-21 South Halsted Street

PIRKITE KALĖDŲ DOVANAS; DabarPus6 Kainos 
ymU/z/Zz, Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas mos parsiduoda 

nuo 25% iki pusės pigiau.

J||PETER NOVER 
D^IMANTAI’ LAIKR0DŽIAI IR KkANGMENYS 
// Brangmenų ir Laikrodžių Taisymas

mT// 4148 ARCHER AVENUE 
f !J 4/7 PHONE LAFAYETTE 3847

Chicago, III. -

Čevcrykai y.ra geresni , > 7
^gll negu kacla buvo į

Boston’s Kainos yra žemesnės
- ■ negu ,kada buvo :

Boston’s Kokybė yra c^desnė ,
negu kada*buvo

ĮSIGYKITE PORĄ BOSTON’S ČEVERYKŲ DABAR

Boston Shoe Store

| Pirkit Kalėdų Dovanas.,, 1
SAVO KAIMYNYSTEITE I

MOTERŲ ir VAIKŲ APRĖDALŲ £
Kiekvienam pirkėjui dovanos, ^moterims —- i "(f ■' ' K

$ skepetaitės. \ / K
| The West Dry Goods Store o I
I Savininkas JOS. PIKELIS '
j 2945 W. 63rd St. {

Kitos R C A VICTOR RADIOS po $37.50 iki $350.00

Didžiausias Pasirinkimas Viclor ir Kitų Rekordų

SPEGIADIS LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAS 
KALĖDŲ DtENOJE

nuo 3 iki 4 vai. po pietų iš stoties WGFL 970>kil, 
Taipgi Nedėlioję nuo 1 iki 2 vai., po piet 

Ketverge nuo 7 iki 8 v. vak. iš stoties WHFG t470.k.



«f The

PaskelbiaBOSCH RADIO

Kiekvienas(RANKOMIS BAIGTI)

VILNONUSBlanketus

Sutaupinsite ant Ryšulių, Kuriuos Patys

Atnešite ir Atsiimsite

Musų Uniformuoti Durų Sargai Pagelbės Jums

SERVICE

Phones

Rusiškos ir Turkiškos Vanos Western
Avė

Garsinkitės “N-nose
iiLiisfiiPi;

4204-22
South

M14-16 Roosevelt Rd. 
erti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL-

kolonijos 
veikimas 
Lietuvių

prie 
avė.

Lafayette 
9700LAUNDRIES 

^The Pride of the Housetfife

Septyni Kiti Patarnavimai Jūsų Parankamai

' Nieko Extra 
ąZ 

Nerbkuojama už
ŠILKUS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Niekų Extra į 
Nerokuojama už

PUKOTUS ;
Rankšluosčius .

juos įdėsite j savo ryšulį, už tiktai priedinius 5c sulig šid naujo Perfect Thrift 
patarnąvipio. PĘRFĘCT THRIFT yra vienintelis patarnavimas su kuriuo marš
kiniai bus užbaigti už šių naują žemą 
kainą po 5c už fkiekviepus marškinius.

Chicagoj; o gal ir visoj Ame
rikoj vaikų draugijėlė Bijūnė
lis; šioj svetainėj jis. laikydavo 
visas savo pamokas ir paden
gimus. Taipgi čia buvo turtin
gas knygynas, kurį kiekvieną 
dieną ir vakarą galima buvo 
lankyti, ši vieta pasidarė lie
tuvių progresyvių centru.

Vėliau šalia Liuosybės sve
tainės Dr. Montvidas atidarė 
savo ofisą, o K. Montvidas 
vaistinę. Vieta dar gyvesnė pa
sidarė ir per ėilę metą jį buvo 
f ikrą lietuviška apielinkė.

čia taipjau susitvėrė sanda- 
ricčių kuopa, kuri vėliau išaii- 
go iki 30 narių, čia socialistai 
rengdavo prakalbas, čia buvo 
kovos su bolševikais, čia kele
tas draugijų susirinkimus lai
kydavo, žodžiu, čia bdvo, lietu
viškas kampas.

Bet kaip viskas, kam lemta 
gimti, miršta, taip ir šioje vie
toj atsitiko.

Lietuviai išsisklaidė į toli
mas North West Sides vietas.

<

Socialistai pasidarė , nebe veik
lus ir sumažėjo, sandariečiai 
visai kaip tokie mirė, Bijūnė
lis, kuris anais laikais domino 
ir užinteresavo northsidięcius, 
irgi sunkiai alsuoja, ir ši vie
ta iš visų atžvilgių pasidarė 
nebereikalinga ir jau bus po
ra metų kai lietuviai ją aplei-

NAUJI MODELIAI
• I

Geras Radio ir Kainos Visiems Prieinamos

sakyčiau, 
' Nebėra 
koks bu- 

seniau, silpnėja pažintys

Kas -3RS
NAUJA

Socialistų Sąjungos 81 kuopos 
globoje, šioj kuopoj buvo susi
spietę yisi veikliausi vietos lie
tuviai, kaip tai, Galskis, P. 
Kaitis,* J. Katilius, S. Danilevi
čius, .1. Mickevičius. V. {Paš- 
kauskas, K. čepukas, VI. Pru- 
sis, J. Repšys, B. Galvydis, J. 
Kalpokas, J. ir A. Viliai, C. 
Kairia, J. Degutis, V. Karalius, 
Dr. A. Karalius, Uktveris, 
Dundulis, Dundulienė ir daug 
kijų, kuriuos visus nėra gali
ma čia suminėti, nė atsiminti s

Tais laikais lietuvių judėji
mas šioje kolonijoje virtę virė, 
visi pasišventę energingai dar
bavosi ; parengimų parengimai, 
prakalbų prakalbos, taip kad 
kiekvieną dieną visuomet buvo 
kas veikti. •

Netgi lietuvių apgyventuose 
namuose gyvumo buvo pilna: 
kuria tik gatve neisi, visuomet 
užgirsi ar lietuvišką dainą be
skambant, ar armoniką begro
jant. Ir gal svarbiausia prie
žastis naminių koncertų būda
vo tai bačkutė ir pantnke. Ale’ 
gyvumas virte virė. Į į

Vėliau keletas progresyvią, 
draugijų susibūrė į draugijų 
sąryšį, rodosi, 1918 metais. IV' 
kada Sąryšis parendavo Liuo
sybės svetainę, tai jis tai sve
tainei ir vardą davė ir tais pa-; 
čiais metais susitvėrė pirmoji;

Dabar, kada tenka praeiti 
tomis pačiomis gaįvėmis, kur 
anais laikais buvo lietuvių cent
ras, tik kur ne kur išgirsi lie
tuviškai kalbant, tik prie baž
nyčioj kokią lietuvišką moterė
lę. šiaip gi vieta užgyventa len
kų ir italų. Lietuviškų dainų 
nebesigirdi. Pasilieka tik atmi
nimai. • ‘ '

Per trejetą paskutinių metų, 
nebeturint jokio centro, lietu
viuose pasireiškia, 
koks tai pesimizmas 
tokio draugiškumo, 
davo 
vienų su kitais, paniurusiu gy
venimu gyvenamą;; bėga me
tai, sensta žmonės ir šaltesni 
darosi gyvenime.
Jaunoji karta, kurią Bijūnėlis 
auklėjo, irgi šarvo tarpe neturį 
draugingų ryšių, išskyrus ke
letą, kurie priklauso Pirmyn 
Chorui. • Dauguma susiranda 
draugus kitataučių tarpe, o lie
tuvių tarpe maišosi tiV maža 
dalelė. S
, Tad ir vaikų draugija Biju- 

nelis jaui nėtarpsta ?taip, kaip 
anais laikais, nors kai kurie tė
vai,ir deda visąs pastangas 
kad palaikyti Bijūnėlį.-Bet ki
ti tėvai, mątydami, kad pirmes- 
nieji buvusieji Bijūnėlio nariaį 
nepalaiko savo tarpe jokių ry
šių, dagi ne pažinties tarp j sa
vęs, ima žiūrėti šalčiau į Bijū
nėli, pradeda laikyti ji ' antra
eiliu dalyku. , * ,. ,

Prie SLA. 226 kuopos' pora 
metų atgal buvo sudarytas ir 
bolėms žaisti jauktas Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj lėšo
mis. Supirkta jiems tam reikar 
lui visos reikmenos. Bet kas iš 
to išėjo? Į porą mėnesių jiems 
bolės atsibodo ir jie supirktuo
sius visus įnagius padėjo pas 
kuopos kasierių, kur jie ir da
bar randasi ir jų niekas jau 
nebe varto ja. Dagi iŠ Susivieni
jimo kuone visi tie jaunuoliai' 
pasitraukę, kurie tik bolių ūpo 
pagauti buvo įstoję.

Reiškia, bolėmis jaunimo ne
suorganizavome. Ir aš manau, 
kad ta sistema neveiks nė to
liau.

Pagalios, iniciatyva K. Čepu- 
ko ir pagelba Pronskaus ir kai 
kurių kitų, šį rudenį susitvėrė 
universitetus laikančių lietuvių 
kliubas. Nors pradžia jam bu
vo padėta Northsidėj, bet jisai 
apima visos Chicagos besimo
kinančią vyresniąją lietuvių 
jaunuomenę, nes jam priklauso 
iš visų miesto dalių nariai. Lin
kėtina, kad šios ankštuosius 
taokslds einančios jaunuomenės 
kliubas turėtų pasisekimo. >

Pilietis.

Geriausia Vieta Išsirinkti 
KALĖDŲ DOVANĄ .

BUDR1KO KRAUTUVĖJE
Lengvais Išmokėjimais * 

' •- / * K

Krautuvė atdara kožną vakarą ir nedėliomis iki 5 v. p. p.

WISSIG,
Pasauliniame Karv 

Seno Krajaus
PER 26 METUS.

HOME CRYSTAL
TIKRAI PATARNAUJA

Northsidės praeitis 
ir dabartis

Metas po meto slenka, sy
kiu ir laikai keičiasi. Taigi ir 
Northsidės lietuvių gyvenimas 
nestovi vietoj.

Jeigu atsiminsime lietuvių 
koloniją šioj apielinkėje pirm 
poros desėtkų metų, tai nu- 
skirsime jai daug maž tokias 
ribas: Cleaver streel rytų pu
sėj iki Robey Street i vakarus 
ir nuo Armitage žiemiu pusėje 
iki Division pietuose.

Pati gi širdis buvo 
Wabansia ir Marshfield 
Šiame kampe kuone kiekvieną 
vakarą būdavo- sakomos pra
kalbos daugiausia socialistų ir 
dagi aidoblistų. Netoliese nuo 
čia P. Kaitis turėjo krautuvę, 
o šioje krautuvėje kiekvieną 
vakarą susirinkdavo išdiskusa- 
vimui visokių klausimų daugy
bė vietinių lietuvių.

Tais laikais šios 
lietuvių progresyvių 
buvo, galima sakyti,

10 svaru.$ 1 *40
13 c už Kiekvieną Priedinį Svarą.

Perfect Thrift Baigtas Patarnavimas Yra
Naujas Homį-Crystal Patarnavimas, sulig kurio visi dalykai pristatomi pilnai 
bąigti ir juoš. 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 sterilizuojami 
—ir rūpestingai suprosinami-uzbaigiami. Marškiniai yra rankom užbaigiami,j ei

Daktaras r
Kapitonai Mr

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių* inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga, 
roję, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis Jums gali ^padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir Hgydi tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaidie nuo 10 valandos ryto iki ,1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė.. Tel Crawford 5573

Jos. F.Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167—4705'

IT JEmNuT 1ML JL JLniRUr A 
BAIGTU PATARNAVIMU

43.50 AUGŠCIAU

HOME CRYSTAL
■ Išaugo t ■

> Kadangi

HOMECRYSTAL

. ___  . : ’ 1
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Subscriptlon Ratas i 
$8.00 per year in Canada 
87.00 per year outside of Chlcago 
$8.00 per year in Chlcago 

8c per copy ~ 1______________

? Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
pf Chicago. UI. under the act of

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sakmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, 1789 a Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Rooserelt 8100.

CMcagoje — paltai /
Metama ..............      $8.00
Pusei meta . ■■■■ .............. . 4.00
Trims minesiami - - - - 2.00
Dviem minesiama ....   1.50 
Vienam mlneeiui . .......    ,75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ■ ...............  8c
Savaitei ‘  ........ ......... .....—- 18c
Menesiui ——... —. 7le

Suvienytose ValsUjese, ne Chicagoj, 
Dsitat

Metams — -------------------   $7.00
Pusei metų ----- -—.............- 8.50
Trims menesiams ..... .... 1.75
Dviem minėdama , —...... 1.25
Vienam minėsiu! . ...............  .75

Lietavon ir Mtw nMeniaoee 
(Atpiginta)

Metama ...... . —---------- ------ 18.00
Pusei mete — ............  4.00
Trims minesiams     2.50
Pinigus reikia tiesti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

SKOLŲ MORATORIUMAS BUS PATVIRTINTAS

Prezidento Hooverio sumanytas pereitų birželio 
menesį tarpvalstijinių skolų moratoriumas (atidėjimas) 
buvo patvirtintas Jungtinių Valstijų atstovų rūmuose 
didele dauguma balsų — 317 prieš 100. Jisai, be abejo, 
bus patvirtintas ir senate. Bet diskusijose, kaip jau bu
vo aną, dieną minėta, moratoriumo priešai darė nepa
prastai aštrių priekaištų administracijai. Tais puoli
mais opozicija kad ir nesulaikė skolų atidėjimo patvir
tinimo, bet vis tik sudavė labai skaudų smūgį Hooverio 
politikai.
' Į moratoriumo užgyrimo rezoliuciją administraci

jos priešams pavyko įterpti pataisą, kuri pareiškia, kad 
kongresas nepritaria sumažinimui arba panaikinimui 
skolų, kurias yra kaltos kitos šalys Jungtinėms Valsti
joms. Šita kongreso pataisa griauja Hooverio pastan
gas įvykinti viso karo skolų klausimo peržiūrėjimą, — 
ką jisai jau buvo rekomendavęs savo pranešime kong
resui.

Tas kongreso nutarimas pastatė Jungtinių Valsti
jų valdžią j keblią padėtį. Prezidentas Hooveris ir jo 
bendradarbiai žino labai gerai, kad daugelis šalių nie
ku budu nestengs atmokėti tas sumas, kurios yra nu
statytos sutartyse apie skolas; kitos šalys (kaip, pav. 
Anglija) nors šiaip-taip ir galėtų savo pasižadėjimus 
pildyti, bet jos, jaučiasi pasiėmusios ant pečių persun
kiu naštą. Jeigu Amerika griežtai atsisakys tas skolas 
mažinti, tai Europos šalys gali būt priverstos nusitarti 
ir visai atmesti savo skolas Jungtinėms Valstijoms.

Tokiu savo žinksniu tos šalys pasiskelbtų bankro
tais. Bet ar Amerikai butų naudinga Europos svbank- 
rotavimas? Paskui finansinį Europos valstybių bank
rotą veikiausia sektų ir politiški perversmai, kurie gal 
pastatytų į pavojų ir pačią tarptautinę taiką. Finan
siškai susmukusioje Vokietijoje, sakysime, valdžia be
veik tikrai patektų Į rankas “nacių” (fašistų), kurių 
programas atvirai skelbia karą Francijai ir Lenkijai. 
Argi Jungtinės Valstijos nėra suinteresuotos tuo, 
šitokia katastrofa Europoje butų išvengta?

Taigi įdomu, ką dabar valdžia darys?

kad

DARBO VALANDOS IR NEDARBAS

Ame- 
veiki-

bo valandas palieka patiems darbininkams. Bet šitam 
tikslui jie turi būt susiorganizavę. '

Amerikos Darbo Federacijos uždavinys kaip tik ir 
turėtų būti: šaukti darbininkus organizuotis ir kovoti 
už trumpesnę darbo savaitę ir trumpesnę darbo dieną!

kada turi nuo trijų' iki septy
nių šaknų. Apatiniai. Pirmas 
ir antras pryšakiniai
šaknis. Iltinis — vienų. Pirmas, 
antras ir trečias krūminiai — 
dvi šaknis (dažnai suaugę j 
vieną). ' V ;

Taigi, dabar maždaug žinoki
te dantų anatomiją. j

Praktikoje lietuvių tarpe go 
na dažnai pasitaiko _ štai kokie 
kur j ozai. Ateina ofisan, sakysim 
me, p'-ia Bučerskiene. “Ar tu
...... ......................................-.................. —...........................    j

viena

dantis traukti moki?“,“Žinoma, 
ponia, kad riioku.” “Ali right, 
— tik žiūrėk, kad be skaus* 
mo.” “Taip, taip ?— nieko ne
pajusite.”

Dantis išimtas. “Gerai, ne
jutau. Parodyk tą dantį. Vaje, 
vaje, o kur gi trečia šaknis? 
Sulaužei, palikai, eh?” “Ne, po- 
niulė, tas dantis* yra pįrmas 
apatinis krūminis ir jisai turi 
dvi šaknis.” “Ka čia man kal
bi. Maho vyrui kitą syk ištrau
kė dgntj, Jai pati, mačiau, kad 
buvo trys šaknys.” Ką gi čia 

^kalbėti tokiame atsitikime. Jei 
yra daugiau pacientų, tai sa
kai
ir dalykas užbaigtas.

“next” arba meldžiu —

BRAM STOKER

GRAFAS
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kartais jus apleisite-Šiuos,kam
barius, jums nebus jokios pro
gos užmigti kur kitur, nei vie
noje pilies dalyje. Ji yra sena, 
turi labai daug atsiminimų ir 
tiems, kurie neprotingai naktį 
miega, ji turi blogų sa^nų. Juš 
peiteęrgėjau! Jeigu snaudulys 
jus dabar ar kuomet nors vė
liau apimtų, tuojau skubėkite 
į savo miegamąjį ar į šiuos 
kambarius, nes kitur jūsų at-

T-

Savo mėnesinėje biznio padėties apžvalgoje 
rikos Darbo Federacija nurodo, kad pramonės 
mas šiandie yra nupuolęs apie trečdalį, palyginus su 

. 1929 m. ir kad visiems darbininkams, kurie gali ir nori 
dirbti, dabar ištektų tiktai po 35 valandas dąrbo savai
tėje. Nedarbo pašalinimui todėl Federacijos raportas 
siūlo sutrumpinti darbo laiką dirbtuvėse ir kitose įmo
nėse, įvedant penkių dienų savaitę ir septynių valandų 
darbo dieną.

Reikia pasakyti, kad tai yra vienintelis racionalus 
būdas išspręsti nedarbo klausimą. Darbo produktingu- 
mui padidėjus — dėka to, kad dirbtuvėse vartojama 
daugiau mašinų arba senos mašinos pakeistos geresnė
mis — turėjo neišvengiamai susidaryti darbininkų per
viršis, kuomet nėra trumpinamas darbo laikas. Šituo 
atžvilgiu Amerikos pramonėje nėra padaryta daug'pro
greso per pastai uosius dešimtį ar penkioliką metų. Dar 
tebėra ištisos didelės industrijos — kaip, sakysime, plie
no — kur dauguma darbininkų dirba ilgiau kaip aštuo- 
,nlas valandas (kai kur net po 10 ir po 12 valandų).

Amerikos Darbo Federacija teisingai sako, kad 
mesutrumpinus darbo laiko nebus galima parūpinti dar
bo bedarbiams. Bet kaip tą sutrumpipimą pasiekti? 
Atrodo, kad Federacijos vadai tiki, jogei patys darbda
viai savo noru skirstys darbo laiką taip, kad visiems 
darbininkams ištektų darbo. Bet tai yra iliuzija. Darb
daviai to nedarys geruoju. Jiems yra naudinga, kad 
gatVės butų pilnos bedarbiy, nes tuomet darbdavys ga
li labiau spausti dirbančiuosius. \ 'į

Darbo laiką * sutrumpinti gali tiktai arba valdžia, 
išleisdama tam tikrą įstatymą (kaip kad buvo padaryta 
geležinkeliams ir amunicijos fabrikams kąro metu), 
arba susiorgapiaavę darbįninkai. Apie tai, kad dabarti
nė valdžia norėtų “varžyti” kapitalistus, verčiant juos 
įvesti septynių arba šešių valandų darbo dieną, šiandie 
negali būti nė kalbos. Amerikos darbininkai turi per- 
'mažai įtakos politikoje, idant valdžia tiek daug atsi
žvelgtų j jų interesus. Taigi iškovoti trumpesnes dar-

DANTYS 
SVEIKATA

Rašo |Dr. C. Kagputfe
■z X '

-t-----------------------7 <
Peręitą kartą kalbėjau apie 

vaikų (arba pieninius dantis, 
kurių burnoje iš viso būna dvi
dešimt. šiandien kalbėsiu apie 
nuolatinius dantis, pirmieji 
nuolatiniai dantys išsikala vai
kui einant septintus metus. Tie 
dantys yra pirmieji krūminiai. 
Du apačioje ir du viršuje. Dvy
likos metų vaikas jau turi vi
sus nuolatinius dantis, apart 
trečiųjų . krūminių, kuriuos 
žmonės 'paprastai vadina proto 
dantimis. Jie žmogų protinges
niu nepadaro. Juos vadina pro
to dantimis tiktai todėl, kad 
jie išsikala žmogui būnant jau 
maždaug aštuoniolikos ar dvi
dešimt metų, t. y. amžiuje, ka
da žmogus pasidaro jau pro
tingesnis.

Dantų Vaniai
žmonės apskritai neatskiria 

dantų vienas nuo antro. Visi 
aantys jiems išrodo vienodai. 
Taigi, jei norite būt truputį 
mokytesni už kitus ir, atėjus 
pas daktarą,' nustebinti jį savo 
žinojimu, tai aš čia jus pamo
kysiu, 'kaip td atsiekti. Paim
kite veidrodį ir užtektinai išsi
žiokite.
dabar jau nėra. Pirmiausiai pa
žiūrėkite į savo nosį. Noąies 
apačioje rasite plėvę, kuri nosį 
dalina į dvi puses. Nuo tos plo
vės praveskite, liniją žemyn iki 

! viršutinių > dantų. Patūmysite, 
kad į dešinę ir į kairę nuo tos 
linijos yra dideli pr\ šakiniai 
dantys. Jei burnoje turite dar 
visus dantis, tai pamatysite, 
kad nuo tos linijos į abi bur
nos pusi bus po aštuonetą dan
tų. Užtenka atskiri^' ir pažinti 
tuos aštuonis — ir tada žino
site visus.

z i

Mano žemiau paduoii sulie
tuvinti dantų vardai yra . dile
tantiški (liuosi, nemoskliški). 
Pavadinsiu juos, kaiip man iš
rodo tinkamiai. Manau, kad 

\ ■ 

dentisterijos skyrius Lietuvos 
Universitete jau išdirbo ir pa
gamino atsakančią dantų no
menklatūrą (vardus) jų anato
mijos (dalių) ir histoliogijos 
(mokslas apie akytes-cęles, iš 
kurių susideda musų kūnas ir 
visos jo dalys). Tėmijau. kad 
Lietuvos Universitetas labai 
gražiai sulietuvino ar pritaikė 
moksliškus ir techniškus žo
džius medicinoje. Dcntisterijo- 
je, — nežinau, nes man dar ne,- 
teko skaityti toje srityje moks
liškų veikalų, pagamintų Lie
tuvoje. Taigi, pradėjus nuo vi
durio į abi burnos pusi dantis 
pavadinsime štai kaip: Pryša- 
kiniai — pirmas ir antras (pir
mas yra didesnis, ^antias -ma
žesnis). Iltiniai, — du dvieiliai, 
pirmas ir antras; trys krūmi
niai — pirmas, antras ir tre
čias. Apatiniame žande lygiai 
tas »pat, išskyriant, kad jame 
dantys yra mažesni. Taigi, j e,i 
jums skauda paskutinis dantis 
apatiniame žande po kairei, tai 
tas dantis bus — trečias apa- 
tinis-kairysig krūminis. Jei kas 
nors negerai su trečiuoju piib 
burnos vidurio, viršutiniame 
žande į dešinę,.t^i bus vir
šutinis dešinysis iltinis.

. J *' ' -L ■ : 

z šąknys
Dantys turi šaknią, kurios 

pripildo lomelę žando kaulę;

(Tęsinys) Z
Atsakiau, 'jog tai viską 

labai palengvintų, bet tuo pa
čiu laiku pastebėjau, kad mes 
advokatai turime užmezgę ry
šius tarp savęs ir vienas advo
katas galėtų viską tvarkyti, 
duodamas instrukcijas kitiems 
agentams. Tokiu budu klijen- 
tas, atsidavęs į vieno advoka
to rankas, butų lengvai, be j04 
kių sunkumų, aprūpinamas.

“Bet,” grafas pastebėjo, “tu
rėčiau laisvą valią viską daryti 
savotiškai?” ’ . (

“Žinoma,” atsakiau; “to daž
niausiai prisilaiko stambus biz
nieriai, kurie nęųbri, kad vie
nas advokatas žinotų apie vi
sas jų tranzakcijas.”

“Gerai!” nudžiugo grafas ir 
tęsė kvotimą toliau, klausda
mas, kaip geriausiai butų gali
ma sutvarkyti siuntiniai, ko
kios formos reikia išpildyti, ir 
kokios kliūtys $ali kilti laike 
transportacijos irjįį anksto vis
kuo apsirūpinti, kaip butų ga
lima jų lengviatisiai išvengti! 
Stengiausi jam viską išaiškinti 
kuo geriausiai, ir grafas paliko 
manyje įspūdį, kad iš jo išeitų 
labai geras advokatas, nes ne
buvo nei vienos, mažiausios 
smulkmenos, apiį kurią jis ne
pagalvojo ar nepermatė. Nebu
vęs niekuomet svetimoje šalyje 
ir neturėjęs daug praktikos 
biznyje, grafas buvo nepapras
tai gerai susipažinęs su fak
tais ir pasižymėjo stebėtinu su
manumu. Pasitenkinęs mano 
suteiktomis žiniomis, kurias, 
kiek galėjau, patikrinau įvai
riose teismų knygose grafo 
knygyne, Drakula staiga atsi
ustojo ir tarė:

“Ar tamsta esi parašęs Ilą^v- 
.kinsiii ar kuriam kitam asme
niui laiškų?”. Truputį aitriai 
pasijutęs, atsalčiau, kad kol Jc^as 
dar ne, bet iki šiol nemačiau 
jokio reikalo juos siuntinėti.

“Todėl rašyk, dabar, jauna
sis drauge”, įsake grafas sun
kiai užilėdamas man ranką ąnt 
peties “Bąšyk ^avo draugams 
ir visiems kitiems;
pažymėk, jūsų paprašysiu, 
pas mane čia pasiliksi nemau 
žiau menesio laiko.” r-

“Tarusia ištikto\norite mane 
laikyti taip ilgai?” paklausiau 
drebėdamas. Tai išgirdus, ėąl- 
tas prakaitąs mane išpylė.

“Butinei to ^ikaląuju; ir, 
4ięsą pasakius, itieprjįmsiii jo
kių įatsisajiįtiėjjmų. Kuomet jū
sų viršininkas ar šeimininkus, 
kaip jus jį pavadinsite, pasam
dė jus savo .vietojo dr pas ma
ne atsiuntė (tarp mųsų padary-/ 
ta sutartis), kad visi manotno
rai be išimčių bus pildomi.; Sa
vęs nęąpsįribojau. Ai- tai per

ė.' f>
Turęjau sutikti. Ar buvo 

man kita išeitis ? Tai, buvo Mr. 
Hawkinso .dalykas, ,ne mano; 
j^ni tarnavau ir jam turėjau 
būti, ištikimas; ir beto, grąfųi 
Orakulai 'kalbant, jo akių spiib 
dėjimas,

ir juose
d

PrU 
’iršutiniai 

pryšakiniai dantys )turi po. y y ie
ną šaknį. Iltiniai' taipogi 4 po 
vieną. Bįrmag dvieilinis — pu- 

j g turi Ayi mažas šakniu, 
pusė r— viepą- Antras dvieiles 
vieną šaknį. Pirmas, antras k. 
trečias krūminis turi po 
šaltis. Xręčias krūminis

8

tris 
kai

mane atsiminti kad esu kaįinys 
ir jeigu ir norėčiau, kitaip ne
galėčiau padaryti. Grafas ma
tydamas mane husileidžiarit,’ 
tuojau pasijuto valdovu, išskai 
te sau laimėjimą mano susirū
pinusiame' veide ir tuojau, sa
vo švelniu, įtikinančiu tonu 
pradėjo tai man primesti:

“Laiškuose jūsų paprašysiu, 
brangus draugė/ neminėti nie
ko, išskyrus musų biznio rei
kalus. žinoma, jūsų draugai 
labai nudžiugs sužinoję, kadi 
jus esate sveikas ir greitu lai-1 
ku tikitės grįžt! atgal pas juos. 
Ar ne tiesa?? Kalbėdamas pa
davė man tris lakštus laiškų 
popierio ir tris vokus. Jie bu
vo nepaprastai ploni, ir pažiū
rėjęs į juos ir vėliau į grafą 
ir pastebėjęs jo ramią šypse
ną, iš po lupų kyšančius aš-l 
trius šunies dantis, aiškiai su
pratau, lyg jis1 butų man tai 
pasakęs, kad turiu būti atsar- 
pus ką,Jis Yiskft.gaJ 
lės lengvai perskaityti. Nuta-ii 
riau tuo tarpu rašyti formališ-jl 
ko turinio laiškus, bet vėliau [Į 
Slaptai apie viską parašyti Į| 
Hawkinsui ir Minai. Jai galė-[| 
jau rašyti -stenografija, ' nes į 
grafas ir paipatęs laišką nega- !| 
lės suprasti turinio. Pabaigęs! 
rašyti savo du laiškus, sėdėjau [I 
ramiai skaitydamas knygą. || 
Grafas irgi rašė eilę laiškų, Į] 
laikas nuo laiko atsiklausdamas Į| 
vienos, kitos knygos. Pabaigęs, j| 
paėmė mano parašytus laiškus,! I 
pridėjo juos prie savųjų ir pa- I 
liko juos ant stalo. Vos Dra-I 
kula spėjo išeiti, persilenkiau || 
per stalą ir peržiurėjau adre-l] 
sus. Adresuotos vokų pusės bu-[j 
vo padėtos į apačią. Tai dąry- [ 
damas nejaučiau jokioj gėdos, 1 
nes būdamas tokiame padėjime, j 
turėjau kaip nors mėginti save [j 
apsisaugoti []

Vienas laiškų buvo adresuo
tas Samueliųi F. Billįngtonui, 
7 ųr. Cresoent gatvėje, AMhitby, 
Anglijoje, aptyas tHerr Leutne-I 
riui, Varpoję, -Bulgarijoje; tre
čias Coutts & Go., Londone, ,ir Į 
ketvirtas Herręp Klop.itock 
B i 11 reu t h, < bankieriams . Buda- į 
pešte, Vengrijoje. Antras ir Į. 
ketvirtas laiškas buvo neužpil
dyti. Buvau besiruošiąs .juosi 
.perskaityti, tik staiga- paste- 
įęjąu, kad durų rankena prą-l 
deja judėti. Greitai puęliau at
gal j savo Ttedę, vos spėjęs ,pą- 
dėti laiškus atgal į vietą ir ap
simečiau skaitąs knygą. BąnJ 
koje ,nešįna*ę dar k|tą laišką,'j 
kambarį, įėjo* grafas, Paęmū vo-j 
.ąps muo juos
Užlipdė, jr*. į mane kreipdamas] ? £ - 'M ’ 1 ' *' ' ' ' J 'ii,.tąre: ■ 4 .

“Manau kad tamsta .dovano
site, bet šį vakarą jįiriu JaMi 
4ąug .pmališko /dąrbo..} Jeigu 
neklystu, tamsta ilsite viską 
kaip reikiant.” Priėjęs prie du-1 
rų vęl atsisukę, ir valąnį^ 
patylėjęs,,.pradėjo:

“Pavelykite < man patarti, 
jaunasis (įįauįe, geriau pasą-, 
kius, rimtai .persergėti. .Jeigu

AT*. f hT

dud i
i

Pirmadienis,' gr. 21, 1931
> * X

ilsis bus labai pavojingas. Bet 
jeigu jus busįte neatsargus, 
tad...” Užbaigė savo kalbą la
bai niūriai, gestikubodamas 
rankomis, lyg jas nusiplauda
mas. Viską gerai supratau; tik 
abejojau ar tie blogi sapnai ga 
Ii būti biauresni už baisų, ra
ganišką -misterijos ir netikru
mo tinklą, kuris yis labiau ir 
labiau mane apsupa.

(Bus daugiau)

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNA IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$179.00 Trečia Klesa 
U. S, Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus 

lUMBUiia«AMEnicAN Line 
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

Peoples Krautuves Atviros 
nedElioje

' Nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų 
ir kas vakarų iki, 10 vai.

MAŽIAUSIOS KAINOS
PEOPLES FURNITURE KRAUTCTESE
TIK PRIEŠ KALĖDAS YRA SIULIJAM A

ANT RAD1OS
Naujų 1932 Metų Madds Visų Gerųjų 

Išdirbyščių
ATWATER KENT 
R. C. A. VICTOR 
BRUNSWICK 
MAJESTIC 
KIMBAliL 
I’HILCO 
ZENITU 

"CLARION 
SPARTON

< COLUMBIA
Nauji KomHnącijos R A D I O S sykiu su 
Gramafonu pasirinkimas 1932 metų mados:
Pilnai įrengti su tūbom ir viskuo, dabar nekurie parsi-J 

.duoda tik už pusę,kainos, / RE ftft 
pradedant nuo .................. . ZDvvaUv ir augš.:
Standard padarymo Kombinacijos radio su gramafonu Į 
9 tūbų, su elektrikiniu laikrodžiu, R 4 
vertės $250.00, dabar už ............ j...*. 3 I
Viršminėtų išdirbyščių Radios nauji 1932 m. modeliai i 
DABAR PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖSE PAR-; 
SIDUODA Už NAUJAS ŽEMAS z KAINAS, KURIOS

SKAMBA ^ĘKANČIAI:
5 tūbų Midget radio po 

ir augščiau
Philco su tūbom po ......

ir augščiau
•RCA Victor su tūbom no 

t ir augščiau
Mąjestic su tūbom po ... 

ir augščiau
Sparton su tūbom po ......

ir augščiau
Zenith ąu tūbom ,po ......

ir augščiau
Atwatcr Kent su tūbom po $69.50 

ir augščiau
Kimball su tūbom po ...u... $69.50 

ir augščiau
modelių už žemesnes ir aukštesnes

’kaįn&s.
Duodame .ant lengvų išmokėjimų be nuošimčių.

Priimam senus Radios, Piaflus ir Rakandus į mąinus ant 
jnaujų? duodaipe geresnę nuolaidą kaip kur kitur.

‘Krautuvės atviros nedėliojo'nuo 10 vai. ryto iki .4 vai. 
po-pįetų,'ir kas 'vakarą iki 10 valandų^.

$25.00 i

$36.50 i
■I

$37.50
: •■J

$44.50

$49.50

$19.95 II

t

Jr .daugybės kitokių

jo privertė
.........................>

r

4177-85 Archer Avė
Cor. Richmoiid St. 

Tel. Lafayette 3171.
CHICAGO, ILLINOIS

2536-40 W. 63rd St
Cor. Maplevvood Avė.

Tel. Hcmlock 8400
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TirinaiHenfe, gf. 21, ^9SI
bent 'Chicagoę, mes neturime nė 
vieno politikierio, kurio ‘Aukš
ta vieta” darytų taip didelės 
garbės visiems lietuviams. Pora 
advokatų užima tokias vietas ir 
eina tokias pareigas .kurias ga
li eiti bile vienas turįs patyri
mo advokatas. O stambesnė] 
miesto politikoj jie greičiau tu
ri pildyti paliepimus, ažuot 
duoti juos.—Chicagietis.

ŽINIOS . . -
Kai kas apie Chicagą

Politikos tošis 
/ (Pabaiga)

Lietuviai politikoj
Išmokėsią valdininkams 

algų

'z > — '

...... ... ..................................              II

t

mi apie kokią jie at- leisti 1,500 darbininkų, dirbu-}
likę už pinigus, kuriuose yra 
gavę iš sanitarių distrikto Tim 
Crowe prezidentavimo distrik- 
tui dienose.

sių pataisos darbą gatvėse. Di
dėjąs pavojus šalčių ir stoka 
miestui pinigų einančios prie
žastys paleidimui tų darbinin
kų.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačips Naujienos 
yra naudingos.

4 •

Pranašauja lengvą 
žiemą

lietu-

są- 
tai

at-

1

Miesto tėtušiai užtikrino 14,- 
000 Chicagos mokytojų ir 4;000 
kitokių mokyklų tarnautojų, 
kad jiems busią išmokėta algų 
už pusę mėnesio pirm Kalėdų.

Be to, tėtušiai, sakoma, tiki
si gauti cash, kad išmokėti dvie
jų savaičių agas 6,000 policinin
kų, 2,500 ugnegesių ir kiliems 
miesto darbininkams.

Ieško policijos pagelbos 
bažnyčiai

^‘Lietuviai, remkime 
vius”—toks esmėj yra obalsis, 
kuriuo lietuvių kilmės politikie
riai kreipiasi j lietuvius balsuo
tojus.

Tenka pasakyti, kad toks 
obalsis atrodo netikslus. Kaip 
^latiemsiems mieste gyventojų 
Sluoksniams, taip ir lietuviams 
turėtų visųpivma rūpėti ne iš 
kokios tautos kįlęs kandidatas 
politikierių, bet ar jis yra 
žiningas ir kompetentiškas 
vietai, kuriai kandidatuoja.

Kada nurodoma reikalas
kreipti dėmesį į kandidato kva
lifikacijas, tai mūsiškiai politi
kieriai paaiškina: Lietuviai kan
didatai yra taipjau geri, kaip 
kitataučiai, o todėl gena u rem
ti savuosius.

Bet patys jie nė nemėgina 
laikytis obalsio “savas pas sa
vą”. Vieni eina pas demokra
tus, o kiti pas republikonus. Ir 
net aršiau: jie gal šiemet pri
sidės prie demokratų, o ateinan
čiais metais prie republikonų. Ir 
prisišlieję pire vienos partijos 
jie atakuos lietuvius prisišlieju
sias prie kitos tokiu smarku
mu, kad atrodys, jogei jų ata
kuojami lietuviai tartum ne ne
būtų lietuviai. Bet ir to ne
užtenka. Pasitaiko, kaip vie
nuose praėjusiuose balsavimuo
se pasitaikė, kad du republiko- 
nai lietuviai .abu advokatai, abu 
vyčiai pataikė prisišlieti vienas 
prie Deneeno frakcijos, o kitas, 
jei neklystų, prie Crowe, Bar
ret, Thompson grupės. Ir, vy
reli mano, kiek šnairavimo bu
vo tarp šhj dviejų lietuvių vie
no į kitą! Ot jums ir obalsis: 
lietuviai, 
rį dabar 
skaityti 
lietuviu?

Faktas .gi buvo tas, kad di- 
diemsiems politikieriams reikė
jo balsu. Taigi viena jų grupe 
pažadėjo džiabą lietuviui advo
katui, jeigu jis pasuks lietuvių 
balsus jų pusėn. Jis ir sutiko 
propozicijai. Tuomet kita poli 
tikierių grupė davė panašią pro
poziciją kitam. Ir šis priėmė ją.

Pas lietuvius politikierius, 
matote, kaip ir pas ameriko
nus, dominuoja vienokie sume
timai. Tiktai i savo tautos bal
suotojus jie atsišaukia tautom 
vardu, ba žino, kad tai yra vie
nas jautriausių išeivių jausmų.

Lietuviai, reikia ^pripažinti,, 
iki šiol buvo gana silpni politi
koj. Nors lietuvių (su vaikais) 
priskaitoma oficialiai apie 70,- 
000 Chicagoj,’ bet palyginti ne
didelis balsuotojų skaičius yra 
jų tarpe.

Tetou, lietuviai negyvena vie
noj vietoj. Jie yra išsiblaškę. 
Net tokiose wardose, kaip api- 
TnaiYČioj Bridgeportą, ir ten ki
tataučiai viršija juos balsų skai
čium rinkimuose.

Kas dar prasčiau jiems, tai 
tas, kad tikrai gabių politikie
rių jų tarpe kaip ir nėra. Ot 
taip sau politikieriukai, išėmus 
vieną kitą stambesnį, kurie ga
li prieiti prie vvardos komiti- 
mano arba gal net ir vidirrmies- 
ty prie vieno kito departamen
to viršilos, 
tą smarku^ 
kampaniją 
galėtų.

Gal buf ateity tas ar kitas ir 
išsidirbs, prisigaudęs politiniiį 
triksų, nes juk ir dabartiniai: 
stambieji (Dūcagos politikieriai! 
negimė viską žinantys.

Ir dar vienas dalukas., Kadaį 
kuris lietuvis gauna politinį 
džiabą, tai jo draugai mėginai 
“išbustyti” to džiabo svarbu
mą ne tik pačiam politikiarim,' 
bet “visai lietuvių tautai“. Pri- 
meilia nurodyti, kad iki šiųU

Kunigas McNamee, šv. Patri
ko bažnyčios klebonas, 124 So. 
Deaplaines St., kreipėsi į polici 
ją prašymu duoti jam apsaugą 
nuo govčdos vaikų, kurie jau 
iškūlę keletą 
aknjgnimis.

bažnyčios langų

U žsidariusie ji bankai 
išmoka dividendus

šeštadienį valstijos auditorius 
Oscar Nelson įsakė dar išmokė* 
ti dviejų užsidariusių bankų de- 
pozitoriams $300,000. Viso pen
kiolikos užsidariusių bankų 
pozitoriams gruodžio mėnesį 
mokėta $5,490,000.

Politikieriai liudys

d e-
• v 
1S-

Šiandie ir rytoj turės liudyti 
sanitarių distrikto byloj 44 le- 
gislaturos buvusieji ir esamie
ji nariai iš vadinamų down statė 
apskričių. Jie bus klausinėja-

remkite lietuvius. Ku- 
beremsi? Katrą tenka 
lietuviu, o Vartą ne

Jdhn F. Barret, veteranas 
vertelga javais ir neoficialis oro 
pranašas Chicagai, sako, kad 
ši žiema busianti lengva šal
čiais. črhdi, galima tikėtis tik 
vienos ar poros 'dienų, kuomet 
temperatūra nugulsianti iki ze- 
ro. \

Trekas užmušė dėl nea- 
sargumo

Nicolas Thomocoulos, 45 me
tų, 6402 North Western avenue, 
mėgino pereiti gatvę pro užpa
kalį gatvekario. Bet neapsižiu- 
rėjęs jisai palaike po troku ties 
namais 4837 N. Western avė., ir 
buvo užmuštas vietoj,.

Bainui padaryta opera
cija

Seniui Jobu Bainui, buvu
siam dvylikos užsidariusių ban
kų viršilai, padaryta sunkoka 
operacija. x Manoma, imsią apie 
3-4 savaites laiko iki jis 
sveiksiąs tiek, kad galėsiąs 
silankyti j teismą ir liudyti 
atdariusių bankų reikalais.

pa- 
at- 
už-

Viso sukelta bedar 
biams $10,434,659

Vakar užbaigia vajus Chica
gos ir Cook pavieto bedarbiams 
šelpti fondą sukelti. Vajus pa
sibaigė, kai sukelta $10,434,n 
659. Vajaus tikslas buvo su
kelti $10,000,000.

Paleis 1,500 darbininkų
Viešųjų darbų komisionicrius 

Sprague pranešė, kad busiu pa-

Draugiškumo prie
danga '

ifrrank F. Gleason, 29 melų, 
gyv. 65Ž5 Woodlawn avenue, 
rasta prie Chenoa, III., griovy. 
Policininkas, užtikęs Gleasoną 
ir manydamas, kad jis nebegy
vas, nuvežk lį į lavoninę. Bet 
vėliau graborius pastebėjo, kad 
Gleason dar buvo gyvas.

Atsipeikėjęs, Gleason papasa
kojo ve ką. Jisai, bedarbis, čjo 
į Peoria, III., kur jam buvo ža
dėtas darbas. Pakely automo
bilistas pasisiūlė ji pavežti. O 
kai jis, Gleason, įsėdo ,tai tas 
automobilistas apsvaigino jį, at
ėmė keletą dolerių, kuriuos 
Gleason dar turėjo, ir išmetė 
iš automobilio.

Oratoriai

1^9^

€

Peter Conrad
’ FOTOGRAFAS 

I Fotografuoju jūsų na- 
Fn® muose arba studijoj.

730 W. 62 St. tot, Tel. Englewood 5840

Oratoriai i

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

f 
f

Musų patarnavimas lai
dotuvėse it kokiam* rei
kale Visuomet e«tl Sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturim* iB- 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė;
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS 
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tėl. Roosevelt 7532

PADĖKAVONĖ

AGNIEŠKA SMAILIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19 dieną 9:45 vąlandą 
ryte 1931 m., sulaukus 9 metų 
amžiaus. A. a. Agnieška gimusi 
Cbicagoje, Brigbton Parke.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Marcijoną, tėvą Antaną, 2 
broliukus — Stanislovą ir Kazi
mierą, krikšto motiną Agniešką 
Grigaliūnienę, krikšto tėvą Joną 
Baltrušaitį ir gimines.

,Kūnas pašarvotas, randasi 3342 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 22 dieną. 8:00 vai. ry
te iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Smailimės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliukai, Krikšto 
Motina, 'Krikšto Tėvas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gta- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 113 8.

BIRUTA JANULEVIČIUTĖ 

kuri mirė gruodžio 3 dieną, 1931 
ir palaidota tapo gruodžio 8. o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilus ir negalėdama 
atsidėkot tiems, kurie suteikė jai 
Ipaskurinį patarnavimą jr,palydėjo 
ją į tą neišvengiamą amžinybės 
vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms i> 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Vaitekaičiui, kurs at
laikė įspudingas pamaldas už jos 
sielą; dėkavojame ,graboriui But
kui, kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastį. o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rupes- 
čius, ir pagailos dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau, musų mylima 
Biruta, sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje. ' i

Pamaldos bus laikomos gruo
džio 28 d., Dievo Apveizdos pa- 
rapijos bažnyčioje. '

Nuliūdę Tėvai, Sesuo ir Broliai

Bet pavaryti įtemp . 
ir sumanių rinkimui 
vargiai kuris iš jų

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGER1S
Valandos: nuo 10 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

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 6a Halsted Street

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th 6t. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413
4327 So. 49th Ct 

■ Telefonas 

Cicero 3724

1

o

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 

NedŠldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIREI .18
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted St*) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedšldianiais pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tek Boulevard 1401

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
»Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
tas kaipo patyri* gydytoj**, drinugai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
rų, moterų ir vaikų pagal runsjasudne 
metodus X4tay ir kitokiu* elektros 
prietaiso*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., n*s6U Morgan St. 

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 a» Rendolpb 4800

organ St.

Lietuves Akušeres7

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPYV MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllthSt
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4729 South Ashland Aoe., 3 Hutui 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki ,4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki St5f9 vai. 
vakaro. Nedfi. nuo 10 Ori V2 v* 

Phone Midway 2880

Akiu Gydytojai

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

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

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURKE KABN

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knopigiausia.

. Reikale meldžiu, atsišaukti, o mano 
darbu busite Užganėdinti.

Tel. R6dsev*lt 2515 arba 2516r

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 V. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ. SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos- pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

—O----- .
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
.Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago. III.

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

7 iki 8 vaL Nedėl. noo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virtini* 0036

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. 

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Telefoną* Yards <1138
• /

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jas
Moderniška KokplyČia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama

, 3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

z Tel. Yards 1829 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Rea. 6600 South Artesian Aoenste 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stmel 
CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 4050 Veneriilte*

M. H. Rohwedder, M. D.
< 1800 S. Halsted St,

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

A. MONTVID, M. D.
W**t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

Advokatai

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų iŠdirbystes.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

TėL Vįctory 4088IM

Ą Lietuviai Gydytojai

■? 'I

■JK'

JŪSŲ GRABORIAI 
Didy.it OEhi 

4605-07 South Hermitage Avenue

Duokite savo aki* išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel, Boulevard -6487

...*......... ................ .
Duokite aavo akis išegzaminuoti 

DYKAI
Registruotam Optometristui 

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatbom St., Room 1115 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo ryto iki 4 4>o pinų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 13 IV 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 

vakaru, iiskyros ketvergi 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 vyto x

R. A. VASALLH
ADVOKATAI 

11 South La Sotie ^teeot 
Room 1934. Tel. Randofpti 033a 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL unk. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vktotg 0902 

Valandos — 7 iki 9 kalenti 
OUs—Utarn., Ketv. ir Sukam wk.

PADBKAVONĖ

ALEKSANDRAS SHUKSTA.

kuris mirė gruodžio 13 dieną 
1931 ir palaidotas tapo gruodžio 
17 d., o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir I 
negalėdamas atsidėkavoti tiems, 
kurie suteikė jam .paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą neiš- J 
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami j 
jo prasisalinimą iš musų tarpo, j 
reiškiame giliausią padėką daly- t 
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir !j 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėka v o ja m e musų dvasiškam 
tėvui, Kun. 'Krušai ir 'kitiems ku
nigams. kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas <už jo sielą; dėkavojame 
graboriui S. Mažeikai kurs savu iii 
geru ir mandagiu patarnavimu įj 
garbingai nulydėjo jį į -amžinastį, r 
’o mums palengvino ipetkęSii nu- 
liūdimą ir rūpesčius, dėkavojame | 
giminėms ir draugams ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms-: o tau musų 
mylimas vyre ir tėve sakome: ii 
sėkis šaltoj žemėje.

) Moteris Veronika 
u Vaikučiai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai treikulinga».

J. F. EUDEIKIS & 00
Viii TiUfon.il YARDS 1741 « 1743

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos 'it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare ✓

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

\ Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

-apart Iventadlehio ir ketvirtadienio

Phone . Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: ,1—13 ir 7—8 

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

T«1«fo»as Repnblic 7,868

DYKAI TRAUKIMAS. BEDARBIAMS 
Ketvetgais — 1 ikiz3 po piet 

Utarninkais — 2 iki 3 po piet. tiktai

Dr. Vincėnt C. Steelę
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
šalo . Midland Banko

A.K. Rutkauskas, M. D.
444-2 Soath Wettern Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
i nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

.................... i —■ I IHIIIII H.l»l I l,l.l. ■■■.

John Kuchinskas

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 4, 7 iki 9 

Ncdėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Lesvitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Hemlock 8151

. DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marguette Road

Valandos: 9—12, 7—.9. Antradienį
•Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

it

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St.
Room 1502 TeL Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir S abato* 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde ©art 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliotus pagal susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21IZ 
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 442 
Telephone Roosevelt 9090 /

Narni* 8-9 ryte. Td. Republk >604

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidcnce Phone Hemlock ?69X

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4634 So. Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800

6515 So. Rockivell St.
Jei. Republic 9723 i|

■/ .

Didy.it
TiUfon.il


Tarp Chicagos 
Lietuvių
Laiškas

Mielas Dede Titus —

po kelias eiles tų ką turime ir 
šaltį atremsime.

Tamsta matai dabar, kad 
visa musų šeifnyna ateis į lab
daringų žmonių rengiamus 
pietus musų naudai.

Dar, kad Tamsta pažinti ga
lėtumei, mes norime žinoti 
kaip atrodai. Tur|)ut esi ne
bejaunas gal ir pražilęs kai p 
musų tėtė, nes kitaip dėdė Be
sivadintum.

Skardžių Jobas.Vakar man teko išgirsti, 
kad visuomenės pastangomis 
yra rengiami pietus Kalėdų 
dienoj neturtingųjų naudai.

Musų yra dideįė šeimyna — 
viso esam astuoni. Miestas 
mažai tegelbsti mums. Už tai 
ateinančią šventę manėm pa
prastai praleisti. Bet nūn 
džiaugiamės visi, kad maloni 
naujiena pasiekė musų vargo 
prislėgtus šeimines narius. 
Tad džiaugiamės ir pirm lai
ko kalbame, katram didesne 
mėsos dalis teks. Ji yra rete
nybė musų namuose.

Mano sesuo, Katriutė, sakos 
valgys vištienos. Man labai 
patinka namie dirbtos dešros, 
ir obuolių košė ant duonos. O 
gal teks ir pieno stiklą išgerti? 
Mes žinom, jog jus visko turė
sit ir už vis daugiau to, ką 
vaikučiai mėgsta valgyti.

Apkalbėję šiuos maisto klau
simus, subruzdom drabužiais 
pasirūpinti. Ir sulindę palo
viu čevervkų ieškoti susipe- 
šem dėl jų. Mat, šeši esam, 
o apsiavimo lik dėl trijų tebū
ta. Galutinai, apsistumdę, 
dalyką sutvarkėm. Vincuką ir 
Matą ratukais atvežime, 
galėsiu tėvo batus avėti, 
bus geri jo seni kaliošai, 
šiltų drabužių neturime, 
vra menkniekis.

Permainos L. K
Kliube

me-Su pradžia ateinančių 
tų Lietuvių Golfo Kliube įvyk
sta staigios permainos. A. K. 
Menas, golfo instruktorius ir 
minimo kliubo užveizda, ap
leidžia Chicago, o jo vietą už
ima' Stasys Vaišis, kaipo kliu
bo užveizda, ir Willie Hunter, 
kaipo golfo instruktorius. Me
nas vyksta į Kaliforniją biz
nio reikalais šiai žiemai. Tik 
pavasarį mano grįžti atgal į 
“garbingą” Chicagą. Jis ma
no dalyvauti šią žiemą 
pietų svarbesniuose golfo tur- 
namentuosc, kaip tai, Meksi
kos, Kalifornijos, Floridos ir 
kituose.

A. K. Menas yra įsteigęs L. 
G. K. ir buvęs intstruktorium 
ir užveizda per 7 metus, 
suorganizavo ir 
svarbesniuosius 
lietuvių
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žmogus ir šaunus sportinin
kas. Nėra abejonės, kad jis 
bus tinkamas mhnager—ujž-
veizda lietuvių golfininkų ir 
sportininkų kliubo. Jis tvar
kys visus L. G. K. buto bėgan
čius reikalus nuo gruodžio 21 
d. šių metų. Nuo šio laiko 
kliubo butas pereina į p. Vai
šiu rankas kaipo užveizdos. 
Tikimasi kad prie naujo už- 
veizdos kliubas —- tarpsF augs 
ir bujos.

Willie Hunter yra skaito1 
mas geriausiu golfo instrukto
rium Illinois valstijoj. Tad 
nėra abejonės, kad jis bus at
sakantis ir. L. G. K. instrukto
rius. Lietuviai golfininkai lą- 
bai gerai jį žino. Jis čia duos 
golfo pamokas ir patarimus 
sporto srityje. Golfo pamokos 
pirmadieniais po pietų.

Dr. Karalius, kliubo prezi
dentas, yra daug prisidėjęs 
aktyvfšku darbu prie palaiki- 
1110 sportininkų kliubo ir po- 
puliarizaviino golfo lietuviuo
se. Nemažai yra dirbęs ir 
abelnai sportininkų sferose. 
Jis tvarkys bėgančius reikalus 
L. G. K. kaipo organizacijos, 
neapribotam laikui.

Golfo mokykla ir 9 lioles 
Indoor Golf Course bus už
baigta tvarkyt ant Kalėdų. To
dėl patartina golfininkams ir 
golfininkeins atlankyti ir pa
matyti gražią sportininkų per-

»Civic Operoj
Coe Glade (kairėj), kaip Mig- 

non, ir Tito Schipa (dešinėj), 
kaip Wilhelm Miester, operoj 
Mignon, kurį bus suvaidinta 
Chicago Civic Operoj naujų me
tų išvakarėj.

šios savai tęs CiVic Operos re
pertuaras bus: šiandie, gruo-

džio 21 "tl. vakare—*L’Oracolo; 
baletas iš Prince Igor; antra
dienį vakare—The ,lewess; tre
čiadienį vakari—The Mestersih- 
ger (vokiečių kalba) ; ketvirta
dienį vakare—The Barber of 
Seville; .šeštadienį 2 vai. popiet 
—-Martha (italų kalba); šešta
dienį vakare 8 vai. 
Lammermoor (italų kalba).

-Lucia Pi

Be to kiekvieną dieną kome
dijos, vodeviliai ir žinios.

Ramova teatre

garsus ■ istoriškas vei- 
“Alexnnder IP’milton”,

Ramova teatre šią savaitę 
rodoma:

šiandie — “Touchdovvn”, fut
bolo drama, su Richard Arlen 
ir k.

Antradieny, trečiadieny ir 
ketvirtadieny dvigubas progra
mas 
kalas
dalyvaujant garsią jam’ artistui 
George Arliss ir k. ir “Too 
Many* Crooks” su Bert Wh.ee- 
ler ir k.

Penktadieny. ir šeštadieny — 
“Cisco Kid” su Warner Baxter, 
Edmund Lowe ir k. ir specia
lis Kalėdinis programas.

Pirmadienis, gr. 21, 1931 ■4ii.Mi.bii..........fartl||li i iii....... ..,1,'Ti,.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

eurios pasaulis per įimtos metų lan- 
ti jau yra gatava. Dektnio Galinga. 
Mostii yra sudaryta ii 18-kos skirtingų 
elementų, ii visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
VIostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelijimą 
r 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. GvaranYitojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinsiu. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

Jam 
Kad 

tat 
Suvilksime

Jis 
įkūrė visus 
nacionalius 

golfo čempijonatus,
vyria usį, Am a torių, 

Moterų, Jaunuolių, Mergaičių 
ir kitus. Nemažai rašęs lietu
vių spaudoj apie sportą, ypač 
plačiai apie golfą. Golfas yra 
jo mėgiamas sportas.

Stasys Vaišis yra teisingas

JOHN A.KASS ■MB i
(KAZAKAUSKAS) S

WATCHMAKEB and JEWELER |
•Jau Laikas Pirkti KALĖDŲ DOVANAS |

LAIKRODININKAS IR AUKSORIUS 5
2 2 metų patyrimo. Užlaikau visokios rųšies aukso dalykų dideliame pati- 

rinkime ir kainos yra visiems vienokios. $

2049 West 35th Street ir Archer Avė. *
TELEFONAS LAFAYETTE 3315 . Jį

- .' »

lošti golfą viduje Kalėdų šven
tėse.

Tad, kaip matote, kliubo 
“perversmas” pasekmingai su
tvarkytas. Antrašas: 739 W* 
33rd St., antras augštas.

Rep. S.p
A. K. Menas, golfo instru.kto- 

rius ir Stasys Vaišia, naujas 
kliubo' užveizda, linki golfinin- 
kams ir ktiems sportininkams 
linksmų* žiemos švenčių.

M. V.

išdildomu pavyzdžiu mrsų kolo
nijos ateičiai.

Kurie geraširdžiai galėtų pa
aukauti ateidami į balių ką kas 
gali bedarbių naudai, tai ren
gėjai bus labai* dėkingi. Jei 
galite, tai atneškite kumpių, pa- 
lendvicų, sūrių, (įešrų—ką gali
te. Maisto reikmenos bus išda
lintos baliuje tiems bedarbiams, 
kurie bus ten.

Balius rengiamas pas gera
širdį musų rėmėją A. Mažrimą. 
Įžanga veltui, tikietų nebus.

—Rengėjas.
0 ♦

Evanston

1932 METAIS

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

“Lietuvos Žinios” turi savo korespondentų Lietuvoje ir visame pasauly, 
todėl jos nepraleidžia nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Neatsilikit nuo gyvenimo—visi skaitykit, plalinkit 
ir bendradarbiaukit “Lietuvos Žiniose.”

Kaina: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje metams 60 litų, 
pusei metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do
leriai, pusei metų 4 doleriai.

KAUNASI Gedimino g-vė 38 Nr., telef. 223

.D.
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

Cash ar Išmokėjimais
2205 West 22nd Street Tel. Canal 5496

TELSER

BULOVĄ LAIKRODŽIAI $24.75 ir atigš.
BULOVĄ BOUQUET $37.50, 6 mėn, išsimokčjimui 
BULOVĄ BOUQUET $50.00, 17 akmenų.

ELGIN LAIKRODŽIAI:

Buvo $19.00 Dabar ^10.50 Buvo $40.00 Dabar $20.00
Buvo $24.00 Dabar $12.50 Buvo $50.00 Dabar $25.00

HAMILTON, ILLINOIS GERIAUSI LAIKRODŽIAI 
(Ilgas laikas išsimokėjimui)

ŠIS GRAŽUS DEIMANTINIS ŽIEDAS 
su dideliu melsvu deimantu, apsuptu še

šių mažesnių deimantukų ....  $65.00
Vieni metai išsimokėjimui.

Kiti deimantiniai žiedai .... $9.75 ir augs.

Sidabrinių šaukštų ir peilių setas .... $9^75 
25 metų garantija j

IBfe

Ieško Julių Fabijo 
navičių

i IPPrašau p. Juliaus Fabijona- 
vičiaus, kuris gyvena Chicagoj, 
atvykti pas mane iki gruodžio 
22 d. šių metų.- Turiu labai 
svarbų reikalą. Mano adresas: 
2111 Broadway, Indiana Har- 
bor, Ind.—P. S. Rindokas.

North Western universitete 
muzikos skyriuje iš daugiau 
kaip trijų šimtų studentų yra 
išrinkta dvylika talentuotų ir 
gabiausių studentų, jų tarpe, ir 
lietuvaitė p?lė Valerija 
kiutė. šiems'studentams bus 
duodamos aukščiau normos spe- 
ciales lekcijos ir specializavi- 
muisi jie bus siuntinėjami į į- 
vairias vietas.-- Rep.

------------ -y,. ■;

Bridgeportas
Kas bus Mildos ir Ramovos 

teatruose

Musų biznieriai re 
mia bedarbių 

šeimas
Kalėdų Pietums aukavo 

kami biznieriai:
W. J. Kareiva, 4644 S. Pauli

na, skrynią kiaušinių.
P-a-s Joe Vilimas, namų sta

tymo kontraktorius, 6504 So. 
Washtenaw avė., vieną bušelį 
grape fruit ir orandžių.

Aukos gausiai plaukia. Chi
cagos lietuvių visuomenės 
dingai atjaučia tuos, kurie 
nedarbo papuolė j vargą.

P-as V. Balčiūnas, 823 
34 St., aukavo $1.25.

Vincas Poškevičius, 2218 
Halsted St.,

P-nas K.
Throop St., 
darbiams.

P-nas B.

aukavo $1.00, 
Urnežis, 5607 
aukavo rūbų

se

šir- 
del

Sck

So. 
be-

Walantinas, 11116 
So. Whipple St,., Mt. Greenwood, 
aukavo $1.00.

Mt. Greenw<ood
; • v

Naujų metų /sulaukti atva
žiuos į musį koloniją juokda- 
ris čalio Čaplino draugas su sa
vo kompanija, dainininkais ir 
ristikais.

SLA. 178 kuopa rengia pami- 
nejimą-apvaikščiojimą dviejų 
sukaktuvių nuo . persikėlimo į 
Mr. Greenwobd.

šiame apvaikščiojime bus 
duodama bedarbiams ir kuopos 
nariams už dyką po kaušą ga
ruojančios kavos ir užkandžių.

Mt. Greenwoodiečiai lietuviai, 
nebūkime mes nuliūdę, kad sun
kus laikai spaudžia mus. Reikia 
stengtis, . kad šis parengimas 
taip moraliai, kaip materialiai 
butų sėkmingas ir naudingas. 
Lai šios minėtuvės pasilieka ne-

i .

Atsišaukimas i Chi 
cagos Lietuvių vi- 

1 suomenę

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda j pavojingą «u- 
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

l^esenai Mildds teatras perėjo 
į naujų saviniinkų rankas ir 
dabar yra-po t& pačia vadovys
te ką jr Ramovos teatras.

šiuose abejuose teatruose 
pereitą šeštadienį buvo.didelės 
“Kalėdinės parės” lietuvių vai
kams, kimštinai užpildžiusios 
abu teatrus lietuvių vaikais iš 
visų miesto dalių. Be gerai pa
rinkto specialio vaikams prog- 
ramo buvo dar dalinami vai
kams ir saldainiai.

šią savaitę gi abu teatrai 
yra. prisirengę rodyti gražiau
sius veikalus ir turi prirengę 
gražius specialius programus 
Kalėdų šventėms.

Be to abejuose teatruose šią 
savaitę turintiems laimingą nu
merį bus dalinami dykai kala
kutai, kad juos laimėję galėtų 
pasivaidinti Kalėdų dieną.

Ramęyps teatre kalakutai bus 
dalinami^ trečiadieny, gruodžio

d., o Mildos teatre ketvir
tadieny, gruodžio 24 d.

Mildos teatre
Mildos teatre šią savaitę bus 

rodoma:
šiandie 

pūlinga drama, < 
Richard Talmadge. 
veikalas 
tus politikierius ir jų sėbrus 
kriminalistus, dalyvaujant Re
gis Toomey, Sue Carol ir k.

Rytoj ir poryt (antradieny 
ir trečikdieny) — “Devotion”, 
sujudinanti sielos drama, daly
vaujant Ann Harding ii k.

Ketvirtadieny—“Wild Horse”, 
iš moderniškųjų 
Hoot Gibson ir k.

(Penktadieny ir 
specialis Kalėdinis 
— “Platinum Blondc” su Jean 
Harlow ir k.

Mes, žemiau pasirašiusios 
šiuomi kreipiamės į jus, gerbia
mi Chicagos lietuviai, ir prašo
me mums pagelbėti surengti Ka
lėdų pietus labiausia suvargu
sioms Chicagos lietuvių bedar
bių šeimynoms ir pavieniems. 
Aukas maistu ir pinigais pra
šome siųsti į '‘Naujienas”.

Nuoširdžiai tikime, jog Chi
cagos lietuviai gausiai atsilieps 
į musų prašymą.

Elena Bertcher,
Emilija Šukienė, 
Jennie Zymont, 
Maria Jurgelonis.

CLASSIFIED ADS
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Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

PRANEŠIMAI
“Scareheads”, šiur- 

daiyvaujant 
, Ir antras 

“Graft”, apie suk-

vakarų, su

šeštadieny, 
programas

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyks antradieny, 
gruodžio 22 d., B. Liutkevičiaus name 
98 ir Indiana Avė., 8 _val. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Rast. A. Jocius.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storas vilnonius evederiua ir 
pančtakas. Talsom senns svederlus. Me» 
parduodam žemom kainom idant ral6tum£< 

sutaupyti nuo 75% Iki 100%.

F.' SELEMONAVIČIA
504 We«t 83rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORT 8488 
Atdara dienomis ir vakarais.

Furniture & Fixtures

STORADŽIAUS RA- 
KANDŲ BARGENAI 
Miegamojo, Valgomojo ir Seklyčios 

Setai $29.50. 200 kaurų $5 ir augs.
75 pečiai, bile rūšies $6.95. 45 Radi
jai, nauji ir vartoti, elektrikiniai A. C. 
$10 ir augs. 40 pusryčių setų $7 95 it 
augs. Poilsio kėdės, Rukimo kabinetai. 
100 pilno x didumo naujų Matrosų 
$2.98.
' Grojiklis pianas ar Ųidio dykai su 
kiekvienu 4 kambarių autfitu.

WEBER BROS.
5916 S. Sut, St.

Atdara utatn., ketv. ir sub, vakarais.

PASIRENDUOJA, 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomi, gražus, švie
stis, antros lubos, labai pigiai. 4611 S. 
Turher Avė.' Lafayette 1421.

Kalėdines Dovanas 
Pirkite pas mus 

BERNARD PETKA’S 
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ 

' 4171 Archer Avė.
1 prie Richmond St.

PASIRENDUOJA 4 - kambariai iŠ 
priekio. $15, ir 3 kambariai užpakaly, 
$10. 2524 Lime St. Yards 3954.

Furnished Rooms

STANKŪNAS’
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau) Aue. 

CHICAGO, ILL.
——■———■U..........................  !■ ,11 ...................

PASIRENDUOJA patogus apšildo
mi pavieniai ir dvigubi kambariai dėl 
vaikinų, merginų, ar vedusių porų be 
vaikų. 5239 Harper Avė., 3 fi. Tel. 
Midway 5152.

PASIRENDUOJA fumišiuotl kam
bariai dėl pavienių merginų ar vedusių 
porų, labaį pigiai prie 35 PI. ir Halsted 
gatvių. Saukite A. C., Boulevard 7009.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS geras kepėjas lietu
viškos duonos. Darbas užtikrintas. 
Taipgi gali prisidėti prie konpanijos su 
mažu

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

. ... . • 
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

h ' ■ ■

kapitalu.

VINCENTAS STANKUS 
> Biznis 934 W. 29 St. 
Rez. Phone Hemlock 0707

*. ■

JjI CL aU V tjSS
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
jdį&žnai esti sugadimutna ko- V

IT AI yra piulcu jeigu gali taip « 
^padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti Jums riti 
pirmin. v • -

Pavyzdžiui, Jeigtf žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no« 
toms' ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterine, dantų tepalas, vato, 
dantis nauju hudu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.

' Lambert Pharmacal Co., Saint 
Levis, U. S. A,

Jie niekad jos 
nekviečia

I . '
Ar jos žinote, kode! ji bu- , 
vo nepageidaujama? i Ji pa- 

K ti nežinojo. Halitosls (dvo
kiąs kvapas), . draugijos 
klaida, kurios niekas neat- 

, leidžia, , buvo priežastis.
Jums nėra reikalo turšti 
halitosis. Gerklės plovi-

; mas su Listerine tuojaus su-' 
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo {degimą. "Varto
kite; jį „kasdie; Laiftbert 
Pharmacal Co» St. Lotus.

. Mo. '

LISTERINE
pašalina halitosis

Užmuša'200,000,000 perų

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

A. F. CZESNA’S-
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINSS VANOS 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS 
tentai visokiu kraujo lirų,

IR
Treatmentai vlsokių kraujo lig-ų, reuma
tizmo, nervų. lumbagu. Šalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panagias liras gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfurinSs vanos sutvirtina vandenį 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masaiistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—-81.50. 
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St
Karnp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4552

Help Wanted—Female
REIKALINGA MOTERŲ patyrusių 

prie karšimo bovelnos.
1820 W. 14 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA lietuvių moterų ir vy
rų, kurie nori pasidaryti pinigų parda
vinėjant geriausias anglių liuosu laiku, 
ar pilną laiką. Liberalis komisas. Šau
kite Lafayette 9456.

Busincss Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI biliardinė, tikras bar
menas, išdirbtas biznis. Kreipkitės 2120 
W. 21 St. Tel. Canal 6364 po 6 v. v.

ATSIKRATY-
KIT LIGŲ PE-
U T T nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

-- --------------
z

Garsinkites“Nnose”

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, r knygvedystės, 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 d( 
štesnį mokslą

Amerįkos Lietuvių 
i Mokykla

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

PARDAVIMUI senai išdirbta kampi
nė buČernė, vaisių ir daržovių sankro
va. Cash biznis. Geriausias pasiūly
mas paims ją. 80f?8 Kimba r k Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

''A* •'< ''VU'0

pi ®

Čia yra mokinama to- 
jogei pradinį mokslą 
’evynis mėnesius; aūk- 

į vienus metus.

Paul M. Snuth & Co, 
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namu* 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiea 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgaga 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng 
vomii išlygomis. Teisinga* ir f iri t ar 
patarnavimas.

Tel. Lafayette 0455
•*

PARDAVIMUI 13 fialų pietinėj da
ly miesto, arba priimsiu į mainus ma
žesni namą. Namas randasi 615-617 
E. 62 St. Pašaukit savininką Tel. 

■/ Faitfax 4899 arba matykite janitorių.

./ ' • v.
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