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Francijos, Rusijos, 
Vokietijos paktas 

bus pasirašytas
Vokietija aprūpins Franciją 

sprogstama medžiaga’

Paryžius, gruod. 22. vakare. 
—Francija jau prisiruošė pasi
rašyti dvi svarbias prekybos su
tartis—vieną su Vokietija, kitą 
su Sovietų Rusija.

Sutartim su Vokietija, Vokie
tija statys nitratą Francijai per 
9 mėnesius; sutartim su So
vietais Francija pasižada nepri
sidėti jokiam boikotui prieš Ru
siją arba prieš rusiškas prekes 
ir taip jau neatsisakyti prista
tyti Rusijai bile prekių, kokių 
Rusija reikalaus.

Rusija ir Francijos blokas
Nitratas yra būtinai reika

lingas karo amunicijai, vadinas 
Vokietija padės Francijai pasi
gaminti sprogstamos medžia-
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[Acme-P. B A. Photo]
Manuel Azana, naujasis Is

panijos premjeras. Premjero 
pareigas jis ėjo ir laikinoj val
džioj.
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Japonų kiniečių 
tikrasis karas 

tik teprasideda
Kinų kariuomenė prisiruošė ir 

orlaivių įsigijo '

■./ .a

TREČIADIENI,
GRUODŽIO 23

DIENA
Gausite Naujienų

Demokratija ir ko
operacija tegalės 

pagydyti pasaulį

gos.
Su Rusija nepuolimo ir drau- 

\ giškumo sutartis taip gi esanti 
senai gatava ir užgirta tik lau
kiama kol tokią pat sutartį pa
darys Rusija su Lenkija, Ru
munija ir kaikuriomis Pabalti
jo valstybėmis.

Kokia prezidento, 
kongresmami ir 
senatorių kaina?v

$5,000,000; $50,000 ir $10.000 
kiekvienas

Tokyo, gruod. 22. — Susirė
mimas, kokio dar nebuvo nuo 
pat MandŽurijos karo pradžios 
laikomas nebeišvengiamu. 7,090 
kiniečių “banditų”, padedamų 
3,000 reguliarės kariuomenės iš 
Chinchovv rengia ofenzyvą prieš 
japonus, žiniomis iš Mukdeno 
kiniečiai prisiruošė x 15,000 ka
riuomenės ofenzyvai pagal Pie
tų MandŽurijos geležinkelio ir 
dar 35,000 kiniečių, gerai pa
ruoštų karui, artinasi paspir
čiai. Be to kiniečiai parsigabe
no kariškų orlaivių su amunici
ja. ♦

Japonija iš kitos pusės įsakė 
gen. Mori pradėti kontrofenzy- 
vą, nes vėliau galį būti per vė
lu, kadangi kiniečiai viršija 
skaičium ir per šį laiką tinka
mai prisiruošė.

Pirmas stiprus susirėmimas 
busiąs ore, nes japonai bijo 
siųsti savo infanteriją per upę, 
numatydami didelius nuostolius. 

i

Japonų kariuomenės vadas į- 
teikė kiniečiams ultimatumą 
per 2 savaites pasitraukti iš 
MandŽurijos.

SIENINI
kalendorių

. 1932 m c Vinis
Ant standų ir pils išnešio
tojus pirkdami Naujienas 
nepamirškite pareikalauti

. NAUJIENŲ 
KARENDORIAts

Čekoslovakijos tėvas apie depre
siją ir jos priežastis

Praga, Čekoslovakija, gruod. 
22. —-Prezidentas Thomas Ma- 
s£ryk,^gyvas Čekoslovakijos 
respublikos tėvas, dabar jau 81 
metų amžiaus, pareiškė savo pa
žiūras Daily News koresponden
tui John Gtunther.
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Londone girdės
Niagara Falls

Kalėdoms Anglija kalbėsis su 
visu pasauliu

Londonas, fcr? 22? -—Jei pa
vyks bandymas, Londono gy
ventojai, sėdėdami prie pečiaus, 
klausysis Niagara krioklio van-, 
dens šniokštimo per radio. Taip 
pat žadama bandyti radio pasi
kalbėjimus su Gibraltaro sala, 
su Afrika, Northumberlando 
švyturio sargu ir su Britų Ko
lumbijos medkirčiais (lumber 
jaks).

VVashington, gr. 22. —Sena
to skirtas rinkimų kampanijų 
fondams tirineti komitetas nu
statė tokias sumas', galimas iš
leisti rinkimuose:

Prezidento nominacijoms — 
$250,000.

Prezidento rinkimams — $5,- 
000,000.

Senatorių nominacijoms ir 
rinkimams $50,000 kiekvienam 
senatoriui.

Atstovų rūmų nominacijoms 
ir rinkimams po $10,000 kiek
vienam atstovui.

Pasakingi amerikie
čio prietyKiai \

..jy, „

Clevelandietis yr»a slaptos' im
perijos premjeras!

Perskaitę slaptus 
indijonų raštus

Maya tauta prasidėjo prieš 
5,042,584 metus!

San Diego, Cal., gr. 22. — 
Charles K. Lawrence. 31 metų 
Bostono archeologas, vienas iš 
keturių, kuriems pavyko iš
skaityti kaikuriuos 'Maya indi
jonų hieroglifiškus užrašus, 
tvirtina, kad Maya tauta pra
sidėjo 5,042,584 metais prieš 
Kristų ir išnyko 500 metais po 
Kristaus.

Savo patyrimus Lawrence ža
da duoti mokslininkams patik
rinti.

Galėjome turėti žalią 
kraują

Birmingham, Ala,,’ gr. 22. — 
Prof. Fox ištyrė, kad jūrėse 
dar gyvena veislė kirmėlių su 
žaliu krauju, kurio žali chloro- 
eruorin rutulėliai nešioja de
guonį po kūną taip pat kaip 
musų kraujo raudoni hemolo- 
globino rutulėliai. Jis sako, 
kad labai lengvai galėjo būti 
taip, kad ir žmonių kraujas 
butų pasilikęs žalias ir veidai 
turėti medžio lapo spalvą.
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Rumunija, gr. 22.— Valdžia 
sumažino savo biudžetą ant 7,- 
000,000,000 lejų. Kariuomenės 
išlaidas nuo $60,000,000 ligi 
$24,000,000.

Cleveland, gruod. 22. Kur tai 
Balkanų pusiausalyje, kalnuose, 
randasi slapta kariška make- 
doniečįų “imperija”, kurios val
dovas yra Ivan Michailov ir jo 
“ministeris pirmininkas yra 
Jordan škatrov, clevelandietis.

Jie valdo stiprias ginkluotas 
makedoniečių bandas ir visaip 
trukdo Grekijai, Bulgarijai ir 
Jugoslavijai įsigalėti Makedoni
joj.

Tos imperijos niekas negali 
paimti, nes ji kilnojasi iš kalnų 
į kalnus, o pats “imperatorius” 
ir jo premjeras dažniausia va
žinėja po Europos sostines ir 
po Tautų Sąjungos posėdžius.

Australijoj laimėjo eks- 
darbiečiai

Melbourne, Australija, gr. 22. 
—Užvakar įvykusiuose parlą- 
frierito rinkimuose Darbo • parti
ja pralaimėjo 22 vietas; iš tu
rėtų 46 begavo 24 vietas. Su
vienyta Australijos partija, ve
dama buvusio darbinio Joseph 
Lyons, turėjusi 14 vietų dabar 
laimėjo 37 vietas.

KALĖDINES DOVANAS IR KITOS ®

REIKALINGOS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE'

SAVO AP1ELINKES j||
KRAUTUVĖSE gi

NAUJIENOS W
lff|KA'”"—

Danijos karaliaus alga
Kopenhaga, Danija, gr, 22.—

Kabinetas padarė didelį biud
žeto sumažinimą. Karo minis
terijai biudžetas sumažintas ant 
$600,000, laivynas ant $38,000. 
Tik karaliaus algą $220,000 me
tams palieka neliesta.

* • ' .1

Roma, gi’. 22.-r-Atvažiavo iš
vytasis iš Ispanijos primatas 
Segąra ir tuojau gavo pakvieti 
mą iš papos apsilankyti.
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Visa šeimpla žuvo 
po ledu gelbėdama 

nuskendusį vaiką
Didele tragedija Bhie Lake 

ežere

Muskegon, Mįch., gr. 22. — 
Orville Oman,.. 7 mėtų vaikas, 
abudu jo tėvai, Mr. ir Mrs. Al- 
bert Oman, dar vienas vaikas 
Oliver, 12 m., jų dėdė Harry 
Ergang ir dar du vaikiniai 
Frederick ir Theodore Morgan, 
Omanu giminaičiai žuvo po le
du Blue Lake ežere, bežibėda
mi vienas kitą.
• Tragedija įvyko pereitą šeš
tadienį ,kai Oyville su rogutėmis 
įlūžo per ledą ir visa giminė su- 
polė gelbėti ii* apvirto valtelė
je. Tik Monareh, senas šuo li
ko gyvas ir vienintėlė Gloria, 3 
metų mergaitė iš visos šeimy
nos, *

Meksikos žemės 
reforma baigiama

Nusavinta dvarų žemė dalinama 
indijonams ' --

Meksikos Miestas, gr. 22, — 
Meksikos žemės reforma yra 
yra viena iš naujausių moder
niškų eksperimentų. Dideli 
dvarai nusavinti ir veltui išda
linami smulkiais ūkiais norin
tiems žemę dirbti, ypatingai in
dijonams bežemiams. Įstatymas 
jau veikia nuo 1915 metų, bet 
tik po paskutinės revoliucijos 
tapo įvykdytas visoj pilnumoj. 
Dvarininkams atimta i n j unction 
teisė, kad nebegalėtų kabinėtis 
prie dvarų arba sustabdyti re
formą. Meksikosf žemės refor
mą atydžiai seka Ispanija. x

Indijonai nejaučia de
presijos -

Ottawa, Onh, gr. 22. — Ka
nadoj gyvena 108,012 indijo* 
naj. Jie depresijos nežino, nes 
neturi laiko depresija interesuo
tis, užsiimdami ūkininkavimu, 
žvejojimu, medžiojimu, mįškų 
kirtimu ir transportacija.

Kanados indijonai turi 1,101,- 
175 akrus žemės aptvertos, ga
nykloms ir 236,028 akrus dir
bamose Jie turi savo 124 su
sirinkimams namus,» 358 baž
nyčias, 260 mokyklas, 32 lent- 
piuves ir 11,880 medinių bei 
9,442 mūrinius gyvenamus na-

S. S. Pilsna, gr. 22.— Mahat
ma Gahdhi, grįždąmaą namo 
pareiškė, kad jis> paskelbs civy< 
lį karą Anglijąi tik tOornet, jei 
visai nepavyks susitarti.

miif*

Dabartinis pasaulio krizis pa
eina dėl netikslaus ir netobulo 
distribucijos sutvarkymo, kuo
met tokioj Braziliją} deginama 
milijonai maišų kavos, Ameri
koj milijonai bakių medvilnės, 
kuomet aruodai prikrauti maiš
to ir derliaus ir šalę to milijonai 
darbo žmonių vaikšto pusbadžiai- 
ir pusnuogiai.

Pokarinis lepumas, perdaug 
valgymas ir gėrimas yra taip 
jau, anot Dr. Masaryko, didelė 
priežastis trukumams, “žiūrė
kite”, sako jis, “aš paprastai 
valgau ir nedaug, ir gyvenu, 
tuotarpu kai kiti, kurie daug gė
rė ir valgė, senai mifė”.

i

Jo nuomone, šie depresijos 
laikai pripratins žmones papras
čiau gyventi.

Už gimdymo kontrolę
Perdidelis žmonių dauginimo

si taip jau yra svarbi depresi
jos priežastis, ir todėl, anot 
prezidento Mąsaryko, ateity bū
tinai reikia, kad prieauglis butų 
keliamas ne ^augumoj, bet ver
tybėj,1 kad ne Skaičių, bet rū
šim naujoji karta pasižymėtų. 
Skai

Nicholas Butler, Columbia 
universiteto prezidentas, kuris 
kartu ąu Jane Addams laimėjo 
Nobelio dovaną už pasidarba
vimą pasaulinės taikos srityj.

Audros ir speigai 
nuo Pabaltijo lig

Viduržemio jūrių
Dideli nuostoliai jurose, 

kuose ir kaimuose
miš-

Valdžios uždarytų 
ukrainiečių mokyklų • 

lenkai nebeleisiu
Ukrainiečių studentai išvadinti 

kriminaliŠkais vardais

Varšuva, gr. 22. — Seimo 
posėdyje tapo atmestas Ukrai
niečių Kliubo reikalavimas ati
daryti lenkų valdžios uždary
tas ukrainiečių gimnazijas Dro- 
hobiče, Tarnopoly, Rhatine ir 
kitur.

Laike debatų lenkų atstovai 
apkaltino, kad ukrainiečių mo
kyklos auklėję banditus ir 
žmogžudžius, kad Holovko bu
vęs nužudytas tų mokyklų auk
lėtinių, ir kad nuo šiol iš ukrai
niečių busią daromi “lojalus pi
liečiai”, o ne “išdavikai ir maiš
tininkai”.

Rojaus saloj pritru 
ko vyrų

Nevedusiems gera proga patekti 
j “rojų”

Adelaide, Pietų Australija, 
gr. 22? —Vienas Amerikos lai
vas Potter užsuko j Pitcaim sa
lą, toli Pacifiko vandenyne tarp 
Australijos ir Pietų Amerikos, 
kur patyrė, kad ta sala ieško 
importuotis daugiau vyrų. To
je saloje gyvena apie 125 žmo
nes, daugiausia moterys. Sala 
vadinama “moderniškas rojus”, 
tik visa beda, kad vyrų trūksta. 
Rąugai ten nereikalingi.

mažinti^ gimdy
mo Montręį^įĮfĮgalba^y--: >

Reikalinga, kad valstybės pa
balintų savo muitų tvoras ir ei
tų į kooperaciją. To bus pa
siekta ekonominėmis sutartimis 
tarpe atskirų šalių.
; Tikra demokratiją yra būti
niausia sąlyga pasaulio gerbū
viui, bet ji turi būti auklėjama 
švietimo keliu, padedant* žmo
nėms susiprasti ir bendrus žmo
nijos reikalus suprasti.
šviesiausias šio amžiaus protas 
' Mąsarykas yra vienintelis pa^ 
šauly asmuo, susilaukęs istori
jos pagarbos prie savo amžiaus. 
Gimęs ir augęs baudžiauninko 
valstiečio sūnūs, pats buvęs kal
vio gizelis jaunystėj, dabar 
skaitomas’ “šio Šimtmečio- švie
siausias protas”.

Jis yra pacifistas, bęt jis pats 
pergalingai parvedė čekoslovakų 
legijonus ber Ukrainą ir Sibi
rą; jis yra filosofas, bet liki
mas iš jo padarė žymiausį vals
tybės vyrą; jis daugiausia su
skaldė Austro-Vengrijos impe
riją, at^eįęlamas laisvą Čekoslo
vakijos respubliką ir jau 17 me
tų stovi pryšaky savo tautos 
vemdamas ją demokratišku ke
liu ir gindamas nuo iškrypimų.

Čekoslovakija, tarpe visų nau
jai prisikėlusių tautų, yra pa
stoviausia, labiausiai pasiturin-
ti ir stipriausia respublika.

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

šiandien fritmpiausia dieną
Debesiuota, temperatūra be 

permainos; Vidutinis nepasto
vus vėjas. . *

Vakar temperatūra sieke. 50. 
P šiandien trumpiausia diena. 
Saule -teka 7:15, leidžiasi 4:22; 
mėnuo leidžiasi 4:06 ryto.

Mrs. Mary Christmas 
bėdos ;

' t---------  /
. Raęihe. iyis., gr. 22. — čia 

gyvena Mrs. Mary Christmas. 
Tai yra -jos tikras vardas ir 
pavardė, bet kiekvienoms Kalė
doms ateinant ji turi smagumų 
ir bėdų,u aiškindama įstaigose, 
kad ji tik .sako savo pavardę, o 
ne juos sveikina su Kalėdomis; 
taip jau jos vardu užklysta dau
gybės Kalėdų ėveikipimų laiš
kų, užrašytų, žodžiais “Marry 
Christmas”. ’ j

Londonas, gr. 22. — Speigas 
ir sniegas sukaustė visą Euro
pą, be to audros ir uraganai 
nuo pat Skandinavijos ir Bal
tijos jūrių ligi Viduržemio’ jji- 
rių pridarė daug nuostolių miš- 
kams, namams, susisiekimo fr Šaukiasi Taut«. '
priemonėmis ir gyvybėmis.

Švedijoj žuvo 10 žmonių jū
rėse, nunešta ir užlieta daug 
namų pajūriais, miškuose iš
versta apie 3,000,000 medžių, 
keliuose užpustyti traukiniai ir 
automobiliai, išvartyti stulpai.

Francijoj audros ir speigas 
ligi 14 laipsnių žemiau zero. Per 
viąs audros plotą žuvo 50 žmo
nių. Nęt Afrikos pakraščiuose 
rasta 15 žmonių sušalusių?

Sąjungos
Sliangai, gr. 22. — Japonams 

pradėjus savo “banditų me
džioklę” su kariškais orlaiviais 
ir sunkiąją artilerija, Kinų 
džia vėl atsišaukė į Tautų 
jungą, prašydama griebtis 
ksnių, nes japonai, matyt, 
pasiryžę, prisidengdami
šyvomis pretenzijomis, okupuo
ti visą Mandžuriją.

val- 
Są- 
žin- 
yra 
fal-

Mussolini brolis 
krito negyvas

Kalėdoms sniego nebus

Fašistų organo redaktorius, ga
vo apoplekciją

Roma, Italija, gr. 22. —Ar- 
naldo Mussolini, diktatoriaus 
Benito tikrasis brolis, kurs bu
vo Pppolo d’Italia redaktorius 
nuo to laiko, kai Benito pasi
traukė, beeidamas iš ofiso pie
tauti krito negyvas. Jis mirė 
nuo širdies ligos; buvo 2 me
tais senesnis už diktatorių.

Iš oro stoties pranešama, kad 
per Kalėdas greičiausia oras bus 
be ypatingų permainų. “Kol 
kas oro “žemėlapy” nieko nesi
mato, iš ko butų galima laukti 
permainų” pareiškė W. P. Day, 
valdiškas oro spėjikas.

Temperatūra gali laikytis apie 
40 laipsnių, dangus daugiausia 
debesiuotas.

Poughkeepsie, N. Y., gr. 22.— 
Japonas darbininkas, paleistas 
iš darbo, fnirtinai nudurė savo 
milijonierių poną, William 
Schatz ir sužeidė jo meilužę. 

------ - , --------- m ... -,■■■ . , ,

Allahabad, Indija, gr. 22. — 
Indijos kongreso vadas ir dar 
du lyderiai nuteisti po $-12 
mėnesių kalėti dėl propagandos 
nemokėti mokesnių Anglijai.

Columbus, O. gr. 22. — Per
eitą naktį pusiaunakty įvyko 
nestiprus žemės drebėjimas.

Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
• • • ? •
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Sveikindami su
Kalėdoms IrNaujaisMetais

SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON 
PINIGŲ TELEGRAMA

PER NAUJIENAS



Antradienis,

Belaukiant Kalėdų

šiais
So. Omaha, Nebr

KALĖDŲ DOVANAGiand Rapids, Mich.

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI CASH

ftutamaBifiuaNaujas-

Išpardavimas!

'BIS MASTUI VOICS*

Detęoif, Mich>
Visko po. biskį

mas

DYKAI! DYKAI!

DIDŽJAUSIA RADIO KRAUTU^

3417-21 South Halsted Street

IMPERFECT IN

Tai gražiausia Kalėdoms 
dovana savo šeimynai

vyri 
TUV. 
skepetaitės

ųjtas B.C A VICTOH HAOIOS iw.$37.50;iki $350.09 
Didžiausias Pasirinkimas Vidur ir Kitų- Rekordų-

Atsakymas į “Naujienų” gruo: 
džip 10 d. korespondenciją

iii

BAGDONAS BROS*
FURNITURB B PIANO;

Local B Long Distance RemovaI
3244 S. HaW* Šfe.

Office Tel. Cahnitt 3399
Ree. T4,

Synchrųnized tono siste
ma, 4 sftrjpeiv grid. tūbos. 
TĘoųo, ūpjĮh^lč, Plafhu 
ijįR$n:ųoįRS} (Įiąb Ęlęctpor

l)y k a i EiMiMui* 
Laikrodis' arba Ra* 

dlo Suolelis

$10.00i įmokėti

Taj, Mok šį* kartą apifl Kale 
das. Q: kai ateis Kfttfdps, ta 
ir vėl prą§įdės; tos ųąčios be 
dos.—Žilas Senelis.

Tąipbuvp dalomą. sįi ųfr įjpk- 
viptią, vj^lRinlįą tyal-
sąfo Muą nespppąntąma, kaip 
Si NRU<feiUs- gąlpjp nematytai ar 

kad komisija skaitė 
Greijįait^

tarp, svetimtaučiui Kąm bus 
reikalingas papsas ar ajus, tai 
neužmirškite kreiptis į j j. Jis 
įjųtėikp tikrai gerą patpmavi-

Uęrkąnfc 
rani 

Ę0$P0N$ 
Superior. 

ČEVERYKŲ 
užr S3-.85.- i?- ąųg,. 
Vyrų ąr Moterų

DABAR TIKTAI. UZ

$99.50
Su 8 R GA Tjubomis

S. Naudžius rašo: “D. Greif- 
jčąįtįg, kuris, buvo vice-pirmi? 
.riipku, atsįląįkė. Tačiau, man 
rudos, jo išrinkamas nęr.ą legaT 
) iškas, kadąnąi. P*ts tem 
urėdui. kanęUdątąvp, ir pats už 
j į; paduptu^, balsus skaitė.”

Turiu pasakytų kąd- tąą.. m?r

porų 
BOSTONE

. • f ’ ■ Y -■ ; -

Superior, 

amu®. 
m*. W5į.r ąnsr 
Vynų ar Mi>terų<

Budriko didelis užpirkimas padaro galimu 
taip pigiai parduoti NAUJA. 1932 METŲ 

R G A VICTOR RADIO
■ ir Fonografas Krūvoje. a ■■

"-tĮĮr“—
Jtięsa. 'Pimtibinkas, pjiąna, ne- 
!gų prasidėjo rinkimą^ pąsky- 
're komisiją, iš. trijų asipęnų, 
;Bu|ent, Ak Ęarąliu, J, Rųzips- 
ką ir J. Smilgių. Minėti asme
nys “išdalino, bąliotUįi,, surinko 

‘jllOSU ir suskaitė. J. Smilgius, 
ipąskęlbėr, balaayjmo'i rezultatus*

BudrikoRex Krautuvė
\ 3343 South Halsted Street 

, lįOŲUEVARD 8167-4705 ,

Kuris padaro-žmogij, lainiijig,ii kasdien.

širdingai- kviečiam iLteijųpjMįti pps mps.iJl 
pamatyk yčlibugias mpffl»s> NASH

Apie darbus ,>t4^į°ęvųwųžsir 
moka. nei. kalbėti, nes. toj, srity 
niekę naujo: vjpkas ramu, kąjl) 
m$ke, kur nėra vėjo, Gyvento
jai kenčia didelį vargą. Dauge- 
ity jąu prarpdo savo nąmus bei 
lotus, kuriuos buvo nusipirkę 
japti išmokėjimo.

Dejuoja taip pat ir biznie- 
|W, Labai, sunku ir jiems bė
ra verstis. Kai, kurie tiesiog 
nebegali sąų pragyvenimo par 
daryti ir priversti, yra biznius 
likviduoti.—Vmidupė.

A. 352 kuopos susirinki- 
j vyko gruodžio 6 d. Lie

tuvių Svetainėj’ z Buvp) nopti-. 
nuojami kandidatai į Pildymąją, 
Tarybą ir renkama kuopos val-

Kalėdos jau artinasi 
metajč daugelis jų nelabai te
laukia. Laukia jų tik bi&uiftr 
riai ir vaikai, Vaikant Kąl$- 
dos^ ayarbįqąA tųg, kM- j ją. tĮkįsi 
ką norą gauti “dieduko”. Juk 
tąą geraąis “Kalėdų diedukas” 
jų uieįuoipct nepamįršta, Biz* 
nieijąų žinpipa, prj.eš. šventes 
tikisi padaryti daugiau biznio*

Vieną vakarą, iš išojąu. pasi
dairyti. į, biznio dieU’jRtą,. Taip 
sakant, padaryti “window shop- 
ping”. Sustojau; prie, šleinio* 
Tai. musų kolonijoj, yrą, vienft; 
tinia lietuvis, auksorius.
šleinio krautuvės langai papuoši 
ti puįkąusiais deimantais ir> apk 
siniaia daiktais. Ir jie gana pi
giai parsiduoda. Jeigu kas no;

nswa,!
Per 15* metų nei vienas centas nežuvo

Važiuojant> Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 
Perkūne Lktuvos Paskolos B^nus i f. Mokame

$40.00 už $50.00 Ir $80.00 už $100.00 — CASH.
AtTilankykit ypatiškaLarba prisiųskite pur pasų.

Balzekas Motor Sales 
408Q Archer Avė.

v ^Č/AiLilS, IdBMVJH. RĄffIO, IW$«4W, 
HAP&QV„ bmpojji - , -

ųpo 3 iki 4 vai. po pietų iš stoties WCb L 07Q hųlj A
Taj^gi Nedėlioję nuo 1 iki 2 vai. po pietv

Ę^tv^gę ų|io 7 ilci.8įv, vąR, i$ stolieą WHFG 147PA
--------------------------------- ........

tinai sustokitę pas p. Mfipj,
Kitame bloke sustojau iirie 

“Maių Buxery”. Taj, p. Jopo 
Yankaus avalinės krautuvė. Pra: 
dėjau kalbėtis su, krautuvės, są^ 
vininkų. Tuo tarpu iš ęhicagoą 
atvyko agentai, kuris tųrėjp 
pilną karą prisikrovęs įvąi^y 
balų ir pusbačių. Visą tą ta- 
vora jis atv,eže į krautuvu. To
kiu būdų pas Yankų dabar buą 
kuo geriausias pasirinkimas. 
Kokių čeverykų kas norės, tokių4 
galės gauti. Well, sako Y^anku^ 
Kalėdos artinasi, tad reikia tu- 
rėti visokiausių čeverykų, o 
ypač moteriškų. •

Kitas muįiii krautuvjiinkąs 
yra p. Jonas Riųlkauski^, Pas 
ji galima nusipirkti vjską, 
lik, šeimai yra reikalinga.. Jis, 
taip sakant, gąli žmogų, apreng 
ti, nuo galvos ligi kojų., Tąigp 
kaip reikalingi drąbužiąi, tai 
nepamirškjte musų tautiečio.

Kadangi vakaras, buvo gąiią 
vėsus, tai aš sustojau pas šių 
vėją L. Laucių susišildyti. Pųą 
įdėjome kalbėtis apie biznį. Aš. 
sakau jam, kad jis net vakarais 
Ąesusioja dirbęs,- — matomai, 
labai darbais apkrautas. Jisai 
atsakė, kad- prieš- Kalėdas vi- 
suumėt taip yra; visi nori pa
sipuošti. Vieni naujus drabu
žius. siūdinasi, o kiti valo ir, 
tajso senuosius.

J^igUi norite pasipupšti Kalė
doms, tai būtinai ncškįte savo 
drabužius išvalyti Lauciuj, Bu- 
Jte patenkinti.

Buvau užėjęs ir pas lietuvius 
bučerius,—J. Ragelį, Joną Kari 
velį, M. Martinavičių, A. Tur-* 
kcvjčių, Jokūbą Karvelį ir kele
tą kitų. Visi jie skundėsi blo 
ųu bizniu. Sako, bedarbių yra 
labai daug. Jie dažniausiai ima 
“bargan”. Visgi tautietis susi
mylės. Kai turi pinigų, tai Jie 
eina,į graudinęs krautuves. Tau
tiečius biznierius prisimęna. tik 
tada, kai pasidaro riestai,

•Lietuviai turėtų visuomet 
pirkti pas savuosius. Juk dabar 
jie mato, kad bėdoj juos šelpia 
tik savieji.

Pasipirkęs pas lietuvius, kas 
man buvo reikalinga, sustojau 
pas p. St. Bartkų, musų “papsi 
niRką”. Nors jau buvo ganą 
vėlai, bet jis dar tebedirbo. Sa 
kau jam, kad ‘ “fabrikas” einą 
visu smarkumu, o dar skun>. 
džiasi, kad biznis prastas. At> 
sake, kad prieš Kalėdas reikia 
turėti daugiau tavoro.

P-nas Bartkus daro neblogą 
biznį ne tik tarp lietuvių, bet

vp,

pxwie,- ĘnstajAUHfe.
>»lw< ’A^iHIjas 

įmolftk W‘f
1 iW ham iii 

HftnlUHft,. IJUHft. JfWi 
net, 4Wi tok iftii nie?
ko, W»"t
i>w, ‘n- w£yr

j(W( jpWr» >)««•«» 

ms> lUOUUf kHft, UiflŠKb >‘t
SJOTinftL l?wwni W»l«nr
4<BW< USSŽiM RA, jjŲįJjiR,. jis 
jftui tow>,

Wilw, j.to 4ifWfam«'' nullmiit 
n»Q. % niętų; suuu, Im}»WUj ir 
buvusįą sąvo, žmona,, su kurią 
jįs. i§sį?kyrė prįeš, trejetų, metų, 
Frięš opexąĄija jįs, ijfidnrš tftss 
tflmęnin, p^įrdftmas ąnt. sąvp 
turto tris aptekimu^ Visą savų 
turtą jis palįko. sųiįiiį. Kol sų: 
nui sukaks 21 metai amžiaus* 
tai turtą prižiūrės apiekunai* 
Bet jeigu supus, kaltąją. nprtUi 
nesulauki to. amžiaus, tai, tur« 
tąs turės te^tį; Įįpęjal
dęmpkrątih Rar-tijai leidimui 
moksliškų, knygių
' Testamčntę. taip, pat patvar
kė, kad jo kūnas, butų sudegin
tą^ kremątprijoj, ip R^enąį lai
komi tol, kol, paaugu supus. Jei
gu stfnus panorės, tai, jis tuoą 
pelenu^ galęsk, pasiimti,.

Kaidųtųvės,. bųyo« laisvos, bę 
jokių,; religiškų; W
tp, reikąlavų, naba&Rin kaą. Kų-, 
nast tamb s^degįataąi Fore^t 
Ląwn kręmątorjjpj. Atsilankę 
jabai daug žinųaių^. nęs tąj. bp- 
vo pirmas Om&hoj t H^tpvjs, ku
rio kūnas tapo sudegintas. Vi? 
siems tad buvo įdomu pama
tyti, kaip, tai daromą.

Tegul rainiai ilsisi draugę Ju
zeliūno pelenai FoTest Ląwp 
krematorijoj!—Apiekųpąs.

JŪUs. gaiwt|HWBi drįsta susiripr 
kime visai be jokio pamato Hi
tus terlioti* Nežiūrint į visa, tąj, 
“tikrif jj.tąįtį^čiai” nieko strosr 
>>O .'nelaimėjo. .

•GEPORT MOTO% SBRV1C 

loodeonąį, Ępojiai, 
itq ir pianų nkureriai ▼tetoje 
i paurnąrįfliar I«rv ir pivu>

kurios pasaulis per šimtus metu lauj 
•kė. jau yra., gatayi. Oekanio. Galingi 

ytą sudarytasis 1 skirtingt| 
elementų, iš visu kraštų svieto girių, vų 
šokių tųedžių aRfjų. Deksnio Galingj 
Myni^ hajPRt s?u|j|f sr^uIuL 
mingai gyjo; Reumatizmu, Rankų, Ko^ 
jų. Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelęjim^ 
ir į Šiaip, visokius skaudėjimus. Tukstan* 
c’Ki? YfA <H
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis. yra. tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudoj gydymo. Gv^rąnutojąm: jeigu 
nebūtų taip kaip rasom, pinigus gra-į 
žinam. parsiduoda> visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DĮSCOYERY 
OINTMENT. Kaina . 75* centai.

Deken’s, Ointtment Co
HARTFORD. CONN.

pamiršti}

.•iujp.«u»" ’iuMB!* " " Ruy|i"WB| rįir'w.»" .....

Gavsinldtės Naujienose

k-JS1 jrJįS1 f t t *tm** a j#' z .z** /• f

;Ak£fH|«OOV AM A3; Dabar Puse Kainos | 
Pųpųi^tak ^Įtdąį ir Laikrodėliai dabar pas mus parsiduoda g 

npo 25% iki pusės pjgiau.

PETER NOVERI 
ųpiMANTAIi LAIKRODŽIAI IR BRANGMENYS

T Brangmenų ir Laikrodžių Taisymas

ARCHER AVENUE §
IĮHONE LAFAYETTE 3847

/ Chicago, III, į

34^5 S„.
PER

Panedėly, UtąroihRe,. W KętvĄisg^ 
yra, paskutine, dionah

Etektrikiiw. LĄIKRODJS> Vertes $2.50

Pirkit IM Bavanas.» 
........ SĄVO, ĘĄJ^IYNYSTfiJB '

MOTERŲ ir. VAIKŲ APRĖDALŲ.KRAŲ- 
KjekVieham pirkėjui dovanos, moterims f

$ The West Dry Gopds- Store A 

į Savininkas JOS. PIKEUS * 
| 2945. W. 63rd; St

Sieniniai KaHoriai
Paveiksluoti, dideli 

Pugdikiai—100 ui...,..... ........ ...
Užsisakykite tuojau s

NAUJIENOSE 
į739 SO.. HateM St TeL Roosevelt 8500

....y t 
įį,j įmy

i"1 .......................-'r■ iw . ..... ? -1 1 w į1-- 1 ■»..... ;.....y.y-
.■ »■ 'C:'.,. .•:*/' V'*.* V • ■

, Prieš nominacijas buvo lei
džiama apkalbėti, kandidatų tin-t 
kam urnas, čia tad ir prasidėjo 
visokią, pliotftaį. Kai. kurie tiek, 
įsismagino, jog. kalbėjo viską, 
kas tik jiems, ant seilės Užėjo., 
Reikia pasakytit jog jau iš kai-, 
no buvo prisirengta prie bal
savimų, ir varomai didelė agi
tacija. Ypač buvo dędamos pa
stangos kad “nunakintP/ Bago-; 
čių. Vienas įsikarščiavęs biz-, 
nieriukas klausė pirmininko, arf 
taL tas Bagnčius, kuris buvo 
“numiręs” ir. paskiri, pomįrtinęi 
išgavo... *
; Tas klausimas b u yb statomas- 
aįškiu- tikslų, kad pažeminti Ba- 
gočių. Pats klausėjas gerai ži
bo, jog- nieko jianašaus niekuo
met nęrą buvę. Butų gerai, kaft 
tas bi^eręljs pasižiūrėtų į są-; 
Vo praeitį. Savo laiku jis par
davinėjo LietuYpą. At^tynąo, 
Senįrųyi^. šerujb. l^ju^ dą- 
W HMJiešė.

’Y^įtąs j<įXj nuopelnas, —tai pri$į- 
įėjjmą^ prie garsios Sankulo^ 

“ kompanijos, į kurią ne vienas 
žmogus- sukišo savo pinigus.

B Boston’s Čcvėrykai yra ■ geresni ”11 n negu kada buyo. , j ’i

M ( .. ?^rT.„ mgu. kada buvo.; fr,

ipi<iYWJ;W4WSffiN,WXĘRYKV DABAR

..... I , J-.Į

KALĖDINIS

NAUJIENOS

Ęlopr^siją yjryg jų* — jį. 
visųą sljAud^ąį, paliętęi Neąp- 
Ic^HS nci bt^ogerių, «Įųi biznis 
tiąk, sunkėją*, jog, ItfM 
susiJuimtimo pradėjo lietuviškų 
davatkų keliais, ątyi. Vaęliuasi, 
jief butįegerjąuja su li^uyJaih, 
ąpkalbinėdamįj tgųs žiponos^kur 
rie neeina į jų landynes.

34^ 0^0O

Boston Shoe Store

* wųĮiw jj'itg.UBF

Indiana Harbor, Indu

Jus pirkdami, porą1 fiostbn’^ 
Gedamų

Gausite šį $.2,Ekktrikini



burning bits

Marųuette Park

mother is prepar

TeL Cr*wford 5573

$60.00

NAUJOS KNYGOS

$70.00
$75.00
$95.00
$98.00
$65.00

geresnės, savaitinės algos 
.Toliau .hurodopia, buk

15/:C 
134c 
17-/2C 
19*/*c 
10 c

$20.00 
$30.00 
$2&00 
$55.00
$65.00

Seno Petro atsaky 
. mas komisarams

$195.00
$480.00

4177-85 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

WITH ALL these holiday s so close, it is much easier to 
simply muse and gossip, and probably you will find it easier 
reading little tid-bits; therefore the ęxtraet f to m The History 
of Lithuania will be ommitted this,week. . ,

aptiekoriu.
C<k, Salai

ever
Avė hear

AND N0W, true to the pervading holiday spirit, Pirmyn 
announces a Christmas Party, tomorrow, at Meldazis Hali, 2244 
W. 23rd Place. .You are all invited.

THE CHORUS will rehearse until nine—and then we make 
merry. See you all?

• Boselis. sako,< be to, kad Jo 
nas
Taip, jisaV vėl sugrįžo į darbą

čia tarp daugelio biznierių 
gerai žinomas yra Juozas Pi
kelis, kuris užlaiko The West 
Dry Goods Store adresu 2945 
West 63rd street. *

P-no Pikelio krautuvėj gali-

Bimba 
darbininkams 
/komunistini

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Vietos lietuviai, nepamirškite 
atlankyti šią krautuvę ypač 
prieš Kalėdas ir pasipirkti už 
prieinamą kainą Kalėdų dova
nų. Draugas.

2536-40 W. 63rd St
Tel. Heinlock 8400

We could not find an appropriate poem for Christmas this 
. • t

week, so we had to compose one ourselvės. j.

Bus garbė davėjui, nudžiuginimas apdoya 
~ no j amų — Muzikos linksmybe namuose.

ČEVERYKAI 'isii

EVERYONE is hurrying and scurrying 
ing those delicious Christmas indigestibles—father is wrestling 
with the “Christmas tree”—sis’ is trying to decide which card 
to send to Tom and which to Jim—brother is tearing his hair 
in desperation, štili undecided aboiit what to get the girl-friend,> * ’ * 
and how and where to get the money—while little brother, 
serenely munching purloined cookies, snoops through attic, 
closets, and basement in search of that train'he asked Santa 
Claus to bring.

Christmas! That delectable holiday is well nigh upon us! 
We hope all our readers, contributers, friends, enemies, and\ 
others, receive the gayest of Christmas cards, neckties, pajamas, 
and lingerie. We hope all of you reeeive just the gift you de- 
sired most; that you are all happy, cheerful, gay; that you are 
all well, that you forgct all about your business worrięs, bad 
colds, bad luck, and homework? that you will forgive your 
humble scribe for all of the past issues of Burning Bits you did 
not likę, his honest and well-meant efforts to entertain you 
with poetry, history and personals, and—>well, I wish you all 
A VERY VERY MERRY CHRISTMAS....

Anthony Stelmok.

No matter how hard we have saved
To get that book we crave,
Somebow we yield to sentirhent ohcą more 
yye buy n bit for Mothėr,
Nėr can we forget Dad and Brother.

THE KIDS had ‘one swell time’ at the Ramova and Mildą 
Theatres lašt Saturday.... free admission-free. candy.. ..gee, I
wouldn’t mind being a kid myself.... this day for alĮ the Lith-:
uanian children was sponsored by Naujienos and conducted by 
The Lithuanian University Club, in icoordination with the two 
theatres. • • # Į

Sergantys 
dėl nemokamų informacijų, 
bus suteiktos be jokių pareigų

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos, išsigydyti. • 4.

DR. B. M.ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Stfeet 
kampas Monroe Street, Chicago, III, 
Imkite elevatorių iki pbifcto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Pahedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo a 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

Žilinskas įdirbąs “Vilny’’.

Bet kodėl komisaras'ifcpa^išo 
apie tai*, keliai- savaitės X Ži
linskas buvo.be darbo? Supran
tama, kad Žilinskas buVo pri- 
verstas .pasiduotj Andriu lio- 
Bimbos diktatūrai ir prisiimti 
algos kapojimą, nes nedarbui

't
siaučiant Žilinskas niekur ne
galėtų darbą gauti. Ir ne tik 
Žilinskas, bet daugelis kitų al- 
ginių vergų dirba daritis su
kandę1 dirbtuvėse ir prisiima 
algų. kapojimą, ‘ba kitokios iš
eities nemąto. ;

Pačibje “Vilny” ir “Laisvėje” 
per metus laiko bosų diktato* 
riška ranka atėmė darbą iš šių 
darbininkų :r Pruseįkos, Bącevi-

south 
vestsjsH

Lai Būna Šių Kalėdų Dovana 

PIANAS

* » M* v. -- ’ ■’ i> ■

1931

tuvį).
Ta krautuvė yra .T. A. Kass 

(Kazakausko) adfesu 2049 W. 
35th Street,*prie’Archer avė.

iP-nas Kass’ s^nas biznie
rius, kuris, užlaiko \gerds rųšies 
laikrodėlius ir abetoai viską, 
kas surišta su auksinių ir si- 
dabrinių daiktų pardavimu.

Kam reikalinga pirkti dova
nos, tai tikrai gera vieta pirk
ti jas pas Kazakauską 

žvalgas.

GL0WING EMBERS: — Some of the Chorus members ’ * • * d '' • . ’ I,
were cųrious as to how I managed to get all my Information 
about the happenings during rehearsal, Friday before lašt, since 
I was absent from said rehearsal....simple, my dear fellow mem
bers, simple.....Burning Bits employs a whole corps of secret 
Service reportors.... ask Annus, if you don’t' believe .me
hear our feeble efforts over WHFC on Thursdays 
Dan has reconsidered....,Tommy Kruger, our new Sočia! Chair 
man, is in the process of initiation.

PAS MUS PIGIAU
NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIU

ma i’aįti visokių prekių mote 
rims, vyrams, mergaitėms ii 
vaikams — taip kalėdinių do 
vanų, kaip kasdieninių reikme

Suhakstytaš adtomobilius pataisome taip, kad. jie išrodo kaip nauji. Musų 
“Rebore” darbas /ra pilnai garantuotas. “Igųftipn” darbą ^tlidca eksper
tai. Plovimai .ir grėesinimas automobilių tik $į.O^. P^ikjis garazasjael lai
kymų autoindbilių. Sugadintus automobilius parvežame; js visų miesto da
lį- —j:__ ..' o . 4.' S.

In this modmn day and age;
We pretend that sentiment shotlid have no place 
Būt when the Christmas season is agąin nigh, 
We leave our modom inclinatlonš high and dry — 
For that look in Motheris eyes, 
That proud flush on Dad’s fainilidr face, 
And Brother’s widerspread grih Of ^ladness, 
WJi'en each receives your huihble gift of jo.V.

, Kam reikalinga auksinių 
daiktų, kaip tai žiedų, laikro
dėlių if įvairių kitokių gražnų, 
4 < 1 *-v >4 I / n * 1 MA • *■

$3. St. Lou
Omaha. $8, 

Miami > 
B. S. UMOUSINE LINES

Tei. Randolph 4 209

{fenas Petras, aprašydamas 
“Naujienų” No. 2?5 kaip 6Vil- 
nies” darbininkų algos yra ka
pojamos ir kąip darbininkai 
joje išnaudojami, užmynė ant 
raųdohojo komo komisarams 
Andriuliui ir Mileriui.

Ir ve ježednieVnoS nutnery 
296-me viehas komisarų, pasi
rašęs slapyvardžiu “V. šąfroš 
darbininkas’’, prirašė pusantros 
špaltos prieš Seną Petrą, tei
sindamas komisarų biznį.

“Vilnies” boselis, tkritikuoda
mas Sena Petrą iF “Ndujįenas’’į 
pats save sukritikavo, tdr būt 
todėl, kad vartojo perdaug rie
bių žodžių, kaip pav. “socialfą- 
šistas”,, “Grigaičio vergas” ir 
kitokių’, Tuos visus žodžius pa
lieku 
bus re: 
Petrą arba 
duosiu ’gi 
iš ježednievnos. ‘

^Komisarų dienraštis minėtai^ 
straipsny kalbėdamas apie algų 
kapojimą savo ‘ darbininkams 
klausia: girdi, kas tffme blogo?

Ar ne juokinga? Komisarai 
nemato nieko blogo, jei jų dar
bininkams algos nukapojamos. 
O kai Henry Ford arba Rocke- 
felleris, ar kuri kita įstaigą 
nukapoja darbininkų algas, tai 
“Vilnis” rėkia, joge! algas nu-•* I 
kapojo, o gyvenimo ręikmcnos 
dar tebekaštuoja tiek, kiek ka
ro laikais. Dabar vėl. kai “Vil
nies” darbininkų algos trumpu 
laiku tapo nukapotos dti kąrtu> 
tai “Vilny” klausiama, ‘ kas ta
me blogo, kad jos nukapotos 
$11 savaitėj; arba, kas tame 
blogo, kad algos neišmokėtoš 
po mėnesį laiko?

Ježednievnos boselis kalba, 
kad darbininko alga esanti ge,- 
ra $20 savaitei. Reiškia, kad 
darbininkas su šeimyna galįs 
gerai gyventi už $20 savaitėje. 
Bet su komisaru Andriuliu yra 
jau kitokia kalba: jam reikią 
.-------- ’-T-r1- .‘T-r 1 '.r :■.

'Andriuliui, nes jie vėl 
dkalingi jam prieš Seną

‘ • “Naujienas”. ĮPa-
vieną kitą ištrauką

pražuvęs
Daugėtu pirmųjų įspūdžiu 
dažnai eiti sugadinama 1k^> 
>du nors mažu ii pažiurta 
daiktu. T ''T

aukštų algų, bąt dėl komuništf 
nio judėjimo. •'

Reiškia, Andriulis 
pasakys savo 
raudoną graudų 
spyčių, buk jie. dirbą idėjai, o 
ne tarh, kad puti aukštaš al
gas, ir tie darbininkai turi ty*- 
lėti. Tie dn4*Whibkąi turi tylėti, 
ba komisaras turi galios su ko
munizmo idėja uždaryti jiems 
burną ir algą kapoti. Na, o ko
misarai, kaip Bimba, arba AnĮ 
driulis, jie-gali gražiau gyveh-

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ

Joks

Summer Pianos 
Reunęr Pianos ... 
Schyltž Pianos .. 
Kimball Pianos - 
Jlamilton Pianos

f - GROJIKLIAI PIANAI

Antradirfus, gi

itybė ir biudžetas. Kaip

’■ s ■ ' VIENYBE : 
193 Grand Street 7

WISSIG,
Padaliniame Kare

Seno Krajaus

Peoples Furniture Krautuvės
I

Dabar Siulija Specialiai už
MAŽAS KAINAS 

\ • •• •

Visus Naujus, Pertaisytus ir Demons
truojamus Pianus.

..t.
čiauą, Strazdo, o dąi lifete esa
ma kitų.' Laisvėj atimta dar- 
baš iš Butkaus, Paukščio, Kuo^ 
džio ir kitų. ; ,

“Vilny” dar rašoma, buk jo
je hera bosų, o esą visi lygųrn 
Tik nusijuokti tenka iš tokios 
lygybės. Tai tur būt komunis
tinė “lygybė”. —rSenas .Petras,

Cable Nielsori Grojiklis 
Marshfięld. Grojiklis 
Mackey & Gamp Grojiklis 
Bell Sę Co. Grojiklis ........ų
Hamilton Grojiklis ......
Kimbitll Grojiklis........ .....
Hartford Grojiklis ...........
, ELEKTRIKINIAI GRAND PIANAI
\ ■ '■•'■'C’ - ..r- 'J '

& C. Bay Reproducing- Grand 
Kiniball Reproducing Grand l.

Taipgi yra daugybės kitokių ligių bargenų 
Lengvus išmokėjimai, pritaikomi visiems 

reikalaujantiems.
. Krautuvės atviros kBs vakarą. (

Lpadaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra neivarus, tai ius no
rom* ar nenorom# .turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Uetennn, dantų tepalas, valo 
dantis naujo budo. Musu che- 
dUkal pagalios surado sustota 
kur* lituko ivnUBu nodrasky* 
dama* dantų araala* — tos sun
ku* uždavinį* pagailos tapo U- 
rišt**.

Didėti tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS •ah****»*ee*»*e*ee«e**»*»e*e«»fl*«******* $8.0(1 
knygoje telpa daviniai pirmo įdėta- 
.. _ .._ ___ „___ _ _ , ii
estellal, .skaičius gyventojų, kiek

Daktaras
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSĮSENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo. ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus, nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja prr daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai *OFISO VALANDOS: Kasdis nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas Ktelcr Ave^ TeL Cr*wford 5573

inmį kartų isigijorii tiarai kultūriškų “NAUJO ŽODŽIO” 
leidžiamų dvisavaitini spalvuotų jumoro žurnalų

“VAPSVA’’
moro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių^ sustato: A. Varbas, 
ošius. J. Herbačiauskas, PivoŠa, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10* litų, trims mėnesiams 2 lt 

ė 50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai. . i

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

SERGANTIEJI!
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie bile ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
K treatmendii išgydy- 
ą niui kraujo ligų, 
B- reumitizmo, inks- 

■L puilės, urina- 
OB rių ir visų u^kre- 
W čiąmųjų ligų. Tai- 

P8> speciali treat- 
mentai sugrąžini- 

■b mui energijos ir 
stiprumo be laiko 
nustipusiems ir ly
tiniai silpniems vy
rams. !' 

žmonės kviečiami ateiti 
informacijų, kurios

šeimynai
1 {Bevelk kiekvienas žmogus 
^erka D0VANAS KALR- 

-v- \ DOMS. čeverykai yra ge
li ___ ) ra d°vnna* Todėl, mes pa

darėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

ROXEE MOTOR SERVICE
J. VISCONT, Savininkas. 

P. Budvitis ir J. Želvis, Mechanikai.

907 W. 35th St, Phone Yards 0405

UNIVERSAl SHOE STORE
i . ZALESKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. Tel. Vfctory 6576

it/. . . ■, .....  alr kifoŲos įpėĮįOs ląbių ftigiap
"■ ■ - didėliame tiasirihinnre:—

Kalėdų Išpardavimas 
Pork Loin ..........................
Round Steikas ..................
Žąsys, šviežiai nupeštos ... 
Antys, švięžiai nupeštos ... 
Kalakutai, šviežiai nupešti 
Frankfurtai .............. .......
švieži, netarpyti taukai ... 
Su žiebrukais lašiniukai, :

homeS

įtofriin* »miv*i*toi>**i« .. y;
proga Kelionėms ' 
r į N»W York 113. Florida $18.

Slifotei* bUsu ar < auto* 
NėW Ofleahs $13. Dettoit 

$3. Minnpapolis $6. 
ittsburg »/. Kansas Citv 
32.75. Cleveland $5.75.

HOTEL GRANT 
Dearborn

VIRfiJE. ‘
1,054 patarimai kaip vi:

MAISTAS IR VALGIŲ GAMl ___________________
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ii skanius valgiusi sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. v

šioje 785 ____ __________________________
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteMal, 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias-paštas.

KAUNO ALBUMAS
Knyga paveikslų ir fotdgraf i jų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ______ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA a.............. ...... ....___ ________ _____ 5$

Rašybos vadovėli# su rašybos žodynėliu. Išleista 
1920 metais. x

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLI^
Namų darbai, naminė ši 
pigiai šeimynų užlaikyti

■ ■ ‘ - i- . s-
■ i '

buvo.be


AntracUemji,

todėl, -jeigu

Edltor P. GRIGAITIS

1878.

Orderiu

LENKTYNĖS TARPE “SLAPIŲJŲ

BRAM STOKER

DRAKIMGRAFAS
Permission Donbl

(Tęsinys)

skandinavų vidų

KONSERTATIZMO LAIMĖJIMAS AUSTRALIJOJE

SIAURAS PARTYVIŠKUMAS

pn’ipą

žeaithUaa.

gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

tai juodu 
ir finansais

uzgi.ru1 
muk i-vadovėliai padarydavo

ienos eina kasdien, išskiriant 
Le&ius. Leidžia Naujienų Ben-

“Naujienų” Kalėdinis aume* 
ru> išeisketvirtądieny, .gi^iudžio

d. Jis bus Ifi puslapiu, pi
lnas gražių apysakų, straipsnių 
tir sveikinimų.

Randa vejai prašomi 4š kalno 
.užsisakyti dūlėsių skaičių aio 
dvigubo lūimeido.

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį 11. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

LAISVAMANI, BOLŠEVIZ 
MAS IR MOKSLAS

Mokslininkai statistikomis j- 
rodė, kad naujagimiai kūdikiai 
paprastai būna juo didesni, juo 
vėliau jų tėvai apsiyeda. Ir vai
kai tų fiBvų, kurie apsiveda se
klesniame amžiuj, bųna aukštes
ni ir stambesni, negu jaunes 
pįų -tėvų vaikai. M to seka, kad 
palyginamai genesniame amžiuj 
vedantieji šiaurinių rasių žmo
nės yra daug aygalotesni už 
atogrąžų kraštų gyventojus. 
Mat, šiltų kraštų žmon'ės lyti
niai subręsta žymiai anksčiau 
ir jų vedybinis amžius atatin- 
ka musų vaikiškų amžių, ’šita 
teorija yra aiškiai įrodyta. Sa
kysime, net Europos tautų tar
pe yra vedybinib amžiaus skir- 

I tumų. Italas, ispanas arba grai-

nutariaunuodugniai ištirti vi
sus užkampius ir ikambarips. 
Pįrnpaų Jtąi padaryti- uiun tru
ko drąsos.. Nu^MCl wo ‘kam
barį ir pasiėmęs žiburį .pamė
ginau visas duris. -Kaip fŪfiįr 
jau, viso^ jos buyo -užrakintos. 
Spintos ;idavde naujos; bet iįi- 
3ja.ii žemyn ąHmeninĮms lajį> 
tais į prieangį, kur 
sykį padėjau savo kojų pilyje. 
Eesigraibydumus.radau. kad ga
iliu #gąna- -lengvai -atitraukti

Dešiniuosius tautininkus krečia drugys, matant, 
•kad jų kandidatai negarbingai prakišo SLA. nominaci
jose. Karščiuojasi ir oficialiai sandariečiai, kurie re
mia “dar vienam terminui” (tur būt jau devintam) (}e

raštai, kuriuos mąkykla ir val
džia drausdavo.

Imkime Ispaniją. Tenai da
giau kaip per tūkstantį metų 
nebuvo jokių kitų mokyklų, 
kaip tik katalikiškos. Didelėje 
daugumoje jn°kykįų visi moky
tojui buvo kunigai ir zokonįn- 
kąi. O ką dabar matome toje 
“katalikiškiausioje” šalyje? Tę- 
nai valdžia vos sulaiko minias 
nuo bažnyčių deginimo ,(ko n4 
bolševikiškoje Rusijoje žmonės 
pedąrė).

Tas pats, tik dar aštresnėje 
formoje, dedasi ir Meksikoje, 

. kurioje katalikybe (atnešta iŠ 
Ispanijos) buyo įsigalėjusi, gal 
būt, day labiau, negu Ispani
joje.

Taigi yra tuščia pasaka, kad 
su pagelba katalikiškų mokyk
lų galima pašalinti “bedievybę”. 
Mokyklos, kuridse religija yra 
-per prievartą 
niąms, greičiaus prirengia dir
vą “bedievybei”, nes ten, kur 
yrą pasikėsinimas suvaržyti 
protavimo laisvę, kyla nepasi- 

Į tikėjimas mokytojais ir net ne
apykanta prieš juos. Mokytojai 
mokina vienaip, o mokiniai gal
voja kitiūp.
. Kai d«l sumanymo steigti ka
talikišką universitetą Lietuvo
je, tai jisai yra ne tik berei
kalingas, bet ir kenksmingas.

ir rusų — 168 
178^ cm. ir pa

galiau pačios Europos šiaurės 
[gyventojų
tiniškas ūgis siekia 17-5 centi
metrų.

žinoma, tai nėra vienintelė 
priežastis, nuo kurios pareina 
žmonių ūgis. Klimatas, mais 
tas, paveldėjimas, aplinkuma .ir 
kitos priežasty# čia turi dide
lės .reikšmės. Ypatingai svarbus 
yra žmonių xugio išsivystymui 
maistas. Pavyzdžiui, hotentotai 
ir bušmenai priklauso tai 'pa

lčiai rasei, iir vieni ir kiti gy- 
|vena atogrąžų krantuose, o vis-

kąklą ir jo pečių ir rankų ju
desius. šiaip ar taip negalėjau 
apsirikti pažinęs jo rankas, ku
rias turėjau tiek daug progų 
studijuoti. Iš piridžių tuo apsi
reiškimu buvau susidorfiintaS ir 
užbovintas. Keistą, kaip mažas 
dalykėlis, gali suinteresuoti ir; 
užimti žmogų, kuris yra įkalin
tas. Bet tuojau mano jausrpai 
virto įA pasibiaur ėjimą ir pani
ką, kuomet pamačiau visą gra
fo kūną pamažu išlendant iš 
lango ir nurepliojant žnnyn pi-' 
lies siena, .prie' baisios bedug
nės krašto. Jo apsiąusto skver
nai, lyg sparnai plasnojo virš j,tik yra nevienodo ūgio. Mano

ma, kad hotentotai yra. auga- 
lętęsni už bušmenus vien tik 
dėl to, kad gyvena derlinges
nėse ^vietose ir geriau maiti
nasi. ‘ .

1.76 
136

Pranešama, kad Austrijos parlamento rinkimuose 
pralaimėjo Darbo Partija, kuri stojo ;už kai kurių už
sienio skolų atmetimą ir radikales reformas ekonomi
nio krizio pašalinimui.

Australijoje, vadinasi, taip pat kaip ir Anglijoje, 
laimėjo konservatyvė, atsargi politika. Jai laimėti pa
dėjo ta aplinkybė, kad tenai (kaip ir Anglijoje) buvo 
įvykęs skilimas Darbo Partijoje.

Darbininkuose, deja, neretai pasireiškia tokių pat 
stambių nuomonių skirtumų, kaip ir buržuazijoje. Kol 
jie nebus išlyginti, kapitalizmas tęs savo nepavydėtiną 
gyvavimą.

guz).
Keista susinervavusių žmonių logika. Jie, rodosjį,! 

turėtų žinoti, kad vyriausias SLA. principas privalo būt 
bepartyviškumas. Į tą organizaciją yra priimami nariai? 
(kaip pačioje konstitucijoje pasakyta), neatsižvelgiant 
į jų politinius arba religinius įsitikinimus. Tai kokią 
prasmę dabar turi ta jų pasąka, kad Susivienijimą no-, 
rį “užgrobti” ar “užkariauti” socialistai?

. Yra, beje; partijų, kurios nepripažįsta demokrati
nės tvarkos ir kurios todėl, paėmusios Susivienijimą į 
savo rankas, galėtų padaryti jam daug žalos. Dęl šitos 
priežasties dauguma SLA. narių per dešimtį metų ąt 
kakliai kovojo prieš bolševikus. Bet socialistai demo
kratijos principams yra ne mažiau ištikimi, kaip kas 
nors kitas.

Sandariečių laikraštis dabar bando paskleisti SLA. 
nariuose istoriją apie kokias 'ten socialistų užmačias ir 
prasimano šitokį dalyką:.

“Socialistai... nepasitiki savo rėmėjų išminką 
ir todėl iškepė jiems gatavą ‘šlaitą’. ”
Apie kolų “sleitą” čia eina kalba? Jokia socialistų 

^organizacija apie kandidatų, “sleitus” nėra riąnįUsi nu
tarimų, nėra net svarsčiusi kokius nors “sleitus” ^Sųsi- 
vienjjįme. Socialistų Sąjungos Pildomas komitetas iš 
jiat pradžių ląikėsi-to ^nusistatymo, kad /’ ‘ ’ 
zacija neprivalo spręsti, kąSusivienijimo n^rfai tp$ 
rinkti savo viršipink^is. Ir yrą. fąktąs, kad vienur 
cialistai rėmė vienus kandidatus, kitur kitus, Grapi 
Rapidso ‘ir Kenoshos socialistai, pavyzdžiui, už Saugu* 
iną Chiuaguje pastatytų kandįdatų visai nebateavop jie

žmonijos;hnųė Kvėpavau, buvo persisųn-; 
MusųTkęs tyla, ramumu. Priąiartinęs 

Ap- iprie lango, vieną aukštą žemiau, 
jĮįkiek į )^ii;ę nuo pamą- 

iau k® tpi judant. Kaip spč- 
i Iš. kambarių eilėj;, tep buvę 

žinomus,; faktus. - Imsimą lįgraf o Drakulos langai. Ląųgąs, 
.ar lenai caro valdžia

Tjeisiųgu kelių su 
klaidingu kėliu b; 
riet prieš ’Diąvą, 

x žemėj galutinis tikslą;
tęn, juaufloni gytąi, žmonių!! somo pluoštai. Vien vaizdo gra 
krauju j e išmaudytos rattdo-' žumas nąąne alaugino: oras,. Kū
no/ raidės SSSR, / žmonįjosiĮ riųo kvėpavau, buvo persisųn 
gėda — bolševizmas 7‘ 
»tailtai ten >nepąke

ifltrarpsnio' ^au^onus už-'
!niJ$ĮQ ,-^a tWįą Ignoravo vbį|,jau
tsiernį ‘

Simons-Simokaitį, * seniai žino, 
kad tas ^asmuo per savo aklą 
kerštingumą labai tankiai už-1 
simir^ta, ką jisai .zauąįją. Bėt 
mes (dar kartą turime išreikšti- 
inusidtebčjimą^ Kad p. Bačiunąs 
pasirinko sau šitokius pagelbi- 
ninkųs, “rųnydąmaą” į -SLA. 
prezidentus.

Baigdami, mes reikalaujame, 
kad “Dirva” tą Simokaičio me
lą atšauktų. Jau ji ne pirmu 
kartu Naujienų Bendrovę šmei- 

y ' •' 4} 1 Į
žia. Neperseniai ji savo špalto- 
se skelbė kito tipo (veikiausia; 
iš tos pačios simokaitmių kli
kos) melą, kad ‘‘Naujienos” 
kvotusios savo, darbininką $.1 
dėl Jo namuosec išreikštos nuo- i 
-mopę# apie kandidatus į SLA. 
Piki. Tarybą. CAr Clevclando 
įsavaiL’aštis mario, kad šitokiais 
‘keliais jisai gali toli važiuoti?

Nuo ko pareina žino 
gaus -ūgis

“Draugas” perspausdino- iš 
vieno klerikališko Lietuvos j
laikraščio straipsnį, kuriamėj 
įrodinojąma katąlikiško univer
siteto reikalingumas. Tenai- aiš
kinama, -kad iš blogų mokyklųj 
kyla ^bedievybę” ir “bolševiz
mas”, kurie esą niekas kita, 
’kaip “suklbidinto žmonių pro
to” vaisiai. Jeigu, .girdi, žmo
gių proto klaidinimas praside-J 
dą universitete, tai atsirandaį| 
“suklaidinti” mokytojai 
riuos tas universitetas išleidžia,;! 
“suklaidinti” rašytojai ir t. t J 
jr jie yisoje visuomenėje pri-ji 
Veisti “nedakepėlių ar bedie-J 
vių”. Tojiaus tame straipsnyje! 
.skaitome:

“O - kuria ^kryptimi musų; 
visas kraštus' turi važiuoti?

Dievu, ar!
Dievo uriĮipalšoje jo šviesoje ir Slėnių ii 

kurio šioj' įdubimų šešėlių juodumas mink- 
; — tai! štūjo, atrodė kaip švelnaus ak 
žmonių h

Dvi aukštas mokyklas Lietuvą 
kolkąs negali palaikyti -tinka
moje aukštumoje 
atsiras antras univei’sitetas ša-, 
le dabartinio, tai juodu abu 
bus silpni — ir finansais, ir 
pedagoginėmis pajėgomis.

Tame sumanyme reiškiasi5 
Lietuvos klerikalų baimė prieš 
mokslą. Jie nepasitiki savo 'idė
jų stiprumu. Jie mano, kad to-? 
kioje mokykloje, gurioje stu
dentas turi teisę laisvai ieškoti 
tiesos, jisai “paklys”, pataps 
“bedieviu”. Todėl Jie nąri tu
rėti tokią mokyklą, kur ta lais
ve butų panaikinta, kur stu
dentas butų verčiamas klausyti 
ir skaityti tiktai tą, Ką -patvir-’ 
tina bažnyčios vyiįaMftjbė. ;

šituo ąt&vijgiū Klerikąląi .yrą, 
visai panašus ,į bolševikus, kur 
riuos jie taip niekina, ir į fa
šistus. Nes ir bolševikai bijo’

štangas ir nuimti sųpkius .ap
rūdijusius retežius; bet durys 
buvo užrakintos. Rakto nebuvo.

. i .(Bus daugiau)

Washingtono politikos sferose kalbama apie frak
cijų kovą demokratų partijoje. Stipriausias demokratų 
kandidatas į prezidentus šiuo tarpu esąs New Yorko 
valstijos gubernatorius Roosevelt, bet juo esą nepasi
tenkinę “slapieji” (prohibicijos priešai), kurių prieša
kyje stovį nacionalio komiteto pirmininkas Raskob ir 
buvęs kandidatas į prezidentus Al Smith: jiem dviem 
Rooseveltas esąs nepakankamai “šlapias”, nes jisai 
ieškąs simpatijų tarpe prohibicijos fanatikų pietinėse 
valstijose ir vakaruose.

New Yorko gubernatorius pareiškė savo priešin
gumą 18-am konstitucijos amendmentui, kuomet jisai 
buvo renkamas. Jisai, be to, dėjo savo parašą po kiek
vienu įstatymu, kuris buvo prohibicijos priešų praves
tas valstijos legislaturoje. Bet jisai vistiek nesąs pakan
kamai “šlapias” Raskobo-Smitho frakcijai!

Iš to matome, kaip žymiai pasikeitė Amerikoje sen
timentas prohibicijos klausimu. Partijoje, kuri tikisi 
laimėti ateinančius prezidento rinkimus, eina lenkty
nės tarpe “slapiųjų” ir “šlapinusiųjų”.

Bet tos lenktynės nėra nuoširdžios. Jų tikslas yra 
nukreipti publikos akis * nuo svarbesnių politikos klau
simų. Demokratai neturi aiškaus nusistatymo nei ne
darbo klausimu, nei muitų klausimu, nei karo skolų 
klausimu. Nė vienu šitų klausimų jie nėra pasisakę, 
kuo jie skiriasi nuo republikonų. Bet jie nori, kad ir 
čia dar taip, įeiti į valdžią. Todėl jie stengiasi parodyti, 
kad jie už ką ten “kovoja”.

.K w •ų.'.’P

MELAS

Nors Simons-Sįąiokąįtįs tą-t 
me savo rašinyje nemini “Nau
jienų” varde, j bet yxa aišku,, 
kad jisai čia taiko į Naujienų 
Bendrovę. Mes todėl turime 
dėl jo priekaišto pareikšti, kad 
Naujienų Bendrovė nei iper 
adv. Gugį, nei per ką kitą !<iė- 
ra ėmusi paskolos iš Susivjeni-* 
jimo Lietuvių Amerikoje. i

Iš laikraščių bendrovių, gą-' 
vusių paskdlą iš SLA., yra,' 
kiek njums žinoma, tiktai tąu-j 
tininkų “Vienybė”, šitai tauti
ninkų laikraščio bendrovei Su^, 
sivienijimas, buriant T. Paukš
čiui iždininku, .paskolino $25 
000:00, ll;urie dar iki šiol bėrą 
atmokėti, nežiūrint to, kad, 
penkių metų terminas jau se-j 
niai yra praėjęs.

Simons-Simokaitis ir kiti įtos 
rųšies rėksniai, kartu su “Dir-> 
va”, kuri atspausdino tą šmei-’ 
žiantį Simokaičio įrašinį, stenr 
giasi padėti ^Vienybei” ;pra-( 
vesti jos bičiuolius į $LA. IPlldJ 
Tarybą. Iš to galima suprasti,’ 
ko Vertas yra Simokaičio pasi-! 
piktinimas paskolų negrąžini-, 
mu Susivienijimui. Jeigu jisai 
neveidmairiiąutų, tai jisai turė
tu “V-bę”^ smerkti įr prieš jos 
remiamus tkandidatus kovoti;? 
bet vietoje to, jisai bando mes-' 
ti dėmę ątit 
rios niekuomet jdkių paskolų) 
iš Susivienijimo' neėmė ir ne-' 
prašė. į

Tas be sąrmatos ne-’
išmano nū to, jogui skelbimas 
fokių melagingų ■ dalykų, kad' 
“Naujienos” “nempka nei įpro-

S8.00 
4.00 
2.00 
1.50
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Pereitos savaitės “Dirvoje” 
(įdėta pp anti-ašte “S. L. A. Iž
dininko kvalifikacijos” Broniaus 

t

F. Simons-Simokaičio rašinys, 
kurio turinys esąs paimtas iš 
“Chicagos Radio Valahdos Gy
vo žodžio Laikraščio”. Be kitų 
'plepalų, tenai randame šitokį- 
.sakinį: „

' “Jis (SLĄ. iždininkas Gu- 
gis) neatsakė kodėl jis sko
lino pinigus socialistų dien
raščio bendrovei ant tokiy 
paskolų, kurios šiandie ne
moka nei procento, -nei su
mos.” / Į

brukama moki- mokslo laisvės: sovietų Rusijoj 
je visos mokyklos, neišimant 
universitetų, yra paverstos pro
pagandos įstaigomis. O Italijo
je .valdžia įsakė visiems uni-; 
versitetų .profąsoriąms prisiek
ti “ištikimybę” fašizmui, ir ku
rie atsisako nuo tokios priešai-' 
kos, tie netenka vietos, Lietu
va neprivalo eiti nei bolševiz-' 
mo, nei fašizmo keliais, bet 
privalo eiti laisvės o|ių, kurią 
veda į šviesą ir pąŽapgą.

mokyklose jokios “bedievybės” 
nebūtų? 'Visi žino, kad dėjo. 
•Religija tenai buvo per prie-^ 
varią;’\įnįgkąma ’ir ?.p??a(jinese, irt 
vidurinėse mokyklose; bet mo-į 
kiniai, Ilt'gu pasiekdavo
uui-vei'sit«Uj,. jau daugumoje 
į^uįąvo laisvaipąniai. Ne mu-į

JNĄčU&KOB, INMHC 3WL
fur&jo swo v(su ?p. J. Gn»ium pviešąkyje).

Nuostabiausia ^dariečių pusėje yra tai, kad jie 
'taip greit užmigta praeitį. Per metų metus jie viešai 
gyrėsi ir didžiavosi, krid visi SLA. Pildomos Tarybos 
nariai esą Sandaros nariai. Socialistai betgi nešaukė, 
kad sandariečiai yra “užgrobę” Susivienijimą. Jie tą iš 
sandariečių susidėdąnčią Pįld. Tąryįbą rėpre ii gynė 
kiek galėdami nuo bolševikų atakų per metų metus. 
Jeigu socialistai butų tik užėmę nęitralę poziciją, toje 
kovoje (nekalbant jau apie susidėjimą su Pild. darybos 
priešais), tai bolševikai butfų seniai pasiėmę į savo ran
kas Susivienijimą ir siandiė Bipiba butų jąpie diktato-, 
rius. ' ,

jTai kodėl negalima reikalauti, kad ir sąndąriečiai | 
butų tiek pat tolerantiški dink socialistų, kaip sącialis- 
tai buvo ir tebėra link sandariečių? Ar “Sandaros” ra-’ 
šytojai mano, kad jų partijai priklauso kokios tai pri- 
vilegijos Susivienijime? 1

Iš tų. asmenų, kurių kandidatūras į SLA. viršinįn-’ 
kus remia ‘‘Naujienos” ^ria nėra nė vieno
Socialistų partijos nario, l’ųo tąrpu kąi kurie jų yra 
Sandaros nariai. Bet jeigu tame sąraše ir butų visi vie
nos tik Socialistų partijos nariai, <tai kuo jjisai įbutų blo
gesnis už tą Pild. Tarybos sąstatą, kuris -buvo šimtu 
nuošimčių sandarietiškas?

Jeigu mes norime kultųrįniame darbe daryti kokią 
nors pažangą, tai turime išmokti pakęsti kits kilo nuo
mones ir kooperuoti. Ant grynai partinio kurpalio tem
pti Susivienijimą negalima, nes nė viena musų partija 
nėra pakankamai didęlė' vįena jį aprėpti. Keista, kad 
(oficialiai Sandaros vadai šitų paprastų dalukų dar iki 
šiol nesupranta. Matyt, jie nedaug pasimokino iš SLA. 
45 metų istorijos.

(kUri niekuomet nebuvo imta’),J 
yra nięku nepateisiriuinas" ir 
neleistinąs kenkimas 'bizniui.’ 
ei am, matyt, nū motais, kad 
šitokiu begėdišku r$|igįu 
$taįQ f laikraštį
(“DiHą”), kuris' jį pą^'keĮbū.

žmones, kurie arčiau pažįstu’

nęgu anglas, danas <ar lietu
vis.
' Ištirta, kad atogrąžų kraš
tuose, >prie ekvatoriaus gyve
nančios .c€utral|«iė6 Afrikos Ji- 
Jjpptą (neūžaugą) tautelės pa- 
siekia daugiausia 140 centime
trų ūgį. Kiėk į šiaurę gyveną 

Į bušmenai vidutiniškai būna 143 
centimetirų ūgio. Dar toliau 

bšiaurėj gyvenančių japonų .ir 
siftiliječių ,(Sicilijos saloj gyve
nančių italų) vidutiniškas ugi s 
1’58 centimetrai. Ir taip žmonių 
ūgis vis didėja, juo toliau eina
me j šiaurę- Pietų prancūzų ir 
vengrų vidutiniškas ūgis — 163 
cm., vokiėČių 

Lcm., angelų —

Subicription Ratesi
18.00 per year In Canada
|7.00 per year outside oi Chicago
18.00 per year in Chicaro 
8c per copy

į žemę nuleistos galvos. Prad-1 
žioj -nenorėjau tikuti savo 
akims. Maniau, kad tai yrft« 
koks mėnulio ^spindulių -šposas,. 
Keistas šešėlių efektas; bet be
žiūrėdamas iįgiau, penai tikri-j 
nau, kad mano nebuvo klysta. 
Mačiau jo rankų ir kejų pirš
tus gviėbiarit už 'kraštų sienos 
akmenų, Aarp Kurių buvęs ce-M 
meaitas ilgaj metų jau -novo rie->| 
nai .išėstas. l?asii^u<lo|iamas iš-i| 
sįklšįmais iir sipnos nelygumais,, 
grafus, kajp driežas, rępliojo- 
žemyn stehetį^ai greitai ' ,

Kas pei’ žmogus $is .yra, koksr 
sutvėrimas ^ąsįslępgs žmogaus, 
pavidale? Riuurios grafo pdies 
pasibaisėjimas mane prą^odri 
nuveikti; esu apimtas 'baimes, 
didelėsT<baiuiės -ir jos negaliu 
ištrukti.; mane supa baisenybės,, 
ąpię 'kurias ;nedrįstu .pagalvoti.

Gegužio 15 d. Dar kartą ma
čiau grafą .vaikščiojant sieno
mis 'kaip driežas; lis rėpliojo 
i$ilgaii sieųos, -apie šimtą pėdų 
žemyn, gana toli į kairę. Jis 
įpražuvo ikbkivj >skylėje ar lan
ge. Kuomet Jo galva pražuvo, 
prisiglaudžiau prie lango norė
damas' višką geriau pamatyti, 
bet nugalėjau, -r-tolis buvo per- 
didėlis ir .manę (*kys per tamsą 
ten aiegalėjo ^siekti, žinodę-

Chicagoje — paltu]
Metama -- . v r-- - -
Pusei metu ----------- ----
Trim« minmriiimM r---
Dviem minėdama 'r.--' 

Vienam minėsiu!
Chicagoj per ilneiiotojua: 

Viena kopija - -----------
Savaitei ............................
Mineliui — - ----------

Suvienyto*® ValatfiMe, m Chicagol 
paltu t

Metama - ............  |7.0(
Pusei meti ',•>«(

nr ^aukštas, ataeps j’ėmjiis, ir 
ąior's jau buvo oro gerki nudė
vėtas, <$ar gerai užsilaikė. 'Vit/ 
rinų nebuvo, ir matyt jų ten 
nebūta pepriįĮįgus amžius. Pasi- 

1 slėpiau <ųž Jąngo krašto ir 
sargiai iškišęs priekin galvą 
pradėjau Žiūrėti.

Tai, .U iPbTO hyvuu 
judąpt, ■bnyo o grilva jšlen-

| dunti iŠ lango. Jo veido uema- 
arius Teligijos priešais, bet tie. čiau, bet pažinau pamatęs jo

Vėliau. Pilnai sutinku su pa
skutiniais žodžiais, bet šį kar
tą visai esu tikras, daugiau ne
abejoju. Išdrįsiu laisvai miego
ti tik ten, kur grafo Drakdlos 
nebus. Pasidėjau šeimininkės 
duotą kryželį ant pagalvės, nes 
jaučiu, kad jam ten esant ma
no atilsis nėra tiek daug drumš- 
čiamas įvairių sapnų; ten kry
želis visuomet ir ipasiliks.

‘Kuomet grafas išėjo, nuėjau 
j savo kambarį. Truputį palau
kęs ir negirdėdamas jokių žing
snių, užlipau ant didžiųjų akme
ninių 'laiptų ir atsistojau :poąir 
Gijoje, iš, kur lengvai galėjau 
žiūrėti į pietus. Npis iii nega
lėjau ją naudotis, didžiuliai že
mės plotai toj pusėj paliko ma
nyje, nevaržomoj daisvės įspū
dį, ko nejaučiau apriboto pilies 
kiemo tamsoje. , '

Į .kiemą žiūrėdamas, jaučiau, 
kad tikrai esu kalinys 
dos, man truko tyro oro kvė
puoti. Nakties gyvenimas pra- 

Į dedą jau atsiliepti. Mano nei^- 
vai visai suiro. Bijau šavo še- 

ku-į| sėlio »ir visokie biaurųs ųsivaiz-. 
davimai mane nuolat kankiną. 
Dievas težino, kad šios prakeik
tos vietos mąnyje sukelta bai
mė nėra be pagrindo, žiurėjau 
į Hipelius, gražius miškų ir .kal
nų plotus, glostomų švelnių gel
tonų menii|io spindulių. Buyo 
beveik šviesu, kaip diena. To
limos kalnų viršūnės lyg -tirpo

Trims mSniiiam*
Dviem mlnesiams
■Vienem mlnesiui

UetavMB ir Mira

Metam* - T - ............ , u... $8.00
Pusei meti .. ..............................#.00
Tnmj| T, r - , r Į_L ,
Pinigus reikia įlįsti laito Moniy 

i atsakymu.

Būtina it labai pyti- 
bioga knyotle firma, *d- 
m nori t|pti iioa ialiet 
pibrčiai*. PuoH>kiaiaiai 

IUm ieH<-» tMėką, 
aule jo* vidir'-1*“ La- 
kieuN' ir



CHMGOS aujienos

18 g-vės apielinkė

$outh Chicago, III
GrabortalSLA. 74. nominacijų daviniai

Grinius ga

Mirė senąs advokatas
Telefonai.. Varde, 113 8

VeneriškosTel. Canal 4050
73 nušauti šiemet

Atėmė $3įO0O. valgykloj

Valandos

Pavogė snapsą,

LOVEIKIS

Valandos

Lietuviai Gydytojai X’

GYDYTQJAS, IR CHIRURGAIS

Hemlock 8151

1821. metais GhicagcJ 
j i u tą i k i pastarų j u 
viso. 73, banditai.

buvo 
dienų

Peter Conrad. 
fotografas

1646 W. 46th St.

Telefonai

: Boulevard 5203.

Boulevard 8413

Kampas. Wabash Aveniu 
Tel. Pullman 0856 
Gazai* X-Ray, etc.

1327 So. 49th Ct* 

Telefonas 

ęicero 3724

Įvairus Gydytoj^

DR. HERZMAN

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas

Daug, dirbo, bet mažai 
pelnė .

Teismas valstijos audi 
toriui.

ja vidz?0 nj, 
Ashland, Av*.

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir &AKTJ, 
Mei viouonąet teikiame širdingą, simpatinga ir.r tarnai 
patarnavimą, kuomet jį? yra labiausiai ręikaiingaa*

Kaip, vakar turėjo- prasidėti 
nagrinėjimas bylos iškeltos val
stijos auditoriui Oscarui Nel
sonui. Valstijos auditorius yra 
kaltinamas nebojimu savo pa
reigų ryšy su užsidarymu 
Waukegan Statę banko. Nelso
no byla bus nagrinėjama mies
tely Woodstoek, III.

Miesto Ofisas
Room 1502

Valandos: 9 ryto

Ieškos pinigui policiniu 
kam duoti algų

raA
France:
tų, j r du, brokai 
tuyoj gi —-I „

Kūnas pašarvotas. randasi 
15327 Mytle Avė., HM;vey, Ilk

Laidotuyės įvyks. ketverge, 
gruodžio 24. dien.it, 9,;3,Q vai. ry
te. iš namy.. i v««tos airių parapi
jos.. bažnyčią, kurioje, atsibus, ger 
duUngos^ pan^aldos velionės sielą, 
o iŠ: ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero, kapines.

Visi a. a^ Marijonos Rutkaus
kienės giminės* draugai ir pažįsta
mi esatį nuoširdžiai kviečiami > da, 
lyvauti laidotuvėse ir sumūkti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
kinimą..

Nuliūdę. liekame. 
Vyras, Dukterys, 
Broliai. ir Giminei,

Trumpinusia dieną me, 
tuose

1800 5. Halsted St.
CHICAGO

Valandos 9 ryto iki 9 vakare
Varicose Gyslos Odos

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virgini*. 0036

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Atd Leavitt Sų 

Telefonas Cunul 2552 
Valandos 9 ryto, iki 8 vakaro.

SercdOj it; E2ta|į$& °®° 9 iki

įlydėtas 1 Sy,

AWP% Za^io gi- 
i it PjUmmi. 
kviečiam* dalyyauu 

t^eilsįn^;

js. Hęįfah
Giminė*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios 
yra naudingos.

Duokite, savo akis, išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam. Optorųetristui J 
Akių Specialistas. Virš . 15, meti^ 

patyrimas z
Akiniai,nuo$3 t 
9 ryto iki 9 valu kasdie. 

! - DR. J; GROUI’E 
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

muose arba studijoj,

730. W. 62 St
Tel. Englewood 5840

KVIETIUNINKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į5 Visas Miesto Dajis ’

Vestuvėms, Bankietąms įr Pagrąhams
• Vainikai'

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard; 7314

Astuoni ginkluoti banditai 
padarė užpuolimų ant garažo 
adresu 15 South Boulevard, 
Oak Parke. Jie išvežė troką 
snapso, šnapsas buvo padėtas 
kalbamam, garaže skryniose pa
žymėtose užrašais “knygos” ir 
“katalogai?. Išvežto snapso 
vertė, šventėms- besiartinant, 
apskaičiuojama, bu v ugi apie 
$40,000;

Trys jauni banditai sekma
dieniu vakare atėmė. $3,000 iš 
North Aiftericah Restaurant 
kasininkės. Kalbamu, valgykla 
randasi, prie State ir Monroe 
gatvių.

Matų patarnavimas lal- 
dotavėieJt kpkMme reif 
kale vlinomet uti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturima flL 
laidų užlaikymui aky-

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

2400. W. Madison S t.
Vak: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Wėst 2860
Namų, teltfoMi? Btunarcick 0597

l Mirė advokatas-Edvvardi Ma 
įher, 7X mętų,. prąktikayųą: Chi 
cagoj. kaip advokatas per 41 
metus.

Kūnas pašarvok randasi 3620 
*S. Parnell Avė., Tel. Yyds 3095.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 24 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Šv, Jurgio para
pijos bažnyčią. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos, už velionio, 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Daugipcio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

j laidotuvėse ir suteigi • jam pasku
tinį .patarnavimą, ir atsiąyeikinimą.

NuRudf lįėk/me, ■
, Mpjeri*. Posūnis, Padūkta,

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
. Palengvjns akių. įtempimą, kuria esti 
prięžasęmi galvos skaudėjimo, avajgimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą, 
afcių> karštį; nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose, 
egzaminavimas daromas su elektra, paror 
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda, 
atkreipiama į mokyklos, vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v, Nedėliomis. 10, iki. 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM- 
RĄVLĄIKA SU NAUJU IŠRADIMU.

«ŠWl . afitaitamot. bt, 
akinių. Kaino* . pigiau kaip kilut, 

4712 South Ashland Avė.
, Phone, Boulevard! 7589

Šią. savaitę bus dedąnię^ pa 
stangos: parduoti taksų: waran 
tų pąKąnkamal privačiams pi 
lieciams, kad. galėjus prieš Ka 
lėdas užmokėti bent pmos sa 
vaičių algas policininkams.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuitta Rd~ 

kampas 67th ir Artesian Avė, 
* Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų. loms po pietų ir 

nedėlios Lajųitarimij

Sekmadienio, vakaro banditai, 
įsibriovė į Stęva Wick namų 
prie 173 gatvės ir Ashland 
avenue. Suriš# tris, namų šei
mininkus bąpditui išvertė namų 
rakandus ir kitokius daiktus 
ieškodąmi. pinigų, Visa, ką jie 
rado, buvo trys- dųleriai, pini
gais. ir trys z eiga retų pakeliai 
Banditai pasiėmė pinigus, ir ci- 
gąnetu&.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

4605-07 South Hermitage Av 
f Viii TtMonait YARDS 1741 Je 1742

• Micahel Sutter, 202 South 
Cicero avė., ūmai sustabdė sa
vo automobili prie Randolph 
ir Carpenter gatvių, kad nesu
važinėti dviejų vyrų.

G‘tie vyrai palipo ant Suttc- 
rio automobilio sparnų. Ne, ne( 
•padėkoti jie palipo. Jie atėmė 
iš Sutterio $208, o iš jo drau
go Kavads, 724 Lake st., 7 do
lerius.

ANTANAS DAUGINTIS*
Pjersiskyrę su šįuo pasauliu 

gruodžio, 21 dieną. 6 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Plungės par., Jo- 
vaišių kaime. Telšių apskr.

Paliko didęliame nuli,udime mp-
T -T - t

Kazimierą, brolį Ignacą, 2 
— Oną ir Barborą, 2 pus- 
— Antaną Dargį ir Juo-, 

gim.ines ir pažįsta- 
, Lietuvoj . tėvąk 3 brolius

Juozapą
seseris —

K. GU6IS
ADVOKATAS. 

MIESTO OFISAS 
127 N. Daatbofo St* Roam. 

Tilefona* Cėntrąl 4414 
nno 9* ryto Ikl< 4 pf, pieta 

Gyvenimo vieta 
3, SbutU Matot Stmt 
“ei- Boulevard 1310

Valandoa: nno. 6. iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėliojinno 9 iki 12 ryto

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja, laidotuvėse kuo^igiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti, 

Tel. Roosevelt, 2515 . arba 2516,

2314 W. 23rd Pli, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, 111. 
•Tek Cicero 5927

Dr. Suzana A. Slakis
Sptcialitti Moton

X 4145 Are
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.). 
Seredomis ir nedėliomia pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 * 
Rez. TeL Hyde Park. 33j>5.

JJ4,1.1 UJUM.', m 1WM.ĮS l .1 '<■ «.w f JMRUlffyR'

Susitaikė- nito suvažinė
jimo, neteko $215

rų, mote 
metodas 
prietaisas. 

Ofisas ir Laboratorijai
1025 18th St., natoli Hotgm St.

Valandos: nuo. 10—12 pietų ir- 
nno. 6. iki 7:30, vaL vakaea, 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyda Parh 6755 at, Raodolph, 6800

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė 
756 West .35th SL 

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

Necteltomfa: nuo . 10> iki* 12'.
SVARBU ŽINUTE 

IB M t STRIKOL 
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 vakare

Nedėlioj. pagal sutartį, 
Tel. Boulevard 7820‘ 

Namai: >.

6641 So.' Albany Avė. 
TeL Prospect 1930^

A. A. ouą
F R. A. VASALLE

\ ADVOKATAI.
\ 11. South. Lū. Salto StoseL 

Room 1934. T«L lUadolpk. OA 
Valandos nuo* 9 ryto ild 5* vaL n 
3241 S. Hatotod St.'Tol. Victotg 05

Valandos — 7t iki 9 
Ol»—Utarn., Ketv* ir Subatoąr n 
Vasąlle—Pan., Ser. ir PėtnyHde n

Cenettu Mang, 16 metų, 2637 
Sheffield avenue, nušauta nak
tį iš šeštadienio ii sekmadienį, 
kai ji mėgino i sulaikyti dū su
sipykusius x vyjus buvusius 
draugus. Kulka, kurią taikė 
vienas vyrų kitam, užgavo mer
gaitę, Ryšy su užmušimu ieš
koma Thomaso IReehles, priim
to sunaus.bwy.ugiQ, valstijos se
natoriau* John 1?QW(J1. šau- 
dyrpąsi įvyko i>owelb namuose, 
465iL Irying. Eark blvd.

Kazimiero
Visi a. 

minės, draugąi 
nuoširdžiai kyiečįami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą, ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vytas, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, Sesuo, iri Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Pilipavičius. Telefonas 
Bo.ųjevard 4139^

DR. A. Ji KARALIUS 
Gydytojas, iri Chirurgas 
3147 So. Halsted, Street 

Tel. Calnmet 3291 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9. valandos vakare

Tek Yardsr 1829,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS. AKIU SPECIALIŠTAS

Naktį, iš penktadienio j šeš
tadienį, apie 2 ar 3 valandų, 
ryto, piktadariai išmušė, du 
National Restaurant langus, 
1841’ So. Halsted st. Kas pik
tadariai buvo ir kodėl, jie lan
gus išmušė, nežinia.

Vietinis.

f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

x blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordsn) 

• LIETUVIS -ADVOKATAS 
105. W<rAtfaoM Si.* Room 21 lt 

Telephont Randolph 6727
Vaktmtit 2151 W. 22nd 8t. rrno 6^ 

Ttlephone Rooscvelt 9090
Našai* tyw^ TtL Repablfc >60^

3307 Auburn Ay.®., 
CHICAGO. ILL.

S.. M. SKUDAS -
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir < graži koplyčia, dykai

718 W.
T«l. Rooaenlt 7532

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 1 st Street 

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

Nedėliomis ir šventad. 10^—12 dkną-

ONA VINCKIENĖ
- . . po . tėvais Vaitkaitė..

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Įi gruodžio . 20. dieną, 4:15 valandą 

pę pjetų 1931 m,, sulaukus pusės 
1 amžiaus, gimus Lietuvoj, Raseinių 
C apskr., Šilalės parap.. Anžiulių 

kaime. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Juozapą, dvi dukteris— 

t Ko triną ir Oną ir žentą Elmer 
Lisr. sūnų Joną ir marčią Olesę, 
brolį Mykolą ir brolienę Marijoną 

■ Vaitkus, seserį Rozaliją ir švogerį 
. Stanislovą Šaltmierius ir gimines

Amerikoj. ,* <
Kūnas pašarvotas, randasi 5815 

( S. Saęramento Avė
Laidotuvės įvyks 

: gruodžio 24. dieną 
.. ryt<x iš nadių. į Šv 

pijos bažnyčią, kurioje 
1 dulingos

6600 South Arteston Ap*n«* 
........Phone Prospect, 6659 

Ofiso TeL Canal 0257:

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted StoMt 
CHICAGO. ILL.

Keturi banditai. mėgino par 

daryti hųlfląiią, kiniečių resto
rane- adresu* 8041 West Wilson 
avenue, kuriam buvo susifin? 
kusiųi daugiau, kaip 100- porų 
svečių.

Kada banditai paskelbė susi- 
rjnkuaiems, jogai jie dero hold- 
apą,. tąii buv^s valgykloj, detek
tyvas James Ji Caplis pradėjo 
į jjioa. Šaudyti.

Banditai ėjpė šaudyti ir; į jį. 
Caplis susirėmime tapo pašau
tas į pilvą, ir j plaučius, Vėliau 
jis mirė ligoninėj. Bet banditai 
pabėgo naapiplėšę, nieko.

Caplis yra gavps dovanų 
1$28 mi. už narsumą-

ADVOKATAS 
j 77 W. Washington St. 

~ Central 2971 
4 po pietų.

Vakarai*: Utarn., Ketv., ir Sabato* 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayetto 18lt 

Namų: T*L %4*t B*ik 53911

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
dykai dėl Šermenų

SLA. 74 kuopoj nominacijos 
į Pildomąją Tarybų įvyko gruo
džio 2 d. Nors kuopa neskait-' 
linga nariais, bet ir. ji atliko sa- 

!vo priderystę. Nominacijose 
kandidatų j Pildomąją Tarybą, 
paduota balsų tiek:

Į prezidentus 
vo 10 basių, Bagočius Gogu 
zis, 2, Strimaitis 1;,

į vice-prezidentus: Mikalau 
skas 10, Grinius 8, Bagočius 1 

( Į sekretorius — Vinikas 16 
Jurgeliutė 3;

Į, iždininkus 
reila. 2;

, 1 daktarus kvotėjus — Dr 
Jonikaitis 11, Dr. Karalius 5;

Į iždo globėjus — Januške
vičius 13 balsų, Morkus 11.
i Įdomu pastebėti, kad p. Ba 
ei imas negavo nė vieno balso 
SLA. 74 kuopos nariai, matyti

Graborius ir 
Balzamuotojaa

Modernišką Kokplyčia Dovanai: 
Turiu, automobiliui, vūokicmi, reik* 

lami. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Ofi«o Ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St .

(Coc of 35th B Halited Sti) 
Ofiio valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
- Ntdžldieniab pagal sutarti

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR.NAJKELIS
756 Vi. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valaudos: nuo 2-4, nuo 7-9b 

Nedžldianiaia pagal sutartį

i ^j,. f y * •

Detektyvasnušautas

Telefonas Bonhvard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 <L it 6:30 iki 9:30^v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th S t. Chicago, III.

JARUSH
PHYSICAL x 
THERAPY 

B; MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone.
Hemlock 9252

ANTANAS. ZABLIS
Persiskyrė su Šiuo paguliu 

gruodžio 20 dięną. 1Z:00 valan
dą dieną 1931 m./ sulaukęs 27' 
metų amžiąus. A. a. Ąniana} 
gįmė Chficagų. IH-

Paliko dideliame nųjiiąlįipę mo
terį Btrnice, po tėvais Kaczmatęk, 
dvi dukteris — Gettr.u^ie ir Eve- 
lyn, motiną Oną. du pusbroliu^— 
Petrą ir Antaną Meškauskuą, di-’ 
dę Antaną it dėdyną Marijaną Jo
ginius, dvi pusseseres 
ną iti FraoicišM 

uošvius

ketvirtadieny, 
8:30 val.i iš 
Jurgio para* 

tsibus gc- 
pamaldos už velionės 

ten bus nulydėta į §¥• 
kapines.
1. Onos Vinckienčs gi- 

,; ir pažįstami esat 
kviečiami

4442* South Westeen Atfenuo

Tel. Lafayette 4146.

VALANDOS: 
nuo 9 iki t Ui valandai: ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

MARIJONA RUTKAUSKIENĖ 
po tėvais Šiaučiunaitė

Persiskytę su šiuo, pasauliu 
gruodžio 20 dieną, 4:35, valandą 
ryte. 1931 m». sulaukus 39 \nttų 
amžiaus,. gjmus Ramonavo kaime. 
Panevėžio apskr, Amerikoj išgy
veno 18 metų. Priklausė prie 
SLA. 28.9. kp., Harvey, III. ir Šv. 
Petronėlės Dr-jos, Chicago, III.

Palijo dideliame n u liūdime vy- 
Kastąntas, dvi dukterys — 

10 metų, ir StelU, 9 me- 
i — Amęrikpj.i Lię- 

—• brolis ir. sesuo.
pašarvotas

Lietuvės Akušerės

Lietuviftl Gydytojai

DR. MARGERIS
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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffii 
4631 South Ashland’ Asmosbį 

Ofiso, valandos:,
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pa,pi* 

7* ild 8-vai. Nedėk nno 10 iki' 
Rez. Telephont Plaza 32001

Gerai lietuviams žinoma* ptt. 25 ma
tus kaipo patyręs gydytojas, chinuga* 
ir akušeri*.

Gydp staigia* ir. chroniška* ligą* vy- 
ir vaikų pas ‘ 

•Ray is kito!

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS,'. LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

sLaidptuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
ne£uf kiti > todeL kad 
pnkįausąu, prįlj 

bų išdirbystes. 
OFISAS:. ' 

668 W. 18th Street 
Tek Caąal '6174 

SKYRIUS: f
3238 S. Halsted St 

Tek Victory 4088

Phofl* Boultvatd 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street į

Phone Boulevard 4139.
A. MASALSKIS

ą Jo-” 
ntani- 

iosę, Elzbietą 
Gečienę, uoįvius Bmlaną h Pran
cišką Kaczmarek, ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 44 38 
- S. Honore St^ Tel. Lafayette 84 73- 

L»aid*ituvė», - įvyk* kftvefgjk
1 suuodžia 25* dieną* 8 vąl.r rytę.il 

namų į Šv. Kty^ia^. parapiją.
# bažnyčią,. kMrįoje, atsibus gęduhnr 
, pauMįdpvuž velionio., Sieh5 O.
if ten bus nul

t "V*/,0 
Visi a. a. . 

f minė>. dangai 
nuoširdžiai v I „
laįdptuyėK. irrsuteikp. jam, p^ąkuą 

3 tinj patarnavimą ir. ai 
Nuluųk liekame, 

Moteris.
s Uojviai; ir 

Laįdeguyėm
g ripsj Ęudrfkix

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS. 

2420 Marquette Road

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

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Ao. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pitnyčioms 

1821 Sa, Halsted Street

Duąkfte;. sava aki* išegjrapainnoti $ 

Dn Ak R; BLUMENTHAL
■ ORTOMBTRIST.

Rraki

kampa* 47th St.
TeL B.oulevatd 64871

* šiandie saulės tekėjimas bus 
7:15 vah ryte ir nusileidimas 
4:22 vah popieti Tai trumpiau
sia šių metų diena.
Šaradą speciąlius.tBafir 

ko, ųoli«ūiiukus
■" ■■-■yn........-

Poliuj komi^ionierius All- 
man pareiškė, kad. jisai ketinąs 
pasamdyti 45> vyrus* specialių 
trafiko policininkų pareigoms 
įjti. prie mokyMMr Allman par 
reikėt kad jis paimsiąs šiam ti- 
jįluii rekomenduotus nemokat 
jnų, darbuii parūpinti biuru, as
menis.

„n i. ..i ■ —< ■■■: nsbi ■ — mi

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

Tel. Kenw.ood. 5107
VALANDOS:
., ' < nuo 9' iki lĮk valandai ryt«:

nuo 6 iki 8 valandai vaka« 
apart iventadienfo u ketvirtadienio

........

nepaiso-n^rAdio, stoties, ne ata
kų per radio ir balsavo už to
kius kandidatu^ kurie, jų ,siir 
pratimu, atrodė jiems tinkami. 
( H. S.

______ Graborial

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias, lietuvis 
Graborius Chicagoj

..... I.! .lim1"!'..... f... .. ....................

JOSEPH I gris:
Lietuvis Advokatas 

463L &>♦ Aehlamį.iAva- 
TtL Baulevard 2800 

«*». s®1.

DR. CHARLES SEGA!
Piaktiknoja 20 matai 

OFISAS
4729* South Ashland Ane., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS.

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Noo 10 iki 12 vaL ryte, nno 2; iki. 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30, vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 ild 12 f, dieną 

Phone *Midway 2880,

Phone Ganai * 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 Wėsti 22ndi Street 
Valandos:) Ir—3; ir 7—8, 

Seredomis ir ncdėlfonnh» ‘ snurtį.
Reaidencija 6628 So. Richmond Stoeet 

Telefonas RępubUc 786,3

DYKAL TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergąis 

Utarninkais —

Dr. Vincent C. Steele 
DENTISTAS:

4180,Archer Avepue 
Sale Midland BŠnko

į terį Barborą, podukrą Bęonislavą, 
posūnį 

» seseris 
» brolius

ząpą Šmotelį, gimjnes ir pažįsta- 
muš. o. F

Stanislovą ir Petrą 
Petronėlę ir Domi-

'W įubfcntiAę'

dien.it
ryt%25c4%2599.il


I—

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Teatras lietuvių vai
kaitis

z Subatoj, gruodžio 19, tfaii* 
j ienos surengė lietuvių vaikatn? 
teatrą Ramovoj ir Mildoj.
’ Abudu teatrai beveik buvo 

pilni vaikų. Tvarką dabojo 
lietuviai universitetų studentai, 
Lithuanian University Club na- 

leikia pažymėti, kad stu 
iikro buvo geri ir pa- 

vyzdiūgi kos dabotojai.
Pasibaigus krutamierhs pa

veikslams, abiejuose teatruose 
buVo išdalinti saldainiai. Kiek
vienas vaikas gavo po maišelį 
saldainių, o kiti net po kelis 
maišelius. Skirstėsi vaikai su 
šypsena veiduose ir vienus ki
tam pasakojo su dideliu džiau
gsmu apie Naujienų surengtą 
jiems teatrą.

Pastebėjau, kad studentės * ir 
studentai, Lithuanian Universi
ty Kliubo nariai, irgi buvo už
ganėdinti savo darbu. Jiems 
buvo malonu prižiūrėti vaikus 
ir paskiau išdalinti jiems sal
dainių.

Ramoves ir Mildos teatrų sa
vininkai irgi prisidėjo , savo 
darbu. Jie beveik kiekvieną me
tą kooperuoja su Naujienomis 
ir duoda teatrus surengimui 
vaikams tų palinksminimų. Lie
tuviai turėtų remti tuos teatrus.

Vadinasi, Naujienų surengtas 
teatras lietuvių vaikams praėjo 
su dideliu pasisekimu.

—rA. Zymont.

deni a

P-iiia Jasulevičiene 
jfth sugrįžo iš 

ligoninės
P-nia . M. Jasulevičiene, nau

jieniečio Jasulevičiaus žmona 
(5955 So. Fairfield avenue), ku
riai buvo padaryta sunki ope
racija Women and Childręn li- 
gohihėje, jau pasitaisė tjek, kad 
sekmadiėfij, gruodžio 20 d., su
grįžo harPo. '/

Oraciją M. Jasulevi&enei 
padarė Dr. Cdnstance O’Britia. 
Operacija buvo labai sėkminga 
ir pp. Jasulevičiai jaučiasi dė
kingi daktarei, ypač dar todėl, 
kad pagelbą Dr. O’Britis suteikė 
tikrai už pakeliamą darbo žmo
nėms atlgyinimą.

Dr. O’Britis 
teris daktaras 
gabi chirurgas 
tarpe.’ —Rep.

yra lietuvė mo-’ 
ir skaitosi kaip 

pačių daktarų

18 gatves apielinkė
Apiplėšė lietuvių bučemę

Holdaperiai atėmė ,$50.00 iš 
A. Liepos, 1621 S. Halšted St. 
Apie 5 vai. po piet, jie įėjo į 
bučemę, suklupdė du’ kostu- 
mierius ir revolveriais "g rą s i ri
dami išėmė pinigus iš registe- 
rio. "

Susėdę į automobilių pabėgo 
Halsted gatve šiaurių link. Po
licijai pribuvus vagiliai jau bu
vo »pasišalin£

Apie mėjiuo atgal p. A. Lie
pai buvo padarę holdapą ir at
ėmę kiek pinigų. P-as Liepa 
sako, kad vagiliai yra t’e patys, 
nes vieną pažinęs, kuris ir pir
miau daręs holdapą. v x

Benas Petras.

rtęnaw avė., aukavo vartętų ru- 
bU-

P-as Izidorius Macaitis, 454^ 
S. VVashtenavv Ave.0aulcuvo rū
bų. A

Mr. A. Ruįkauskaš,, kandžių 
krautuvės/savininkas, 3549 So. 
Halsted, aukavo 9 naujus marš- 
kiniukus berniukams.

C. Garon, “naujienietis” 
kavo $1.00.

„ ...^4_____ _ ______ ____ _
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Šiandie paskutine re
gistracijos diena

šiuo pranešame Cihcagos ne
turtingiems lietuviams bedar
biams (šeimynoms ir pavie
niams); kad norintieji dalyvau
ti Kalėdų dienoj- bedarbių nau
dai rengiamuose pietuose: turi 
užsiregistruoti Knygyne, 3210 
So. Halsted St. ’ J ; t .

Registracijos dienos paskirtos 
21 ir 22 gruodžio, nuo pirmos 
iki t,rijų popiet—ne vėliau.

Pietus bus duodami “Ray- 
mond Chapel”, 816 W. 31' St.. 
gruodžio 25 d., pirmoj valandoj 
dienos. Tad visi kviestieji tu
rės laiku susirinkti.

Kalėdų pietų rengimo 
Komitetas.

au-

Brighton Park
Holdapas lietuvio krautuvėje Kalėdų pietums au~ 

1 kos plaukia
Praeėjusį šeštadienį, 7 valan

dą vakaro, keturi plėšikai pa
darė holdapą p. Conrado (lietū- 
4341 Archer avė.

Piktadariai paėmė iš r^giste- 
rio $60 ? be to, išėmė iš po Con
rado kišens dar $14 ar $15»

Paskui jie išsinešė po dvi ar 
daugiau porų čeverykų, kurias 
pirmiau holdapo prisimieravo.

Jie taipgi paėmė Jtruvą mo
teriškų ir vyriškų kojinių (pan- 
čiakų). —Rep. 
---------------------------------------------------- 1--------------------------

* JOHNA.KASSl
it (KAZAKAUSKAS) g3 WATCHMAKER and JEWELER ’ \
§ Jau Laikas Pirkti KALĖDŲ DOVANAS I
S LAIKRODININKAS IR AUKSORIUS

22 metų patyrimo. Užlaikau visokios rųšies aukso dalykų dideliame pasi- g 
S rinkime ir kainos yra visiems vienokios. jį

3 2049 West 35th Street ir Archer Avė. į
TELEFONAS LAFAYETTE 3315 į

--- —T  ....  --------------- i ;---------------------

au-
238

Ca-

Kasdien aukos vis plaukia. 
Vakar atsilankė į “N.” ir 
kavo p. * M. Karčiauskas, 
W. 51 st., $1.00.

v p-as F. M. Valaitis, 2024
nalport Avė., $T.0(hįr drabužių.

Naujienietis A.\ Rudinskas 
aukavo $1.00.

Naujieniečio J. Mockaus žmo
na, p. Petronėlė Mockienė, au
kavo $2.00. /

, P-as Žitkus, 4424 S. Wash-

S. D. TELSER
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA

' / * f ■

; Cash ar Išmokėjimais 1 .
2205 West 22nd Street Tel. Canal 5496

BULOVĄ'LAIKRODŽIAI $24.75-- k. auįv i

' BULOVĄ BOUQUET $17.50, 6 men. ifeimokėjirtiui ’ 
BULOVĄ BOUQUET $50.00, 17 akmenų,,

ELGIN LAIKRODŽIAI:

Buvo $19.00 Dabar $10.50 ' • Buvo $40.00
Buvo $24.00 Dabar $12.50 Buvo $50.00

HAMILTON, ILLINOIS GERIAUSI LAIKRODŽIAI 
(Ilgas laikas išsimokėjimui)

7' :
4*

i.'

Apie artistus iy,artis
tiškumą

Pereitą penktadienį “Naujie
nose” . buvo įdėtas gana ilgas 
straipsnis apie p. A. Vanagai
tį. Jo autorius Ramusis, ma
tyt, yra nusivylęs arba kokiu 
nors nevykusiu Vanagaičio sce
nos kuriniu užgautas žmogus, 
nes vietomis jisai persudo ir 
vartoja peraštrįus žodžius; ’

Straipsnyje yra rimtos, tik 
gal perrimtos, kritikos. Ramu
sis tiesą sako, kad iš artisto 
reikalaujama ir galima reika
lauti daug. Artistas turi, anot 
jo, turėt ne tik išlavintą tech
niką, sugebėjimą gerai atlikti 
savo darbą, bet jisai turi da ir 
turėti norą siekti ko nors kil
nesnio.- Vien tik išsilavinimas 
technikoje daro žmogų amaf- 
ninku, o nė artistu.

Antra vertus, jeigu artistas, 
užuot siekęs ko nors kilnesnio, 
pataikauja žemam publikos sko
niui, vartoja vulgariškus, “kar
čeminius” išsireiškimus, krečia 
nepadorius juokus arba kokiais’ 
nors kitokiais budais taikosi 
prie to, kas nėra gražu ir šva
ru,, tai jisai tiesiog nusideda 
savo pašaukimui.

Ant kiek Ramusis savo strai- ė
psnyje bandė šituos dalykus iš
dėstyti, su juo tenka pilnai su
tikti. Bet, kaip minėjau, abe
jotina, ar buvo vietoje šitaip 
rimtai apie p. Vanagaičio kai 
kuriuos “vaidinimus” kalbėti, 
Burleską saikuoti rimto merio 
saiku juk nėra logiška. Tame 
yra stambiausias netikslumas 
Ramioji kritikoje
su žiburiu tuose Vanagaičio 
vąidintynuose “kilnpihb”, o tuo 
tarpu Vanagaičiui rūpėjo jais 
tiktai prajuokinti žmones,

sno” kvalifikacijai, tai jam 
lydosi, kacį tai yra nusidėjimas. 

Galinta ftumahyti, jęgei Ramu
sis pasipiktino daL it tuo, kad 
Vanagaitis panaudoja publikos, 
“juokinimui” įvykius Susivieni
jime ir tyčiojasi iš visuomenės 
veikėjų, kurie j airi niekad nėra 
nieko blogo padarę.. Tai, iš 
tjosų, yra apgailėtini “šposai”, 
Lėt' tur-biit ir pats kritikas 
žįino, joge! toffiiš kofhėdijomis 
nebuvo norėtą duoti publikai 
artistiško mefio pavyzdžius.

1 Tos rųšies juokai su menu 
(artistiškumu, daile) nieko ben
dro neturi,, it yra hėišrbintinga 
juos lyginti prie meno arba 
pykti, kad juose '' meno nėra. 
Tai yra scenai pritaikyti (ar 
gerai pritaikyti, tai kitas klau
simas) paskviliai. Vadinasi, 
reikėjo Va.na£aitį barti ne 
už tai, kad tie jo vaidini
mai nėra artistiški, bet už tai, 
kad jisai, atidejęš j šalį savo 
artistišką pašahkimą, užsiima 
paskvilių—-išjuokiančių1 ir šmei
žiančių raštų—gaminimu ir lo
šimu.

Pasakysiu, jogei ir man gai
la/ kad p. Vanagaitis nukrypo 
į t tą pusę. Jisai turi talentą, 
kaipo kompožitorius, dirigentas 
ir vaidintojas. Kaipo humoris
tas, jisai yra silpnokas, bet ka
žin kodėl jisai užsimanė “spe
cializuotis’' juokuose. Matyt, 
peturedamas šitoje srityje pa
sisekimo, jisai ėmė dėti į savo 
humorą “pipirų” ir kitokių pri- 
smokų, ir galų gale išėjo “pa- 
triova” visai nei šiokia, nei to
kia. Buvo koktu, ikada jisai 
pereitą vasarą rodė pikniko 
darže tas “garsiąsias ristynes” 
(tarp Vitaitienės ir Jurgeliu- 
tės), o apą sekmadienį—“Esela 
nominacijas”., su bonka mun- 
šaino! Toks išjuokimas asme
nų ir organizacijų gali būt biz
nio atžvilgiu pelningas, bet tai 
jau yra ne pramoga, o žmonių 
erzinimas.1

Aš nesistebiu, kad Ramusis 
už tai pyksta. Tačiau ir kriti
kas neprivalo “nuslysti”. Ba
rant Vanagaitį už jo, neartistiš- 
kus pasirodymu^,' nereikia neig
ti tą faktą, kad Jisai visgi yra 
artistas—kada jisai nori .tokiu 
būti!' ‘i

šene^ kostumerfanw išėjo per 
užpakalines duris į alėją.

Plėšikai buvo jauni '-vyrai, 
taip amžiuj tarp 19 ir 20 me
tų. Du vyrai aukšti, tamsaus 
prigimimo, o tretysis mažo 
ūgio ir šviesiais plaukais.

Dabartiniu laiku Town of
A ' *

Lake apielinkė.j plėšimai karto
jasi kuone* kasdien, taip kad 
'šios kolonijos piliečiams jie nė
ra naujanybė. Ir piliečiai jau 
tiek apsiprato, kad nukentėju
sieji dėl piešimo niekam ir ne
siskundžia. O toks tylėjimas 
plėšikams dar daugiau gelbsti.

Kaulas.

' —Krislas.
(šitas straipsnis bešąliškiau 

nušviečia gvildenamąjį klausi
mą ir atitaisę tą išsireiškimų 
šiurkštumą, kuris vietomis bu
vo’ pavartotas Barniojo rašinyje. 
Norime, kad. tos diskusijos šiuo 
ir butų pabaigto^.—Red.)

Laidotuves

Jisai ieško

Mt. Greenwood

J .,,, Antradienis, gr. 22, 1981
5 ii i fl i|b & A- ♦-»«• —■ - ui^- 4^1 -1 > !į>‘ u
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go ir Pr. S. A. Brenza buvo 
padaręs jam sunkią operaciją, 
išėmė nėt du šonkauliu. Bet jis 
dabar jaučiasi taip gerai,' kad 
|iko net* footbolo čęmpionu.

—A, Zymont.

Gal sumažins polici
jos irūgnėgesių 
departamentus

Meras ‘Cermakas pareiškė, 
kad nebesant, kitokios išeities, 
gal teks sumažinti policijos ir 
ugnegesių departamentų pajė
gas—arba sumažinant jų darbo 
laiką, ar pašalinant kai kurijos 
ugnegesius ir policinnikus iš de
partamentų. /

iCLASSIFIEDADS.
.........- '--r- - - ■ .........................

Furniture & Fixtures

STORADŽIAUS RA
KANDŲ BARGENAI
Miegamojo, Valgomojo ir Seklyčios 

Setai $29.50. 200 kaurų $5 ir augs.
75 pečiai, bile rūšies $6.95. 4 5 Radi
jai, nauji ir vartoti, dektrikiniai A. C. 
$16 ir.adgs. 40 pusryčių setų $7 95 ir 
augs. Poilsio kėdės, Rukimo kabinetai. 
100 pilno didumo naujų Matrasų 
$2.98. , , ( ‘ ‘

Grojiklis f>iaflas ar radio dykai su 
kiekvienu 4 kambarių autfitu.

WEBER BROS.
5916 S. State St.

Atdara utarn., ketv. ir sub. vakarais.

1

Gruodžio 17 dieną, rytmetį 
prie 116 gatvs ir Kedzie avė. 
rasta žmogus kraujais paplu-. 
dęs. Dvylika kulkų peršauta 
galva, plaukai su oda nulupti.

Lavonas rasta kely pames
tas. Matomai žmogus buvo 
nušąutąs kulkosvaidžiu;,

Apielinkės gyventojai spėja, 
kad žmogus buvęs nušautas 
butlegerių karo pasėkoj.

Neužligo pasirodė policijos 
skVadai. Policininkai ėmė po 
gatves1 ir alėjas bėgioti. Kur pa
matė šviesą, ten klausosi, žiurė
jo pro langus.

Nušautojo pavardės neteko 
sužinoti.—Vietos gyventojas.

Šiandie bus Lietuvių 
radio programas

yra 
jis

šį vakarą paprastu laiku, 
tarpe 7 iki 8 vai., iš stoties 
W. G., E. S., 1360 kilocydes, 
pastangom^ Peoples Furniture 
Kompanijos bus ypatingai įdo
mus ir gražus programas.

Kadangi šis programas 
prieš pačias Kalėdas, tai
susidės iš daugumos dainų ir 
muzikos numerių atatinkamų 
Kalėdų šventėms. Kaip girdėti, 
pakviesti dainininkai ir daini
ninkės (panelė t A. L. Niem- 
housk (Niemčiauskaitė), J. Ro
manas, A. čiapas, L. Tandžia- 
gulskis, R. Ęomgpas ir kiti) 
yra gerai prisirengę padainuo
ti. Tarpe kitų dainelių bus ir 
gražiausios ištraukos iš M. Pet
rausko sukomponuotos operetės 
“Šventoji Naktis”.

programą paįvairins graži 
muzika, atatinkamos kalbos ir 
kiti įvairumai. Todėl nepamirš
kime šį vakarą užsistatyti savo 
radio ir pasiklausyti šio gra
žaus programų. A. ;

r

Atsišaukimas į Chi 
cagos Lietuvių vi

suomenę

? , For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai i5 

priekio, $15, "ir 3 kambariai užpakaly, 
$10\ 2524 Lime St. Yar^ls 3954.

-------O---------

» "".'r......

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 mūsų prašymą.

Elena Bertcher,
Emilija Šukienė,

/Jennie Zymont,
Maria Jurgelonis.

----- o-----
PASIRENDUOJA 6 kambarių švie

sus, gražus flatas, karštu vandeniu šil
domas. nuajhne mūriniame name, iš 
abiejų pusių stikliniai porčiai. didelis 
besementas, garažas; renda pigi.

Taipgi forniiiuotas kambary* dėl ve
dusios poros ar pavienių, galima valgi 
pasigaminti; pigiai.

10721 Indiana Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA patogus apšildo

mi pavieniai ir dvigubi kambariai dėt 
vaikinų, merginų, ar vedusių porų be 
vaikų. 5239 Harper Avė., 3 fl. Tel. 
Midway 5152.

Personai
Asmenų Ieško

KURIE norit važiuot į Floridą su 
mano karu Cadillac 7 pas., turiu vietos 
dėl trijų žmonių už mažą kainą. Atsi- 
šaukit greitai. S. Jonaitis.. 3352 So. 
Halsted St. Tel, Yards 6751.

PRANEŠIMAI
Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 

Ratelio susirinkimas įvyks antradieny, 
gruodžio 22 d., B. Liutkevičiaus name 
98 ir Indiana Avė., 8 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

- » Rast. A. Jocius.
1 . .......... I - r

"Birutės** Choro repeticijos įvyks šį 
vakrą,' lygiai 8 vai. Lietuvių Auditorijoj. 
Pradedama mokyti operetė Birutė. Visi 
choro dainininkai-kės laiku pribukit.

Valdyba.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonu* ir storu* vilnoniu* avederiua Ir 
pančiaka*. Vaisom senus Bvederlu*. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralMumM 

•utaupytl nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA .
004 We*t 33rd St. ,

NetoU Normai Avė. Tel. VICTORY 8480. 
Atdara dienomis ir vakarai*.

Kalėdines Dovanas 
Pirkite pas mus 

BERNARD PETKA’S 
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ 

4171 Archer Avė. 
prie Richmond St.

i

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie damų.
Šaukite 

Boulevard 0832

Help Wanted—Malė 
-Darbininkų Reikia

DUONKEPIAI
Mes pageidaujame kelių jaunų vyrų, 

kurie gali kalbėti ir rašyti angliškai. 
Jeigu jus esate nepatenkinti savo dabarti
ne vieta, sugebate užsidirbti daugiau pi
nigų ir galite pasekti musų instrukcijų 
per trumpą laiką, tiktai patelefonuokite 
Lincoln 1077 dėl susitarimo. Klauskite 
Mr. Zam.

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.t

’ •. * •

Real Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
*REAL ESTATE 

LOANS*« INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkė* ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.
4425 Ša Fairfield Avė.

;TeL Lafarette 0455
O—

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j namus 

3315 So. Halsted St.
Tel'. Yards 1546 

................—■..... ■■■■

Sako, laikai page
rėsią

«- , ____ , . .y '

Vienas > žinomas southsidės 
bankierius pastebėjo, kalbant 
apie depresiją, kad yra. žinoma, 
jogei geležies ir plieno 4 indus
trija pradės dirbti po Naują 
Metų.

Kai užklausiau, kodėl jis taip 
mano, tai atsakė 1,kad didysis 
biznis rūpinasi paleisti darbus 
prieš rinkimus, nes tas biznis 
norįs išrinkti prezidentu dabar
tinį p. Hooverį. Jei darbai nė- 
sukrusią pę Naujų Metų, tai 
p. Hooveriui butų sunku tapti 
vėl išrinktu. O jei darbai pra
dėsią krutėti, tai ir p. Hoover 
būsiąs išrinktas, ba Amerikos 
žmons greit viską užmiršta.

s —žvalgas.

Palydėjome Marijoną GreF 
cąitę j Lietuvių Tąutines Ka
pines. Keliavo didelis būrys 
draugų. P-nas St. t Rimkus ir 
p-le Vera šlradomskaitč padai
navo porą liūdnų dainų. Paly- 
dėjusiems ; ašaros riedėjo šių 
liūdnų dainelių klausantis.

J. J. Bagdonas, musų naujas 
graborius, pasakė lietuviškai ir 
angliškai prie kapo graudingą 
prakalbą. j

Visi liūdni keliavo namo, bet 
Marijona Greicaitė pasiliko am
žinoj tėvynėj^ H

s—-Senas Petras.
—:------ ht-——; •

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Westem Avė.
Phdne Republic 4544

BARGENAI .

Dafyar laikas pirkti namas. Tokios 
progos nesulauksįtf kol gyvensite.

8809-11 So. Ratine Avė., 4 flatų 
po 5 kamb. Lotas 60x125, visas ii- 
renduotas, $230 į mėnesį. $9000 įmo
kėti. .

3748 So. Emerald, Ave?, 2 flatai po 
4 kambarius, naipas kaip naujas, $900 
įmokėti.

3003 Sd. Lowe Avė.. 4 flatų muro 
namas ant 2 lotų, $10,000. Savinin- 

<<as duos morgičių.
4321 So. Rockwell St.. 2jų flatų na

mas po 6 kambarius, $10,500, įmokėti 
$3,500 ar daugiau.
' 4311 So. Halsted St., mūrinis na
mas, storas. 4 kambariai užpakaly Sto
ro. flatas 7 kambarių. 2 karų gara- 
dzius. Storas geras dėl visokio biznio. 
Sale teatro ir priešais stokjardų vartus, 
įmokėti $3,000.

6139 So. Sacramento Avė. 3 flatų po 
6 kambarius, lotas 40x125, visas iSren- 
duotas $180 į mėnesį, parsiduoda už 
morįičius. y *.

South Saidėj 8 flatų namas parsiduo
da už morgičius, rendos į mėnesį neša 
380 dolerių. įmokėti .$8,000.00.

Del informacijų kjeipkitės

STANLEY SHIMKUS 
1110 W. 35th St. * 

-O—------

u

A. F.-CZESNA’S 
BATUS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS IR 
ĘLEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų, lumbago. Šalčio, paraly
žiaus, Bclatica ir visas panagias ligas ro
dome su elektros 1 tberapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurinfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja, Turime ekspertus pa
tarnautoju*' ir masažistus., 25 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais 

- 1657 W. 45th 8L •.
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4559

tiktai prajuokinti žmones, —kas 
jam dažniausiai ir pavykdavo. 
Jo kritikas* vadinasi, nepątai- 
kė į “cielių”. . (

Jam reikėjo panagrinėti p. 
Vanagaičio juokus, parodant, 
ar jie yra tikę, ąr nę, ir tuoipet 
jau padaryti išvadas sulig jų 
“artistiškumo”.’ Xra , faktas, 
kad ir juokai, kol jie neperžen
gia tam tikros ribęs, f gali būt 
artistiški arbk jie bėnt yrą tin- 
kafna medžiaga' sveikai pramo
gai. Bėda tačiaip su ihumi^yra 
ta, kad mes juoktis nemokame, 
o kai pradedame viešai juokus 
krėsti, tai jie dažnai būna gra
mozdiški, neestetiški arba net 
ir “necenzuriški”.

Jeigu Ramusis butą iš šitos 
pusės kritikavęs V^pagaitj, tai 
jo kritika butų būvėsi tikslesnė 
ir jam pačiam (kritiljjii) nebū
tų reikėję tašyti su piktumu ir 
vartoti tokius aštriui žodžius, 
kaip ‘apgavimas” arba “publi
kos išnaudojimas under falše 
pretenses”. Tie bereikalingi 
aštrus išsireiškimai > Ramiojo 
straipsnyje rodo, kad jisai, kaip 
sakohia, “juokų f nesupranta”. 
Jeigu juokas neatatinka “rimtu

c Town of Lake
■ — z

Apiplėšė lietuJvius

Dabar $20.00
Dabar $25.00

■v '■

'"t

ŠIS GRAŽUS DEIMANTINIS ŽIEDAS 
su dideliu melsvo deimantu, apsuptu Se
gių mažesnių deimantnkų ........ $65.00 

Vieni metai iJsimokėjimub

Kiti deimantiniai žiedai .... $9,75 ir augs.

Sidabrinių šaukštų ir peilių setas ...v- $9.75 
25 metų garantijai--- ■ tr -h***

Praėjusį penktadienį 
šimtą valandą vakarę p. Rama
nauskas rengėsi ‘ uždaryti savo 
grosernę adresu 4354 So. V^ood 
streėt. Tik štai < pasirodė tarp
dury trys apsiihaskavę vyrai 
revolveriais rankose ir Eępė bu
vusiems krautuvėj iškelti ran
kas aukštyn.

Tuo laiku krautuvėje buvo 
du vyrai koštume’riai. Taigi sa
vininkas, p. Ramanauskas, ir 
abu 'jkostumerįai. iŠkelė^rankas. 
Banditai liepė visiems trims ei
ti į užpakalinius kambarius.
, Piktadariai atėmė |š p. Ra- 
th&iauskh $6,0 pavasarinį 
apsiaustą, p-nios Ramanauskie
nės kailinius 'dviejų Šimtų dolęį< 
rių vertės, susipąfedvę cigarus 
Ir cigaretus ir da? iškraustę *ki»

t t •

Chicagos Lietuvis 
footbolo čempionas
Hatrison mokykloje mokina

si tarpe kitų lietuvis A. Pup- 
lis. Jo gyvenimo vieta, 2248 
W. 22nd St. s /

Nelabai seuąi buvo surengtas 
tarpe mokyklų i’ footbolo loši
mas. Tame lošime tapo pripa- 
žintjhs. A, Puplis kaipo footbolo 
čempionas 4yisų Chicagos mo- 
kyklij.

Dabar Harrison , mokyklos 
footbolo grupė gavo auksitų. 
footbolą ir, kaipo pasižymęjusi 
grupė* važiuoja Kalėdoms foot
bolo lošti į Mjami, Florida.

Reikia pažymėti, kad "A. Pup
kis prieš t>orą metų sunkiai sir-

I,.!.!,... su. I yau 1*1,. .  

Gąrsinkitės “N-nose
—U-------------------------- -------- ------------------------

Ęducationa] 
1 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO *

Dienomis vakarius. Del informaciji 
lauk arba tašyki

INTERNATIONAL BARBER 
'A COLLEGE.

672 West Madison Street
—JL———  i ■■ i iii

Business Chanceg
Pardavimui Bizniai •’______

^w*****w^*********wa^ww**w»*w*rfw*«w****^*^*~ww*w*-^w*

PARDAVIMUI senai išdirbta kampi
nė buČernė, Vaisių ir daržovių sankro- 

Cash biznis. Geriausias pasiuly- 
paims ją. 8058'Kimbatk Avė,

PARDAVIMUI ARBA MAINUI 
'Grosernė su namu arba be namo, iš

simaino ant privatiško namo arba lotų.
Restoranas, su namu arba be namo, 

išsimino ant farmos arba narnoj laukus, 
prims lotus.

2 kampiniai lotai išsimaino ant na
mo. pridės dar pinigų.

Geras automobilis išsimaino ant namo, 
lotų arba biznio.

3 krėslų bąrberne išsimaino ant au
tomobilio arba lotų. ,

Gasolino staišinas išsimaino ant na
mo, kreipkitės pas mus.

Turime daugiau visokių mainų.
C, P. SUROMSKIS CO. 

3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751 
vakarai* Tel. Boulevard 0127

•r,.,

va. 
ftias
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