
The First and Gręatest Lithuanian Daily in America1

NAUJIENOS
; Thk Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWSi PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Ii ■■■■■■■■■...........................................................................................    i i »■■■«

NAUJIENO
The L’ithuanian DĮaily News

» ! I'. > 
.7 
'.•v

-

VOL. XVIII . 1 Kaina 3c

Europa be Amerikos 
žada susitarti karo 
skolų nebemokėti

Anglija pagrasino
Amerika izoliuoti

€

pasaulio politikoj
Nusivylę Stimsonu ir Melionu

Paryžius, gruod. 23. — Svar
bios Anglų-Francuzų derybos 
savo tarpe dėl karo skolų ir 
moratoriumo ir, jei galima, dėl 
bendros politikos, pasiekė pa
sekmių. Nors teoretiškai dar 
skiriasi, bet praktiškais klausi
mais anglai ir franeuzai priėjo 
susitarimo, o tai dėlto, kad 
Amerikos kongreso triukšmas 
ir Stimsono bei Meliono pareiš
kimai dėl Hooverio moratoriu
mo privertė anglus sutikti su 
franeuzais.

Anglai siekia susitarti su 
franeuzais dėl skolų ir repara
cijų, ir tuomet, paremti visos 
Europos, patiekti Amerikai “jo
kių reparacijų, jokių karo’sko- 
lų” frontą.
Grasina susitarti be Amerikos

Anglijos spauda, nustebinta 
Amerikos sekretorių ir kongre
so tonu, priešingaL-anglų-ame- 
rikiečių susitarimui^ pereitą va
sarą Londono “News Cnron- 
icle”, liberalų organas sako: “Jei 
VVashingtono kongresas nenori 
skaitytis su faktais ir pagelbė
ti pasauliui išsivaduoti iš finan
sinio siaubo, juo blogiau juo ge
riau. Bet vienas dalykas netu
ri būti užmirštas, tai kad Ame
rica negalės pakenkti Europos 
valstybėms susitarti savo tar
pe”.
Skolas mokėjo, kol pinigų gavo •

“Manchester Guardian” rašo: 
“Karo skolų panaikinimas tu
rės ateiti ir tai nebeužilgo. Pa
saulis turės atsižadėti preten
zijų mokėti skolas, kurių jis tik
rumoj negali mokėti. Kol Ame
rika skolįno Europai pinigus, 
kad Europa jai pačiai skolas 
mokėtų, tol skolų mokėjimo 
iliuzija tęsėsi. Bet kai Ame
rika nustojo skolinusi pinigus 
ir atsisakė imti už skolas pre
kėmis, ir su Francijos pagalba, 
susigriebė viso pasaulio aukso 
atsargą, priversdama mąs ir 
kitas šalis atmesti aukso stan- 
dardą, skolų mokėjimas turėjo 
baigtis.
Amerika netenka iniciatyvos

Londono “Financial Times”, 
sako, kad dabar Amerikai lieka

pasirinkti sunkus dalykas; ji 
matyti nesupranta pavojaus, 
kad išleidusi iš savo rankų ini
ciatyvą, Amerika privers Eu
ropą tą iniciatyvą iš jos atimti.

Kaip Europa mokėjo karo 
skolas Amerikai, matyti iš to
kio pavyzdžio, kad Vokietija 
per pereitus keletą metų pasi
skolino iš kitų šalių, žinoma, 
daugiausia iš Amerikos apie 
$6,664,000,000 ir išmokėjo karo 
skolų tik $2,38.0,000,000.

Alus kaip sakramen
tas ir pinigai

Afrikonai geria alų ir dvasioms; 
duoda

Baltimore, grubd. 23. —Pie
tų Afrikoj rasta giminė Bantu, 
kuri vartoja alų visose save re
liginėse, draugijinėse ir valsty
binėse ceremonijose.

Laike pamaldų alus “pašven
čiamas” panašiai kaip krikščio
nių vynas ir po to maldininkai 
jį pamaldingai geria. Jie gar
bina savo protėvių dvasias ir 
alum nulaisto įvairias šventas 
vietas toms dvasioms pagerbti.

Maldose dėl lietaus, dėl gero 
derliaus taip’’pat vartojamas 
alus; negana to, susipykus ar 
susitaikius, visokios derybos ap
laistomos alum. Gyventojai 
mokesnius moka alum įvairių 
rusių ir saiko, panašiai kaip ci
vilizuotos valstybės kad turi 
pinigus įvairios vertės.

Bantu valdo moteris karalie
nė su ^avo “ministerių kabine
tu” iš vyrų. Bet pačios kara
lienės vyras laikosi nuošaliai 
ir prie valdžios neprileidžiamas.

Prašo pagalbos “už
šalusiems” bankams
Finansinė korporacija greit bus 

{steigta

Washington, gr. 23. —Melvin 
A. Traylor, Chicagos First Na
tional Bank prezidentas atvykęs 
į senato komisijos posėdį pra
šė, kad valdžia skubiai pagelbė
tų bankams išjudinti savo “už
šalusius assetus”, tokiu budu 
busią pagelbėta gerbūviui.

Kongreso lyderiai užtikrino, 
kad ‘ prezidento planas įsteigti 
$500 milijonų finansinės re
konstrukcijos korporaciją bus 
priimtas tuojau po Kalėdų ato
stogų.

Entared as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicagofi Ill.fl 
• under the Act of March 8, 1879 » ,
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Naujojoj Meksikoj tūkstančiai indi jonų šąla
xPas mus šilta, bet toli pietuose, New Mexico valstijoj jau kelinta savaitė siaučia gili ir 

šalta žiema, užklupusi laukuose veik pusnuogius indijonus. Paveiksle matomas Gallup miestelis, 
N. M., kurs randasi pačiame centre teritorijos labiausiai nukentėjusios nuo ankstybos žiemos1, 
Tūkstančiai indijonų, narsiausios Nayajo giminės ir kitų, kurie niekuomet nesikreipė į baltuo
sius žmones pagalbos, dabar atsiuntė pasiuntinius iš laukų, pranešdami, kad daugelis yra žu
vusių sniego pusnyse, kiti kenčia badą ir šaltį. Tokia žiema čia bebuvo tik' 1896 metais.

Nematęs dar tiek 
nusmukusio ūpo, 

kaip amerikiečiu
Anglų milijonieriaus pažiūra į 

Amerikos ūpą

Londonas, gruOd. 23/ 
niekuomet 
tiek prislėgto ūpo”, pareiškė 
Sir /Arthur McDoughall Duck- 
ham, Anglijos aliejaus magna
tas, ^ugrįžęą iš Arpęrikos.

“Jie (amerikiečiai) nebetiki 
niekaųn. Jų gembliavimo gady
nė baigta. Kiekvienas yra su
interesuotas staku ir serais, bet 
nėra interesuoti dividendais. 
Jų visa mintis yra tik kapitalų 
vertinimas. -'
' “Jie negali 

negaus pilno 
kėjimo. ' Jie 
pos padėties, 
kiti jiems yra skolingi ir mano 
kad jie skolą turi gauti atgal

“aš
nemažiau krašto

suprasti, kad jie 
karo skolų išmo- 
nesupranta Euro- 
Jie. tik žino,, kad

M

Vengrija paskelbė sko 
lų moratoriumą

Budapest, Vengrija, gr. 23.— 
Valdžia šiandien paskelbė mo
ratoriumą, tai yra Sustabdymą 
mokėti užsienio skolas neribo
tam laikui. Turimą užsieniu va
liutą iš $4,000,000 suvartosią 
1924 metų, skoloms padengti.^

Vietoj vagies pats save 
pašovė

VISUOMET PIRKITE

SAVO APIELINKES
KRAUTUVĖSE

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITUS 
REIKALINGUS DAIKTUS

/

Davenport, Iowa, gr. 23. — 
Anton Fleishman, 71 m. įtaisė 
savo vištininke šautuvą, ^ad 
va^ys eidami vištų vogti nusi
šautų ,bet pats užmiršo ir- per
eitą'naktį eidamas j vįštininką 
tapo peršautas per koją.

Sako, Vokietija negali 
bemokėti

Basei,’ Šveicarija, gr. 23.
Youngo plano komisija baigia 
raportą, kur busią pasakyta, kad 
Vokietija tkrai nebegalinti tno- 
kėti sąlyginių’ karp reparacijų.

Hitleris nusilaužė pirštą
»

Kyritz, Vokietija, gr. 23.
Adolfas Hitleris, fašistų vadas, 
automobilio akcidente nusilaužė 
pirštą. Kitas, generolas von 
Epp prasiskėlė galvą.
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Dvasiškių apetitas 
ant pinigų visur 
pasirodo vienodai

Vyskupas Cannon skandalai su 
rinkimų sumomis

-Se-

No. 301

įgriuvo Vatikano 
knygyno stogas;

keli žmonės žuvo
Sulaužytos brangios lubos ir dai.

les išdirbiniai

TREČIADIENĮ, 
GRUODŽIO 23 

DIENA 
Gausite Naujienų

SIENINĮ
KALENDORIŲ

1932 metams
Ant standų ir pas išnešio
tojus pirkdami Naujienas 
nepamirškite pareikalauti
V NAUJIENŲ

v KARENDORIAUS f 
š. z

Sharkey pasiskelbė 
gatavas susitikti

su Jack Dempsey
Dabai įpykęs, kad Dempsey jį 

pavadino ^‘lengvu įrankiu”

)Vashington, gruod. 23. 
nato speciale komisija preziden
to rinkimų išlaidoms tirti savo 
raporte skelbia, kad pagarsėjęs 
triukšmais metodistų vyskupas 
James Cannon, kurs vedė kam
paniją prieš Al Smith kandida
tūrą žymią dalį iš surinktų 
$183000 sumoš pasidėjo savo 
sąskaiton. Tūlo E. C. Jameson 
kontribucija iš $65,000 nebuvo 
visiškai paskelbta viešai.

Vyskupas ir jo sekretorė 
MiSs Ada Burroughs esą pa
traukti Columbia distrikto at
sakomybėn už korupciją. Rasta, 
kad vyskupas tuos fondus ^pasi
dėjęs bent dešimtyje bankų.

Atlanta, Ga., gr. 23. — Vys
kupas Cannon apskundė ant 
$300,000 Atlanta Constitution 
leidėjus, kaltindąmas juos 
“šmeižta ir įžeidimu”. Tas laik
raštis dabar pareiškė, kad šia' 
proga bus galima paskelbti vys
kupo ir tokius darbelius, kurių 
net senato komisija nepajėgė

Vatikano Miestas^ gr. 23. — 
Didžiosios Vatikano bibliotekos, 
200 pėdų ilgumo stogas vakar 
įgriuvo, palaidodamas po savim 
vienl| tikrai, o gal ir dar 4 žmo
nes, ir daug brangių retų kny
gų bei rankraščių.

Vatikano biblioteką įsteigė 
papa Nicholas V dar 15 šimt
metyje, kiti papos ją padidino 
ir perkėlė į dabartinę vietą. Jo- . 
j e randasi 300,000 tomų knygų 
ir 32,000 rankraščių, dauguma 
labai seni ir didelės vertės. Bi
bliotekoj yra ištisos kolekcijos 
dovanotos papoms daugelio val
dovų įvairiais amžiais.

Stogas įgriuvo per labai bran
gias lubas, freskuotas dailinin
ko, Zuccari. Stogo griuvimo 
priežastis neišaiškinta.
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Hooveris pasirašė 
veteranų, b i 1 i ų

Gaus $200,000,000 paskoloms

BostČfc, Mass., grz 23.

Amerikiečiai pralošė 
$260,000,000

Siūlo saugotis vokiečių ir pietų- 
amerikiečių

Washington, gr. 23. — Otto 
H. Kahn, pasaulinis bankierius 
pareiškė, kad Amerika prakišo 
$260,000,000 užsienių indėliuo
se, ir patarė, kad Vokietijos pa
skolų popierų Amerikos biržose 
reikia kiek tik galima vengti ir 
taip pat būti atsargiai su pa
skolomis' Pietų Amerikos ša
lims.

Moteris atstovaus Ame 
riką Genevoje

Bile 
laiku, jei tik Jack Dempsey no
ri, JaCk Sharkey ;yra gatavas 
su juo susitikti ir pabūti jam 
tuo “lengvu įrankiu’, kaip 
Dėmpse^ vąjį<ščiodamas;:po svie
tą giriašVt pareiškė /Bostono 
Sunkiojo svorio čempionas Jack 
Sharkey, atkirsdamas Dempsey 
išsitarimus.

“Jei aš esu toks jau lengvas 
įrankis, kodėl tad jis manęs 
vengia?” paklausė Sharkey. '

“Dempsey vaikšto po kraštą, 
kumščiuodamas bile kas jam 
papuola ir tuo nori įtikinti, kad 
jis grįžta atgal į kumštynių 
sportą. Aš manau, publika jau 
gana daug girdėjo apie Demp
sey sugrįžimą. Darbai kalba 
garsiau už tuščius žodžius ir 
jau aukščiausias laikas, kad jis 
sugrįžtų.

“Bile laiku, kada tik jis pa
norės/ susitikti su lengvu įran
kiu, aš esu gatavas, pareiškė 
Sharkey.

Bedarbiai žiemai 
traukia Į pietus

■ ■■■   ■
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Tūkstančiai pravažiuoją
■ .• kryžkelę;

Washington, gr. 23. — Pre
zidentas Hooveris vakar pasira
šė įstatymą, kuriuo kongresas

per

Bloomington, III., gr. 23. — 
Šis miestelis yra ant kryžkelės 
į Arkansas, Lousiana, Tennesse, 
Kentucky ir toliau į pietvaka 
rius.

Visi pakeliai pilni einančių, 
stovinčių, laukiančių kas pavė
žėtų, besiilsinčių ir gatavai pa» 
vargusių žmonių. Gazolino sto
tyse pilna išmaldaujančių gazo 
seniems, aplužusiems karams; 
Salvation Army ir kitos lab
daringos
pašalpos prašančių šeimynų. 
Viši, daugiausia vyrai, bet daž
nai ištisos šeimynos, su mažais 
vaikais, bėga į pietus.

> •/ ■ ■ / "
Nakvynių namas turi po 1,000 

žmonių kas sdvaitę. Laukiama 
dar daugiau, kai šaltis pradės 
vyti bedarbius iš šiaurės ^mies
tų-.

paskyrė karo veteranų paskolų 
reikaįapas $200,000,000 sumą* 
^Tos sumos veteranai turėsią pa- 
kakti ligi ateinančios vasaros.

Taip pat prezidentas pasirašė 
$120,000 darbo departamento$120,000 
algoms.

apie Lietuvos žydą 
Briscoe

Padėjo airiams iškovot nepri 
klausomybę

Pre-V\teshington, gr. 23 
zideritas Hooveris jau paskyrė 
delegatą į busimą nusiginklavi
mo konferenciją Genevoje, at
stovą Anglijai Charles G. Da- 
wes; be to jis pareiškė, kad 
bus paskirta moteris kaip ko
misijos narys. < Tokia moteris 
turėsianti būti pasižymėjusi 
“kokybe ir prominencijA”.

McFadden gyvas palai 
i dotas

Washington, gr. 23. — Penn- 
sylvanijos kongresihanas Mc
Fadden, kurs kongrese nesenai 
pasakė, kad prezidentas Hoo
veris “pardavė Ameriką vokie
čiams” dabar yra kaip ir gyvas 
palaidotas. Niėkur jis nekvie
čiamas ir niekas su juo nebesi
skaito; net paštas laiškų jo var
du nebestatąs.

organizacijos pilnos

Anglijos bedarbiai pa 
mažėjo

Londonas, gr. 23.—Ligi gruo
džio 12 d. bedarbių skaičius su
mažėjo ant 54,722. s Dabar be
darbių yra 2,572,602, tai 
ant 273,010-daugiau kaip 
riai tuo pačįu laiku.

yra 
per-

Cavvnpore, Indija,1 gr. 23. — 
Dar 16 vadų areštuota dėl kam
panijos už mokesnių nemokė
jimą. •

Kaunas. Elta. Montrealio 
laikraštis “Canadian* Eagle” 
plačiai rašo apie Lietuvos žydą, 
Briscoe, kuris žymią rolę su
vaidino airių revoliucijoj ir pi- 
lietniame kare ir dabar yra vie
nintelis airių parlamento narys 
žydas. Savo laiku jis pirko ir 
įšmugeliavo į Airiją ginklus, su 
kuriais Airijos sukilėliai karia
vo su anglais. Kada Airija iš- 
kariavo iš anglų laisvąją vals
tybę, tam tikra airių grupe 
dė Valeros vadovybėj liko ne
patenkinta ir reikalavo visiškos 
nepriklausomybės. Tos grupės 
įgaliotas, Briscoe nuvyko į Ame
riką ir varė smarkią agitaciją 
už respubliką Amerikos airių 
tarpe, šiandien Briscoe yra vie
nas iš de Valeros respublikoniš
kos partijos1 vadų ir galės būti 
miųisteris, jei respublikonai lai
mės ateinančiuose rinkimuose,

I
kas esą labai galima.

OR7 te

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:
Trumpiausia diena—-55 laipsnių

' ' ■' r‘

Greičiausia bus giedra, kiek 
vėsiau; vidutinis, /stiprokas 
pietvakarių vėjas, ■'
: t Vakar temperatūra popiet bu
vo 55 ir daugiau, tai yrą 20 
laipsnių daugiau kaip paprastai 
šijuo laiku. Toks oras numato
mas ir per Kalėdas.
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Lenkai griauja Danzi
go prekybą

Varšuva, gr. 23. — Lenkai 
pradėjo statyti šalę1. Danzigo 
savo teritorijoj žuvų džiovyk
las, ir rinkas,'tuo budu norėda
mi pakirsti Danzigo žvejus, ku
rių reikalams miestas paskyrė 
400,000 guldenų.

Cairo, Egyptaš, gr. fe.—Ar
cheologijos komisija, bekasinė- 
dama rado senus iš 3,000 metų 
a£gal tūlos j Egypto princesės 
Nefertiti ruhius, kur dar buvo 
užsilikę daug brangenybių.

Sveikindami su 
Kalėdoms irNaujaisMetais 

SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON
' PINIGŲ TELEGRAMA

PER NAUJIENAS
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

-NAUJIENOS
173V iSo. Halsted St., Chicago, III.
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mmum

Hartford, Conn

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

PėrkafttPerkant

!’;"n:sshftžnaž

geresni

tako btenleriai

Savęs, 
ų kai-

l>6ol tablcs pasirinkimas 
visokių didžių pradedant 
už kainų nuo ir aukščiau

rašymo, 
kaina

SLA. 124 kp. reikaluos^ ir šiaip 
biskis aiškumo Conn. jaunuo
lių darbuose.

BOSTON'S
* Superior* 
ČEVERYKI,1 
už $3.85 ir aug. 
Vyrį ar Moterų

vaHaHertft 
h»*ę. W 
pinigui su 
(< M yra

suteikia 
barždaskutyklos 
—m kon^fortą 
■■ skutimos 

nartiie

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
lopralo Lietuvos žmonės* 

pataria Lietuvos bankai

Tėvynei jie 
____ yti sd j# rj 
aujloms tneiafh^ 

badatyti maTortttfhą .ttfVč glfiittiCrf 
ttivbs kultūrinimo, išrašydami gi: 
gflvd gimines apdovanoja daugybė

Taipgi šimtai kitokių vaikams rakandų ir t (ilsių ra n 
dasi šiose krautuvėse dėl pasirinkimo. t

OINTMENT. Kami

Dekert’sOin
HARTFORDU

Jus pirkdami por^ . 'Bostbii's 
Gėriatisią Čevfcryldi už $L8$ 

Gausite ši $2,5$ EtiHrilcthį

30t kad laikė choro bu- 
k (gėi’iatfš Sakant, Vai- 
dar nevedusi)

tirjTrtftlhkfcj apgavęs'' ir 
ar negM( įstdti. Būt ga- 
ar parašyti keletas pa- 
, bot tikiuos, kad gerb. 
t. hW ųKoarJ omtyda-

Vienų kitų kartų sutiiięš p. Jar 
nuškevičių Sr. pareiškiėd, kodėl 
jo štinui nebelšmokoma pašal
pa. Bet ir tas nepagelbejo, vis- 
trek ėjo /w>«rtWT. vėlinti 
jau parašiau Centrui, kad bū
tinai išmokėtų nors iki tam lai-*- 
kdi, kada jis buvo Hartforde. 
Ir lapkričio ŠO d- gavau čeki 
$4L00 Vertės ir pgšiunčiRU Ja* 
nuškevičiamS. Bei ši šicaitlinČ 
it iki širmi lAikUI nebeužgane* 
dina J. J. Tai girdcdAmOs vėl 
rašau Centrui paaiškinti pačiam 
J. J. Jr. Bet p-U Jurgeliute vėl 
man rašo Gruodžio 16 d.: “Rei* 
kale J. J. pašalpos, tai aš jarri 
niekad nesakiau* kad Tamstd. 
jo pašalpų sustabdėte; tik pa* 
stebėjau, kad Pild. Taryba jd 
pašalpos reikalą turės apsvar* 
styti, kuomet jis prašo pašai1 
pos už tą laiką kada lankėsi 
Lietuvoje. Patvirtinimui galite 
šį laišką parodyti p. Januške* 
viČiui”.

Tai va už ką gaunama “bar1 
ti”. “Nauj.” tilpę J. J. Jr. žod
žiai išrodo, kad iki gruodžio 16 
d. J. J. negauta pašalpos, o. pa* 
šalpa $41 įduota gruodžio 4 ar

porą 
BOSTON’S 

Slipetior 
ČEVERYKŲ 

už $3.85 ir aitg. 
Vyrų ar .Moterų

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGĄ MOSTIS* 

kurios pasaulis per įimtus metų lan
ki jat* yra fiftava. Dtksnift Galina 
Mostis yra sudaryti i5 18-Ros skirtingų 
elementų, iš višį kraštų sMetd girių vi
sokių medžių Deksnio Galinga
Mostis kaipo saules spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmu Rankų, K0.1 
jų, Nt garėto skaudėjimu, Rihkų, ,K°jį 
tirpimą ir atšalusį ktauja, Uikstelljirtią 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tukstanr 
čiai žntonių yra pagijf; « milijonai da 
nežino apie tai. ■ <į

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji' pati sveria, sulig 
pandos gydymo. G vara finto jam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’Š , &EW DIŠCOVfeRY 

75 centai. ;

60 eohtų ir savi 
niūkite” mok3s t

ir kut ,*« yrš, 
A, kM JĮ pa- 

Kada pebųVO iš- 
tumios sąskaitos, ląf nariai ne- 
nTOMa* if i&hftttteja. lt to* 
kidg t/dvgvMą* Raftfos, 
tlfcijiMal faaflkiį $LA., .iugimui

Naujas HHdn Automobilius 
kuris padafo žftidgi} laimingi! kasdien.

Širdingai kviečiant atsilankyti pas mus ir 
pamatyti Vėliausios mados NASH 

ftlitomobiliiį pas

Balzakas Motor Sales
+ 4030 Archer Avė*
4 ^TeT. Laf&yette 2082

Leleniš vežimėliai (doll 
cflrts) įvairus pasirinki
mas parsiduoda po ir au
kščiau*

$1.95
Dcskutės dėl 
tviHai padarytos, 
nuo

Supami ktėslai dengti su 
gražios ir tvirtos spalvos' 
apdahgabi/ dirbti musų 
p^Čių dirbtuvėje verti $10 
dAbat tik pb

$6.95
Vežimėliai (Coaster Wrt- 
gons) pddAr^ti iš metalo 
tvirti ir gfažtjs kaina nuo 
ir aukščiau

Lėlių lovelės, (billx Ba- 
ssinettes) 26 colių ilgio, 
gražios ir tvirtos suma
žinta kainą

$1.35

BRIDGEPORT MOTOR 5BKVICE 
Goodeonai Broliai 

FornyJią ir pianų muveriai vietojo k

* Tofe Bcrokvard

«Ok Ir mokslo skelbėjas. 
Mimu “Uetuvdš Ukitrtn-

siems metams tik 6 litai, TAIGI 
fiiekam nesunku, reiki* tik P*si- 

„ _ ____ nepatogu, tai susimeskite
„J Ir kaita visi apdovanokite savo Rimines.
centu Jus tfadtayslte didėli dalyk*, nes ne vien* Hėtūvl 
skaityti ęer* laikraštį, ir paskui jau jie paty* nemokša

“Lietuvos Ūkininkui” 
. jau “Lietuvos UW-

BAGDONAS E
FURNITURB « PIAJ4O 

Locab V Lonf Dtaance Retnoval 
3244 S. Hafeted St

Offico T<L Calumet 3399 
Rm. TeL YAfdi 3401

J. w 
mas jam šias pastabas, ims ir 
paskelbs iu ko. susirinkime, o 
į?erW,visas sąskai- 
las-Titio pradžios cHoro gyvavi
mui iįi pabaigai, tada bariai 
užsiganėdins Visi pamatysi
me, >4 VM Irtis ki*
toki ir abi kttdpbš hariais pa* 
sidftugihs.

šitai tai rašau fte 
bet girdMamas htio 
bas ir pastabas.

-** J. Šekys

Atsilankykite Sykiu Su Savo Vaikais 
šiandien

$6.95
Breakhišt setai suside
danti iš parceliuotų viršų 
stalo ir 2 krėslai, po

$3.95
Dviračiai parsiduoda už 
sumažintas kainas po ir 
aukščiau

$1.95
Rogelės, dėl didesnių vai
ku žaisti ant sniego, ar lė-

Tai tiek dėl savęs.
Dabar kitais reikalais. t>. Ve- 

deikis gal šiurkščiai itsiliepe, 
lai jau jo tokiu mada, prigim
tis. Bet jis SLA. Conn. valst. 
narių prirašymu, daug yra pa
sidarbavęs, kuone antroj bei 
pirmoj' vietoj (pirmoj vietoj 
dažniausia būdavo p. Žetnantau- 
skas Water būryje). Pamenu, 
kad, rodos, 1929 m. B. VetleL 
kis' prirašytus prie 124 kp. 40 
narių atidavė sąskaitom J. J. 
Jr., taigi jau nereikėtų taip 
pykti ir išmėtinėti p. Vedei- 
kiui. Jei jo raštas neįskaito
mas, ar negali rašyti, tai irgi 
nuodėmės nėra. Atsimenu, kai 
dirbau Chicagoje prie ‘Lietu
vos” ir prisieidavo sustatyti a. 
a. Šerno rankos raštą, tai kol 
nebuvau pripratęs, tai turėjau 
tiek ir tiek vargo, ir jei kar
tais jau negalėjau įskaityti ir 
nunešdavau šernui parodyti kas 
parašyta, tai atsitikimų būdavo, 
kad pats šernas savo rašto ne- 
įskaitydavo ir prašydavo susta
tyti taip, kaip geriau išeitų^ '

JP-o Vedeikio pasakymas, kad 
J. J. Jr. negali rašyti, irgi kri
tikos neišlaiko. / ,

Dėlei New Britain’a jaunuo
lių kuopos suorganizavimo, tai 
J. J. Jr. daug darbo padėjo, 
važinėjo, ragino, bet užtai .J. 
J. Jr. kaipo organizatorius ir 
atlyginimą iš' apskrities gavo. 
Del prirašymo narių, tai aš 
pats girdėjau nusiskundimų^ iš 
New Britain’o žmonių, kad dau
giausia jaunuolių prirašė (su
virs 40) p. Vedeikio minima 
moteris, bet ji atlyginimo ne
gavo, nors buvo žadėta (New- 
britaniečial man sakė, ’ Kad at
lyginimas iš Centro turėjo bū
ti $4V.C0, bet gauta tik apie 
$8). Taigi ne\v-britaniečiai ir 
yra užsigavę...

Kad Hartforde po choro su
irimui Vedeikis kuopos (jau
nuolių) nesuorganizavo, tai irgi 
išmetinėti nereikėtų, nes 124

i 4177-85 Archer AVe.
| Cbfr. Richmoiid St. 
S fd/Lafayrttė 317 L 
jį CHICAGO

kad Amerikos lietuviai butą pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą. 
Savo meilę say^ Tėvynei jie ^jau yra jrodę atvėjų atvėjais ir 

Amerikos lietuviai tuft 
s Lietuvoje Ir prisidėt! t 
ninėms laikrašti. Tokia 
Amerikos lietuvių. 
PATARNAUTI 

______ w ėniausis Lietuvoje lalkral 
“Lietuvos Ūkininkas” 

vtenihtėlis demokratiškoj minties, tiktos 
Savo turinitf rimtumų, m" 

ką®0 šiandien pralenkia visus 
“Lietuvos Ūkininko”, kaii 

ftK 50 AMERIKONIŠKU C] 
”^kla pinigų kurna kask 

kadangi 50 centų i Lietuva siųsti pepatogi 
įstato! Ir Wt’ 

50 i 
bite ■ - w 4 
! be laikraščio!
ar prieš Nauj^^metus^smski 

nfiąmtfi Viatis 
LIETUVOS ŪKININKO“ adresas:

, Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.
P. S. Km norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon iš»i 

ki* Utsiųsll tisų metų premMėfitoą 2 dok, pusei metų 1

pasakojas !ttto)j6jė (lArbuėt^, l&i 
tAda viskAš bdt bttvę kitaip! 
ramybė, taikay it dar jatiinto- 
Itai (370 kp.) it “seniaf’ (124 
kp.) gautų daugiau nadji)/ na
rių. Keletą savaičių atgai man 
pasakoja 1Ž4 kp. org. P. Laba
nauskas, tkad. jis vaikŠČiodftfnaš 
užtiko vieną jautią vėdmty pė- 
rą, kuri labai norėtų jatoti į

■■ - .......... -*■ —............... ....................................... .. .... .. ......... . ... ■

.ll,.W,M!!.IWlwiĮ>.>lll|l»įn .......................................... ........ .

KALĖDŲ DOVANA

PIRKITE VAIKAMS

KALEDIĮ DOVANAS
UŽ SUMAŽINTAS KAINAS

Peoples Furniture Co

258640 W. 63rd St.
Cot. Maplewood Ava.

Ttl. Hmlock 8400
ILLINOIS , '

M bosieą’s
fii įėstPn’s Kainos yni žemesnės
“ ' negu kada buvo

.'./X 1 Itolcybt yR didinu • .
, ' • ■ ■ nesu ką^ hąyo. ‘. " k

ĮSIGYKITE PORĄ BOSTON’S ČEVERVKU DABAR

BostoaSboe Store
3435 S. Halstėd St

' 7 <'A' .. i'- ■ .' '

IšsiskaiČiau “Nauj.” fš gr. 
15 d., 294 nr. J. JahtiškėfiČiaUS 
Jr. korespondenciją, ginčits su 
B. Vėrleikiū, Imtusiu 124 kp. 
ir 4-to apskričio organizato
rium. Kas Imto tašyta B. Ve
deikio “N.”, prisipažįstu, ne
pastebėjau, bet iš ištraukų, pa
kartotų J. Jšn. Jr., suprantu, 
kad tas viskas buvo atspaus* 
dinta ir “Keleivyje”, o pdsta- 
ratnjame skaičiau, taigi galė
siu plačiau ši tą mtšviesti ir, 
itmnaft. gal santykiai Cohn. 
valst. geriau susitvarkys ir pa
gerės.

J. Januškevičiaus Jr. kores
pondencijoje Vienoje vietoje, 
kur kalbarrta apie 124 k p. “su
irutes”, yra parašyta, jog vie
nas kuopos valdybos narys ga
vo pabarti už neišmokėjimą pa
šalpos už sužeidimą J. J. Jr. 
piršto. Tas '“pabarimas’*, su
prantu, liečia mane, nes ir man 
pačiam nuo J. J. Jr. teko gir
dėti, ir mano žmonai, ir ki
tiems SLA. 124 kp. nariams. 
Tas “pabarimas” net, pasirodo, 
vrda prie nedraugiškumo ir 
boikoto, nors aš, iš savo pusės, 
ir dabar nieko bloęo neturiu 
prieš ponų Januškevičių šeimą, 
tai laikau nesusipratimu, o 
svarbiausia, nežinojimu SLA. 
įstatymų.

J. J. Jr. susižeidė pirštą pa
baigoje kovo mėn. Gegužės 20j 
ar 21. važinėjo New York’e j 
dildomos Tarybos suvažiavimus* 
Už sugaištą laiką ir kelionę gA- 
vo iš SLA. kaip ir kiekvienas 
P. T. narys. Gegužės 27 d. iš
važiavo su SLA. ekskursija Į 
Lietuvą. Parvažiavęs i< Lietu
vos rugpiučio pabaigoje prida
vė ligos blanką Nr. 3. Aš kaipo 
124 kp. fin. sekretorius ir tvar
kytojas, siųsdamas Centrui 
blankas N r. 2 ir 3 pažymėjau, 
kad blankas Nr. 2 t:k galėjau 
pristatyti iki tam laikui, kol li
gonis buvo Hartforde ir kaip 
visada, su kiekvienu ligoniu, jei 
būna kokių abejojimų, pareiš
kiau Centrui (sekretoriui), jog 
“nežinau, kaip Jus pasielgsite”, 

mat, žinojau SLA. įstaty
mų par. 23 (pusi. 74): “Nariai* 
iškeliavę iš'Suv. Valst. rybų ir 
Kanados, negali gauti pašalpos 
užrubežyje tų šalių būdami”. 
Nepasiusdamas blankų N r. 2 
(ties jų ir negalėjau siųsti) nuo 
laike išvažiavimo J. J. i Lietu
vą, visai nemaniau ligonio 
skriausti, tai ir mintyje, nebu
vo, bet vien buvo pavedama 
Centrui nuspręsti. Girdėdamas 
nuo J. J. išmetinėjimų, kad aš 
ar nepasiuntęs blankų Į Cen
trą, ar “pakišęs liežuvį”, jog 
J. J. negauna pašalpos, tuoj ra
šiau Centrui, klausdamas, ko
dėl nebeišmokama pašalpa, ir 
p-lė Jurgeliutė laiške iŠ spalių 
28 d. rašo: “Reilęale J. Januš
kevičiaus pašalpos, tai jo pa
šalpa iki šiol neišmokėta, nes 
Pild. Tarybai tuH Šį reikalą ap
svarstyti. Kadangi p. Januške
vičius reikalauja pašaipos ir už 
tą laiką, kuomet lankėsi Lietu
voje, tai aš viena šiame daly
ke nenoriu imti atsakomybes”.

^^bbHI........ .

kfl. tkMĄa Vedeikift: patR?>fl 
neorganizuoti, Kol nepasirodys 
gėresfii rezdltatai, kad tuo lai
ku nebuvo dirvas Ir kfui 124 
kp. iSibgi galėjo jaunuolius prU 
žiūrėti, žinomai, J. J. Jr* dldą- 
lė tfodM, kad Jfš su& gata
vo jaunuolių kuopę, ireAtbPjo 
iš senesnių pastabų^ pasargų; 
tai jo dtdetts dari 
tys užtai atsiteiA. 
ėmus, ar i 
suorganizuojant jaunuolių kuo
pą be senesnių pritarimo? Iš
važiavus J. J. į Lietuvą, jau
nuoliai i^nkrikb, iššibraukč ir 
tik dabar jaunuolių kuopa pa
silaiko išėjusiais jaunuoliais iŠ 
124 k p. Bet jei šia darbas, tvė
rimas jaunuolių kuopos būt bu
vęs padarytas sU atjautimu, 
simpatija ir pritarimu 124 kp., 
tai be abejo būt kitaip išėję. 
New Britaine padeda “seniai”, 
Bridgeporte, Nė# Flavene ir ki
tu č, taipgi “šėmiai” ir ten dau
giau sutarties ir Vienybės yra.

Dėl gautų iš Centro ptfftigty, 
Vedeikio Užkliudytų* tai gird
žiu kuopos narių kalbas, kad 
buV. choro pirmininkui reikėjo 
išduoti sąskaitas 124 kuopai, 
neš su jos" pagalbu tie pinigai 
išgauti; taifįi 124 kp< net siL 
viiįš metus atidavė naujai Įsto
jusių narių įstojimus, taipgi ir 
iš |<asos yra davus, paskui niū
riai yra veikę parengimuose,

Boston Shoe Store
3435 S. Halsted St
PER KETURIAS DIENAS TIKTAl-

Paftedely, Utarnihkė»i ^Credoj ir Ketverge
■ yra paskutinė diena!

Elektrikinis LAIKRODIS Vertės $2.50

PROBAK
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Tarp Chicagos
Lietuvių

J. Elmanas atstaty
tas iš “Vilnies” r

“Naujoji Gadynė” praneša, 
kad ir J. Elmanas, kuris dirbo 
“Vilny” kaip lainotaipo ope- 
ruotojas (raidžiu rinkėjas), at
statytas nuo darbo.

Nors J. Elmanas buvo komu
nistu partijos žmogus, bei An
druliui pasirodė ne “košer”. Gal 
būt, kad nesutiko bimbiškai 
pliaukšti, tai ježednievnos bo
seliai išmetė ji gatvėn.

Nors, dirbdamas komisarų 
gazietai jis gaudavo mažų algų 
ir iš tokios algos nebuvo gali
ma susitaupyti rytojaus dienai, 
bet komisarams tas nesvarbu: 
eik po plynių ir valkiokis gat 
vėmis, bile tik bosų kišenės bus 
pilnos ir rytojus užtikrintas!

Tai jau penkta auka “Vilny” 
nuo praėjusio pavasario, kai 
Bimba ir Andrulis užkariavo 
komunistų dienraštį su “de- 
fense corps”. Darbo neteko 
Strazdas, neteko jo Pruseika, 
Bacevičius, buvo netekęs Žilin
skas, nors ir vėl tapo priimtas 
ir pagalios J. Elmanas.

Artimi komunistams žmones 
kalba, kad komisarų gazietos 
boseliai, apsidirbę su senaisiais 
darbininkais ir išmetę' juos į 
bedarbių eiles, priimsiu į savo 
dirbtuvę fašistus, ba fašistų 
ir komunistų principai ne ką 
skiriasi: ir vieni ir kiti gar 
bina diktatorius (bet kur tų 
fašistų gaus? — Red.).

Senas Petras.

Cicero
Širdingai dėkoju laikraščiams, 

kurie, užjausdami vargšų liki
mą, daug kartų paskelbė ma
no, ligonio, atsišaukimus ir pa
dėkas, o deliai to iš kai kurių 
organizacijų ir geradėjų skai
tytojų susilaukiau pagelbos.

Iš Chicagos p-nia Valerija 
Martišienė aukojo $1, už kų 
tariu ačiū. Tariu ačiū ir kitiems 
aukotojams, kurie palaikė ma
no gyvastį.

Nors mano liga yra užsise- 
nėjusi per šešios metus ir iš 
jos sunku pasveikti, vienok ra
dau gailestingų daktarą Simo
naitį, 2423 W. Marųuette rd., 
Chicagoj, kuris gydo ir liuo- 
suoja mano sustingusius sąna
rius". Dėka jo gydymui jau
čiuos geriau. Pradedu vaikščio
ti ir tunu vilties pasveikti.

Bet bėda, kad neturtas truk
do, neturiu iš ko gydytis, nė 
kuo maitintis, šioj didelėj bė
doj atsišaukiu į mielaširdingą 
lietuvių visuomenę prašydamas 
paremti mane kieno kokia ma
lonė yra, pagelbėti man aukele 
maistui ir gydymuisi.

Dabar, Kalėdų ir Naujų Me
tų šventėms besiartinant, lau
kiu lietuvių užuojautos.

J. Lapinskas, 
1432 South 49 court. Cicero, III.

Atsilankius pas drg.
A. Lang

Drg. A. Lang yra geras “Nau. 
jienų” draugas ir skaitytojas 
ir gyvena adresu 1000 North 
La Šalie Street.

Jisai pašaukė Senų Petrą per 
“Naujienas”, ir kada pastara
sis atsilankė, tai sako: dabar, 
Petrai, parašyk man laišką j 
Lietuvą, o kai laiškų užbaig
sime, tai aš duosiu auką bedar
biams parvežti.

Manau sau, kad nedaug to
kių žmonių gali rasti — duoda 
biznio ir dar aukų bedarbiams 
skyria. .

Atnešė drg. A. Lang maiše
li su dėdės Šamo centais. Mai
šely $5, kuriuos smulkiais su
rinkęs. Girdi, du dolerius pasi
lieku, o tris vešk j “Naujienas” 
ir atiduok kaip auką bedarbių 
Kalėdų pietums.

[Acme-P. W A. Photo]

New York. — “Bridge” lošimo ekspertai. Lošimas eina už pa
saulio čempionatą. •

Paačiavęs dr-gui Langui, lei
daus iš šiaurės į pietus; laiky
damas maišelį tvirtai, kad au
kos kas nepasisavintų, ba Chi
cagoj ne naujanybė šiandie ki
to pinigus paimti: holdaperių 
ne stoka.

Senas Petras.

North Side
Iš Humboldt Parko apielinkės

Humboldt ’Park Lithuanian 
Political Club gruodžio 17 die
nų laikė priešmetinį susirinki
mą Almi ra Simons Hali, 1640 
North Hancock street. Susirin
kimą atidarė C. Kairis 8 va
landą vakaro.

Pirmininkas paprašė nutari
mų raštininką A. Vaiski nėr- 

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGA

Per 15 metų nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 
Perkame Lietuvos Paskolos Bortus ir Mokame 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.
1 Atsilankykit ypatiškai arba prisiųskite per paštą.

r JOHNJ.ZOLP
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

Kalėdų Išpardavimas
1

Pork’Lpin .............     sv. gi/2q
Round Steikas .............................................. sv. 15'/2C
Žąsys, šviežiai nupeštos  ....... ................. sv. 134c
Antys, šviežiai nupeštos ..................   sv. 17*c
Kalakutai, šviežiai ntipešti....... ....................  sv. IS'/zc
Frankfurtai .............................. 1............   sv. 10 c
Švieža, netarpyji taukai ......................  sv. 5^ C
Su žiebrukąis lašiniukai, rūkyti .................  sv.

Sieniniai Kalendoriai
Paveiksluoti, dideli

Pusdykiai — 100 už............ ...........$10.00
, I 

Užsisakykite tuojaus

NAUJIENOSE
1739 S(u Halsted St. Tel. Roosevelt 8500

Ir kitokios mėsos labai pigiai ■— 
dideliame pasirinkime.

3631 So. Halsted Street
• • . 1

Daktaras WISSIC,
Kapitonai v—_ Pasauliniame Kare

Specialistasiš ,Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pUvo, plaučių, inkstų ir, pūsles, užnuodijimą kran- I 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- | 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- g 
galėjo jus išgydyti, ateikite ėia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti g 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas | 
dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 | 
valandai ir nuo f -8 valaądai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., i Tel Cravford 5573

Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraitis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant*kartu penkiems ar daugiau. 
Pavyzdiniai, numeriai mielai prisiunčiami.
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skaityti protokolą iš praėjusios 
susirinkimo. Protokolas priim
tas su pataisymu.

Valdyba rekomendavo užsidė
ti po vienų dolerį nepaprastų 
mokesnių, kad pakelti kliubo 
finansus, nes šiemet pusėtinai 
išlaidų buvo, o tuo tarpu kliu- 
bo pinigai — apie $250 — už
daryti vra Second Humboldt 
State banke.

Kliubo valdybos rekomenda
ciją nariai priėmė vienu balsu 
ir didžiuma užsimokėjo mokes
nius vietoje.

Rinkta valdyba ateinantiems 
1932 metams. Pirmininku iš
rinktas C. Kairis, nes jo suma
nymu ir kliubas buvo suorgani
zuotas su draugų pritarimu. 
Vice-pirmininku išrinktas Jonas 
Valiulis. Buvusia nutarimų raš-

NAUJIENOS, Chlcagp, III. ..  .. .  |
1 '' įL *

tininkas A. Vąlskis pasiaiškjno, 
kad jis negalįs toliau būti raš
tininku, ba labai užimtas, kai 
užsidėjo biznį; jis tečiaus ma
nąs patarnauti visiems kliubio- 
čiam£ savo biznio šaka. Tąigi 
sekretoriumi išrinktas J. Jan
kus, ir tikimasi, kad jis bus ge
ras sekretorius, nes draugas 
Jankus yra patyręs darbuoto
jas. Finansų raštininku išrink
tas S. Penečkis, kasieriumi A. 
Zillius, maršalka — P. Brazis.

Taipjau kliubas numatė rei
kalą turėti korespondentų ir juo 
išrinktas F._Prusis. j ekzeku- 
tyvį komitetą išrinkti J. Kup
revičius, Ig. černauskas >r Ada- 
maitis. O į kliubų federacijų 
(kliubų susivienijimą) išrinkti 
delegatais C. Kairis, A. Čepai
tis ir Jankus.

Kliubas; nutarė surengti drau
gišką vakarų po Naujų Metų, 
šiam tikslui išrinkta Komisija 
iš energingų narių.

(Priėjus prie kitokių kliubo 
reikalų, pirmininkas C. Kairis 
paaiškino, kaip jau yra. žinoma 
kliubiečiams, kad musų kliubas' 
turėjo reikalą su teismu, ir mu
sų draugams M. Grakauskui ir 
A. Zilliui prisiėjo daug sykių 
sugaišti laikas. Bet dabar ga
lima sakyti, kad teismų Idiubab

Pinigai Jūsų 
Kišeniuje!

Sirguliavimai, negalėjimas atlikt! 
savo darbo prideramai, rūpestis apie
jūsų sveikatų, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranką įdeda 
pinigus j jūsų kišenių.

PAIN-EXPELLER* m.a
Įreg. J. V. Pat Biure.

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatų, jūsų fiziškų patvarumų, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimų, sustingimų, skaudėjimų iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUO J AUS!
Kaina 85c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

• Tikrasis turi INKARO vaftbaženkli.

NORTH SIDE NORTHWEST SIDE
SANKROVA SANKROVA'

3945-47 Lincoln Avė 591 2-26 w. Grand Avė.
Lakeview 8200 National 0066

WEST SIDE
SANKROVA

4606 W. 22nd St.
Lawndale 2454
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laimėjo moraliai ir jau ths da
lykas užbaigtas, Tai vis ta ne
laiminga ar kam laiminga sau
suma, kad tenka turėti berei
kalingų sugaišimų.

Šis kliubas Humboldt Parko 
apielinkeje gyvuoja jau apie 
septynerius metus ir visi na
riai gražiai sugyvena. Prie 
kliubo priklauso narių ir iš to
limesnių apielinkių. Kliubas 
gelbsti savo nariams juos išti
kus nelaimei ir dalyvauja po
litikos veikime. Vietos lietu
viams yra naudinga priklausyti 
jam.

• ,šiame susirinkime Kriaučiū
nas perstatė naują narį, tai 
drg. Maukų, kuris yra beveik 
visiems kliubiečiams pažįsta
mas. Drg. Mankus priimtas vie- 
,nu balsu.

Kliubas gan skaitlingas na
riais, kurių turi netoli dviejų 
šimtų. Darbuote kliubui dau
giausia pasižymi šie nariai: ('. 
Kairis^. M. Grakauskas, S. Be- 
neckis, A. Zillius, A. Volskis, 
Adamaitis ir daugelis kitų, ku
rių čia visų negalima no sumi
nėti.

, Frank Prusis.
~~”—---------------------------------------------------------- 1--------------------------------------------

Garsinkitės “N nose”
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Barbenu kostumeriui. — Ra
šinėlį suvartoti negalėsime. A t-

lyginimo už darbą numušimu 
bedarbe nebus pašalinta.

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

LINKSMŲ KALEDI)
ir

Laimingų Naujų Metų
Šiame linksmame švenčių laiko musų mintys dė

kingai krypsta prie tų, kurių nlalonė, troškimas labo, 
geradarybė ir lojališkumas padarė galimu musų progre
są ir gerovę.

Visiems musų koslumeriams ir draugams mes siun
čiame širdingiausius linkėjimus laimės ir gerovės per 
visus ateinančius metus.

SolEllis O. Sons, Ine.
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

REIKMENYS
VYRIAUSIA SANKROVA 

2118-32 S. State St. 
Viętory 2454
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CHICAGOS MOKYKLOS

Chicagos miesto finansai yra tokioje netvarkoje, 
kad jau apie pusė metų, kai nemokama algų viešųjų 
mokyklų mokytojams. Didelėmis pastangomis švietimo 
tarybai pavyko šiaip-taip sukrapštyti tiek pinigų, kad 
šiandie ketinama mokytojams išmokėti dviejų savaičių 
algas, idant jie bent per Kalėdas turėtų ką pavalgyti. 
, Bet kas toliau daryti, vyriausybė nežino. Kadangi 
švietimo tarybos iždas tuščias, tai grasina pavojus, kad 
po Naujų Metų Chicagos mokyklos visai negalės atsi
daryti, Tai šeimininkavimas!

BANKAI APSISAUGOJO

Jungtinių Valstijų senato finansų komisija dabar 
daro tyrinėjimą apie Amerikos pinigų investavimą sve
timose šalyse, tuo tikslu šaukdama ir kvosdama stam
biuosius bankininkus. Tarp kitų savo parodymus komi
sijai davė bankinės Kuhn, Loeb and Co. firmos galva, 
Otto Kahn. Jisai pasakė, kad Amerika yra įdėjus bi- 
lionus dolerių i Įvairius Europos šalių bonus. Tų bonų 
vertė šiandie yra labai nupuolusį bet didiemsiems 
Wall-stryčio bankams dėl to nesą, anot p. Kahn, jokio 
pavojaus — kadangi jie tuos bonus jau seniai esą par
davę publikai!

Wall-stryčio pinigų maišai, vadinasi, atsiėmė savo 
“komišenus” už bonų pardavinėjimą, o publika vargiai 
beatgaus ir savo įdėlius. ,

SENATORIAUS JOHNSONO ARGUMENTAI

■■■•■ ’ r';..... ' • (

“kenksminga” ekonominiems krašto interesams. Ame
rikos konstitucija reikalauja, kad administracija ne 
viena kraštą valdytų, bet kooperuodama su parlamentu.

* ww
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LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTIS URUGUA- 

JUJE

Uruguajaus mieste Montevi- 
deo, Pietų Amerikoje, pradėjo 
eiti socialistų laikraštis lietuvių 
kalba, “Naujoji Banga”. Jo ad
resas: c. Čaneloncs 962, Mon- 
tevideo Kep. O dėl Uruguay.

Pasirodo, kad ir tolimoje 
(Pietų Amerikoje lietuviai dar
bininkai organizuojasi ii- stei
gia. savo spaudų.

LENINIZMO EVANGELIJA1

Bimba “Laisvėje” Šitaip svei
kina rubsiuvių Amalgameitų 
organo redaktorių:

“...putoja amžinai suniekšė
jęs JankaUskas.”
Kitame to paties lenincų laik

raštyje rašo D. M. šolomskas 
apie komunistų opoziciją:

Dabar aišku, kas nori ir 
kad irtų/ silpnėtų ir 

kuo- 
niek-

mok-

«

dirba,
k riktu A. L. D. L. D.
pos — Prūseika ir jo
šiški pasekėjai.”
Yra nepainus leninizmo

slas: išmokai du žodžiu “komu
nistas” ir “niekšas”, ir gali vi
sus pasaulio klausimus rišti, 
štai dėlko taip lengva tą moks
lą atsilikusiose masėse skleisti.

Bėda tiktai yra ta, kad le
ninizmo evangelijos skelbėjai 
dažnai per įsikarščiavimą pri
skiria prie “niekštf” kitą kitą. 
Tuomet prasideda tarp jų ba
talija (mušis), ir jų.“susipro- 
tusiems” pasekėjams viskas 
galvose susimaišo.

Senatorius Hiram Johnson iš Californijos labai aš
triai atakuoja prezidentą HooverĮ dėl tarpvalstijinių 
skolų moratoriumo. Bet dauguma jo argumentų yra 
tuščios frazės. Kaip ten kas nekalbėtų, o moratoriu
mas buvo neapsieinamas dalykas. Jeigu Vokietijos re
paracijų mokėjimas nebūtų buvęs birželio mėnesį ati
dėtas, tai Vokietija vistiek nebūtų galėjusi jas užmo
kėti ir butų turėjusi pasiskelbti bankrotu.

Hooverio sumanymas buvo geras ir viešoji opinija 
ne tik šioje šalyje, bet ir visame pasaulyje jan? karštai 
pritarė. Pagalinus, dabar jau yra ir pervėlu ginčytis, 
ar reikėjo ar ne tą moratoriumą skelbti, nes jisai jau 
yra seniai Įėjęs Į galią ir jį atšaukti nebegalima.

Neišlaiko kritikos ir senatoriaus Johnsono argu
mentas prieš karo f^kolų kapojimą arba visišką panai
kinimą, nois paviršium žiūrint jo žodžiai atrodo labai 
teisingi. Jisai sako, kad tos skolos nesančios jau tokios 
sunkios Europos šalims, kaip jos dejuoja: Vokietija, 
girdi, galėtų atmokėti savo reparacijas, jeigu kiekvie
nas jos gyventojas atsižadėtų vieno kaušo alaus kas
dien; Anglija turėtų kuo mokėti savo skolas, jeigu kiek
vienas anglas eitų vieną kartą mažiau kas mėnesis į 
kinematografą; Francija — jeigu kiekvienas jos pilie
tis gertų per metus vienu uzbonu mažiau vyno, Itali
ja — jeigu kiekvienas italas rūkytų vienu cigaru ma
žiau per metus (?).

Mes nemėginome patikrinti šituos Californijos se
natoriaus apskaičiavimus, bet jeigu jie yra ir teisingi, 
tai visgi dar neišeina, kad karo skolos nėra toms ša
lims sunki našta. Skolas reikia mokėti auksu, o ne alaus 
zeideliais, vyno bonkomis arba cigarais. Išvežant auksą 
į užsienį, jo pritrūksta valiutai padengti ir kraštą iš
tinka finansinis krizis. Tam išvengti, šalis turi ekspor
tuoti j užsienį prekes. Kažin, ar senatorius Johnsonas 
sutiktų, kad tos prekės, kuriomis jisai sako paminėto
sios šalys galinčios užmokėti savo skolas, butų impor
tuojamos j Ameriką ir čia parduodamos? Ne, jisai ne 
tik nenori, kad svetimų šabų prekėmis butų užverstos 
rinkos Amerikoje, bet jisai stoja už ankstus protekci
nius muitus, idant joms butų užkirstas kelias į Jungti
nes Valstijas.

Bet Johnsonas teisingai piktinasi prezįdento Hoo
verio veikimu be kongreso pritarimo. Jisai įspėja, kad 
jeigu Hooveris ir toliau taip elgsis, kaip jisai kad pa
sielgė moratoriumo klausime pats viską puspręsda* 
mas savo valia ir nesušaukdamas įstatymu leidimo > 
taigų, tai Amerikoje bus sugriauta demokratinę siste
ma ir įsigyvens diktatūra. 7

Hooveris, iš tiesų, perdaug pasiduodą įta|pų tų, 
kurie skelbia, kad žmonių, išrinkta atstovybe esanti

ĮMONIŲ TARYBŲ KINĘIMAJ 
VOKIETIJOJE 

I >

Vokietijoje, kaip žinoma, yra 
įmonių tarybos, t. y. dirbtuvių 
seimeliai, į kuriuos įe'ma dar
bininkų atstovai. Tos tarybos 
svarsto ginčus, kylančius tarp 
darbdavio ir darbininkų. Kas
met darbininkai renka į jas 
visuotinu balsavimu savo atsto
vus. Rinkimuose varžosi tarp 
savęs Įvairios srovės — social
demokratai, katalikai, komunis
tai, fašistai ir t. t. Todėl rin
kimų rezultatai duoda gerą 
vaizdą, kaip darbininkai yra 
nusistatę ir kokioms partijoms 
jie adugiausia pritaria.

Vokietijos įmonių tarybų rin
kimai šiemet jau įvyko ir jų 
daviniai tapo tik-ką paskelbti 
spaudoje. Balsavimai buvo at
likti 32,932 Įmonėse (dirbtu
vėse, kasyklose ir t. t.) ir juo
se dalyvavo viso 4,600,000 dar
bininkų. Palyginus su pernykš
čių metų rinkimais, dalyvavi
mas balsavimuose sumažėjo 
1,300,000, t. y. daugiau kaip 
20 %. Tai pareina nuo pramo- 

dėl kurio tukstan- 
biznio Įstaigų yra

keturi penktadaliai visų ^atsto-
VU,

Socialdemokratinės profesi
nės sąjungos pravedė į tary
bas netoli 84 nuošimčių atsto
vų, o visos kitos srovės, sudė
tos j daiktą —. ir komunistai, 
Ir fašistai, ir katalikai, ir libe
ralai, ir nepartiniai 
16 nuošimčių!

Mūsiškiai ibimbininkai 
organuose, rašydami apie
kieti ją, diena iš dienos skelbia, 
kad tos šalies proletariatas 
maršuojąs po Maskvos vėliava. 
Bet pasirodo, kad tai yra di
džiausias blofas, koks gali būti. 

. , . . i

tik apie

savo
Vo-

DRAM STOKER
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buvo viso 138418

nes krizio, 
čiai visokių 
užsidarę.

Išrinkta
įmonių tarybų narių, kurie su
lig partijomis dalinasi šitaip:, 

,j Laisvų (socialdemokratinių) 
profesinių sąjungą atstovų 
115,671, arba 83,6%;

Krikščioniškų (katalikų) są
jungų atstovų 10,956, arba 
7,9%;

Hirsch-Dunker (liberalinių) 
sąjungų atstovų 1,560, arba

Raudonosios (komunistines) 
sąjungų opozicijos 1 atstovų 
4,664; ąrbą 8,4%;

Nacionalsocialistų (fašistų) 
atstovų 719, arba 0,5%;

darbininkų at
stovų 4,8W, ąrba 3,5 %.

šitos skaitlinės labai aiškiai 
pasako; kuri srove vadovaują 
Vokietijos durbininkaips. iįemš 
vadovauja socjaicįem^kratai, ku”

Iš aukšČiaus paduotų skaitlinių 
matome, kad komunistai pra
vedė j tarybas mažiau kaip 
pusketvirto nuošimčio atstovų 
(o rinkimai ėjo sulig propotf- 
cionale sistema/. Komunistus 
sukirto net neorganizuotųjų 
darbininkų grupė, t. y. tų dar
bininkų, kurie da yra taip ne- 
susipratus, kad jokioms profe
sinėms sąjungoms nepriklauso. 
Daugiau negu dvigubą Atstovų 
skaičių, palyginant sU uomunis- 
tajs, pravedė į tarybas net 
klerikalinės sąjungos.

Ir reikia atsiminti tai, kad 
tie įmonių tarybų rinkimai Įvy
ko skaudžiausio pramonės kri
zio metu, kada masių nepasi
tenkinimą išnaudoja savo de
magogiškai agitacijai komunis
tai ir fašistai.

Verti A. Vaitoti*

DRAKULA
Permission Doubleday, Doran 8 Co.

(Tęsinys) >
Raktas tikriausiai buvo gra- 

fo kambaryje; nuo dabar turė
siu budėti ir kuomet nors už
tikti jo kainbarfo duris neuž
rakintas. Ten pasigriebęs rak
tus galėsiu ištrukti iš pilies.

Daug laiko praleidau nuodug
niai tyrinėdamas viėus laiptus 
ir koridorius ir mėgindamas vi- 

j&as duris, kurias juose užtikau. 
Vienas kitas mažas kambariu
kas, netoli prieangio, buVo ne
užrakintas, bet juose nieko ne
radau, .išskyrus'ilgų metų dul
kėmis apneštų ir kandžių su
ėstų baldų.

Bet po ilgo ieškojimo, laip
tų viršuje užtikau duris, ku
rios atrodė užrakintos, bet man 
paspaudus, jos kiek atsileido. 
'Pąspaudžiau kiek smarkiau, ir 
raitau, kad, ištikro, jos nebuvo 
užrakintos, bet “nesileido atsida
ryti, nes bėgunai buvo surūdi
ję ir kiek nupuolę, o pačios 
durys, gana sunkios buvo at- 
sispyrusios į grindis, štai pro
ga, kuri gali negreitai man vėl 
pasitaikinti, todėl įtempiau vi
sas jėgas ir smarkiai atsišpy
lęs, duris atstūmiau, pasidary
damas mažą tarpą Įėjimui.

Dabar buvaif pilies sparne, 
kuris buvo kiek toliau į deši
nę už mano kambarius dr vie
nas grindis žemiau. Per langą 
žiūrėdamas pastebėjau, kad 
mano kambariai buvo pietų pi
lies pusėje, o galinio kambario 
langai išėjo į pietus ir vaka
rus. Abejose pusėse juodavo gi
lios bedugnės. Pilis buvo pasta
tyta ant didžiulės uolos kraš
to ir iš trijų pusių prie jos 
nebuvo galima visai prieiti. To
se sienos pusėse buVo Įmūryti 
dideli lanįai, pozicijose, kur

• kilpinės, saidokai ar kanuoles 
1 suvis negalėjo dasiekti. Pro 
' juos Į kambarius puolė dienos
• šviesa, kuri buvo negalima ap

saugotose pilies, dalyse. Į Va
gai t s tiesėsi plativ lyguma, o 
už jos, tolyjp, kilo didžiulės iš
karpytų kalnų Viršūnėse, Viena 
aukštesnį už kitą. Plikos uolos 
buvo apaugusios kalnų pelenė
mis ir erškėčiais, kurių šaknys 
laikėsi įsiskverbusios sparų, ply
šių ir spragų, akmenyse.
$iš pilis* kaip sprendžiu, seno

vėje, buvo motprų apgyventą, 
nes baldai buVo daug jąukes* 
pi, negu kurioje kitoje mano 
matytoje pilies dalyje. Langai 
buvo be ląnginių, ir geltoną 
mSpdlio šviesa skverbdamąsi Į 
kambarį pro keturkampius Jan
gų stiklus, nušvietė net ir bal
dų spalvas, tyo pačiu laiku, su
švelnindama juoš dengiančius 
storus dėlkįųįslupk8i)iųb ir slėp
dami a ‘ amžių ; ir ' kandi j ų jiems 
padą^ytną nuostolius.
. Mapo ^iburyš mąžąi tereiškė 
ryškioje mfnulio šviesoje, bet 
džiaugiausi ją turėdamas su 
savim. Visur aplink viespatąvo

mas, kuris tiesiog gaidyte šal
dė kraują gyslose, ardė mano 
nusilpusius nervus. Vienok, ta 
tyla buvo malonesne už gyve
nimų vienui vienam kambariuo
se, kuriuos, nuolat ten maty
damas grafą, pradėjau nepa
kęsti. Kiek galėdamas sten
giausi nuraminti savo suirusius 
nervus. Man ten besikankinant, 
staiga pajutau švelnų, malonų 
ramumą apimantį maiiu sąna
rius.

štai, sėdžiu prie mažo ąžuo
linio stalo, prie kurio greičiau
siai senovėje sėdėjo kuri gra
žuolė ir rašė, ilgai galvodama, 
smarkiai rausdama, klysdami, 
savo pirmą kuklų meilės laiške
lį. Sėdžiu ir rašau stenografi
ja į užrašus visus nuotykius, 
kurie mane ištiko nuo vakar 
dienos. .Dabar, turime kerštingų 
devynioliktą amžių. Vierok, jei
gu jausmai marięs neapgauna, 
praėję šimtmečiai- turi savo 
ypatingumus, jėgas, kurių vien 
moderniškumas negali nuslo
pinti.

Vėliau: gegužės 16 rytas.
Dieve, apsaugok mano svei

kų protą! Tik tas mar dabar 
beliko. Saugumas, saugumo įsi
tikinimas yra tik praeitis. Čia 

: bėgy vendamas visai netekau 
vilties ir tik vieno tesitikiu. 
Duok, Dieve, kad neišeičiau iš 
proto, nebent jau dabar esu 
visai pamišęs. Jeigu 
manyje bent viena 
kibirkštis, ji lengvai 
gęsti. Po paskutinių

Užbaigęs daryti užrašus, ir, lį. Todėl mėnulis gali lengvai 
laimei, įdėjus knygą ir plunks
ną j kišenių, pradėjau jaustis 
mieguistu, Atsitainiair apie gra
fo persergėjimą, bet radau la. 
bal ČidelJ pasitenkinimą jo ne- 
prisilaikydamas. Miegas pradė
jo silpninti sąnarius ir su juo 
manyje atsirado atkaklumas, 
kuris visuomet lydi miego no
rą..

Minkšta mėnulio Šviesa rodos 
mane glostė, ir, plačios apylin
kės, kurias mačiau Žiūrėdamas 
pro langą, teikė laisvės, liuosu- 
mo jausmą. Vaizdas mane tie
siog atgaivino. Nutariau šią- 
najet negrjžti Į savo tamsius, 
paniurusius kambarius, bet 
miegoti / čid, kur senovėje, 
mergaites, moterys sėdėjo dai
nuodamos, pergyvenė linksmas, 
berupestingas dienas, kur jų 
malonus prieglobščiai ilgėjosi 
stiprių rankų tų tvirtų drąsių 
vyrų, kurie nutolę, karo lauke 
maudėsi kraujuose.

Ištraukiau apdulkėjusią lovą 
iš kampo ir ant jos galėdamas^ 
turėjau prieš akis gražųjį vaiz
dą, kuris nyko tolyje, pietų ir 
vakarų pusėse. Pamiršęs apie 
dulkes, apie nesmagumus, ra
miai ruošiausi užmigti. Matyt 
jau buvau užmigęs; bent taip 
noriu tikėti, nes visa., kas vė
liau įvyko, atrodė nepaprastai 
realiai — taip} realiai, kad da
bar sėdėdamas ryškioje vidu
dienio saulės šviesoje, negaliu 
savęs įsitikinti, kad buvau už
migęs.

Kambaryje nebuvau vienas.
(Bus daugiau)

įmonty tųfybas Wp nepakenčiama tyla, nuošalu

ĮVAIRENYBES
Apie mėnulio 

užtemimus
Mėnulio užtemimų priežastį 

pirmieji išaiškino senovės grai
kai. Būtent mėnulis užtemsta, 
patekdamas į žemės šešėlį. Kaip 
žinia, žemė yra daug didesnis 
kamuolys už mėnulį. Iš žemes 
butų galima padaryti beveik 50 
mėnulių. Mėnuliui sukantis apie 
saulę, kartą per menesį, pačiam 
pilnaty, žemė atsistoja tarp mė
nulio ir saulės. Kaip ir kiekvie
nas tamsus daiktas, žemė nuo 
saules spindulių meta šešėlį. 
Žemės šešėlis turi apie 1,350,- 
000 kilometrų ilgumo. Kadangi 
mėnulis yra nuo žemės tik per 
380,000 kilometrų, o žemės 
skersinis yra beveik keturis 
kartus didesnis už mėnulio, tai 
toj vietoj, kur sukasi mėnulis, 
žemės šešėlis yra dar pustre
čio karto platesnis už menu-
•............ ... II ... ................. ......................... ..... III—......................  II I,. , I.R, I |

dar liko 
išminties 
gali už- 

Įvykių, 
nors nenorėdamas, turiu sutik
ti, kad grafas yra man ma
žiausiai pavojingas žmogus šio
je neapkenčiamoje prakeiktoje 
vietoje. Joje slepiasi dar di
desni man pavojai ir grafas 
yra vienintelis asmuo, kuris 
gali mane apsergeti, nors, 'jis 
tai tik darytų, pakol aš busiu 
naudingas jo tikslams. Bran
gus Dieve, gailestingas Dieve! 
Guosk mane, nes kitaip pami
šimo pasriii mane tikrai pasi
griebs! Pradedu surasti kai 
kuriuos dalykus, kurio pirmiau 
man buvo nepermatomi. Iki 
šiandien niekuomet negalėjau 
suprasti ką Hamletas norėjo 
pasakyti savo žodžiais:

^Vaistų, greičiau mdh vaistų! 
Rašte aš juos sau randu!” 
Dabar, jausdamas, lyg sm^ 

genys Į)utų pražuvę iš galvos 
ąy sfeugis staiga, juos užklupęs, 
sptr|ųšk»ąp i ieŠr
kąu nusiraminimo ^savp užra
šuose. Paprętis smuikai vis|ęą 
į juos sutašyti turėtų suteikt 
man kokių hors paguodą.

Savo laiku, paslaptingas gra
fo Drakulos persergėjimas bu
vo mane ! gerokai nugąsdinęs: 
bet Jabar, kuomet pagavoj u, 
jis manyje sukelia dar didesnę 
baimę, nes ateityje grafas ma
ne, turės visaį pasigriebęs sa
vo 
ir

nasruose. Neturiu drąsos 
abejoti jo žodžiams!

jame pasinerti.
Jei mėnulis visas įeina še

šėlin, tai būna pilnas užtėmi 
mas, o jei tik dalis pakliūva 
tamsybėn — tai būna nepilnas 
užtemimas. Tačiau mėnulis ga
li užtemti tik pačiam pilnaty, 
nes tik tada žeme yra lygiai 
tarp jo ir saulės. Nei jaunam, 
nei delčioj menulio užtemimų 
negali būti.

Nors pilnojo užtemimo metu 
visas mėnulis pasineria žemės 
šešėlin, tačiau jis visą laiką yra 
matomas, tiktai šviečiąs raudo
na, kraujuota spalva. Taip yra 
dėl to, kad žemė turi storą oro 
sluoksnį, kuris sulaiko visų 
spalvų spindulius, o praleidžia, 
tik raudonus, tai užtemęs mė
nulis ir šviečia raudona spal-j 
va. Yra žinomi tik du pilni mė
nulio užtemimai, būtent, 1606 
ir 1816 metais, kada mėnulio 
visai nebuvo matyt. Mat, tų už
temimų laiku oras buvo labai 
debesuotas ir dulkėtas, taip kad 
joki spinduliai pro oro sluok
snį negalėjo praeiti. Mėnulio 
užtemimai nuolat kartojasi kas 
18 metų, tik yra matomi ne to
se pat vietose. Mėnulio užte
mimai, lygiai kaip ir saulės, 
yra apskaičiuoti pirmyn keliems 
šimtams, metų. Senovės kinų 
astronomams išeidavo labai rie-’ 
štai, jei jie pražiopsodavo, iš 
anksto nepranešę, mėnulio ar 
saules užtemimo, Už tai jiems 
nukirsdavo galvas.

Kai mes matom mėnulio už
temimą, tai mėnulio gyvento
jai, jei jie butų, matytų sau
lės užtemimą, nes žemė užsto
ja saulę. Mums pilnas saulės 
užtemimas tęsiasi labai trum
pai, vos kelias minutes, o mė
nulio gyventojams saulės užte
mimas tęsiasi tiek, kiek mums 
mėnulio, nes iš mėnulio žiūrint, 
žemė atrodo trylika kartų di
desnė, negu mums mėnulis. O 
-kai mes turim saulės užtemi
mą, tai mėnulio gyventojai ma
to daliną žemės užtemimą, nes 
žemė tada eina pro mėnulio 
šešėlį. Kadangi mėnulis yra 
mažesnis už žemę, tai menu-, 
liečiat visada mato tik daliną 
žemės užtemimą. Būtent, jie 
gražiai gali stebėti, kai mėnu
lio šešėlis sleąka. žemes pavir
šium. Apskritai, iš mėnulio 
žiūrint, žemes ir saulės užte
mimai turi atrodyti daug įdo
mesni, negu iš žemės matomie
ji saulėš ir mėnulio užtemimai.

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

CITY -of CHICAGO

Svarbus 
Pranešimas

Turint^M Chictrgus Miesto ffontt:

Cbicagės Miesto May oras ir Miesto Kontrolierius 

geidžia pranešti visiems turintiems Chicagos Mifsto 

Bonų, kad principalė suma ir nuošimčiai ant visų 

“full-faith-and-credit’’ Miesto bonų ir vandens cer- 
tifikitų, prinokstančių ir išmokitinų Sausio 1, 1932. 

• bus išmokėti arba ofise Miesto Iždininko Chicagoje, 

arba ofise Miesto piniginio agento, Guaranty Trnst 

Company, N«w Yorke, suėjus laikui.

t Turi8t|e.H .?»$ tonų ir norintieji pirkti Refunding 

Bonds. nešančius 5% palūkanų ir prinokstančius 

nuomausi© 1. 1933, iki Sausio 1, 1941 (viduti- ' 
niškd $1.000,000. j metus), gali apie tai pranešti 
KontroHerini. Rootn 501, City Hali, Chicago.

A. J. CEKMAK
Mayot

■• e ; 11 i

M. S. SZYMCZAK
Comptrollcc

S • į
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Šautas aštuoniomis kulkomis. 
Lavonas rastas naktį iš pirma
dienio į antradėlių. Manoma, 
kad vyras nudaigotas ryšy su 
butlegerių vaidais.

gan palikęs $50,000. Bet jaii 
mergina pasitraukusi iš tarny
bos. Vienok Cadegan pareiš
kė, joge! ji iškelsianti bylų teis
muose, kad gauli nors dalį pa
likimo.

.... į

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

.a...........i. ii i, n r i *■»

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS

r-^antn

Politikieriai liudininkų 
suole

Automobiliai užmušė du 
policininkus

/

Sanitario distrikto byloj, iš
keltoj buvusiam distrikto pre
zidentui Timothy Crowe ir aš- 
tūoniems kitiems politikie
riams, pirmadienį liudijo buvęs 

, legislaturos bute didžiumos ly
deris, du legislaturos nariai ir. 
vienas legislaturos eks-narys.

• Viso tokių liudininkų manoma 
pašaukti apie 40.

Iš jų paaiškinimų pasirodė, 
kad jie gavę algas iš sanitario 
distrikto, bet mažai darbo at
likę už jas arba nieko nedirbę.

Beed Cutler, buvęs valstijos 
atstovų buvo didžiumos lyderis, 
prisipažino gavęs per trejus 
metus iš sanitario distrikto $15,- 
000 kaip distrikto advokatas/ 
O per tą laiką jam netekę nė 
vienos distrikto bylos vesti. Vi
so jis buvęs sąryšyj su distrik
to bylomis atsilankęs j teismą 
tris kartus, bet ir tpose atsiti
kimuose nėjęs jokių pareigų.

Kiti liudininkų taipjau mažai 
dirbę, nors algas gavo gražias.

Du veteranai policininkai ta
po užnhušti pirmadienio vaka
re automobilių nelaimėse. Jie 
buvo Bichard Cullen 68 metų, 
ir T. Burke, 65 m.

Apleido tarnybą, nete 
ko $50,000

Miss May A. Cadegan ištar
navo John F. Jelke, oleomar- 
garino išdirbėjai, kaip privalė 
sekretorė 21 metus. Pasitraukė 
iš tarnybos pirm poros metų. 
Nesenai, mirdamas Jelke testa
mente nurodė, kad p-lėi Cade-

Neuždarysiąs mokyklų

Kai kurios Chicagos mokyto
jų grupės pritaria sumanymui 
uždaryti viešąsias mokyklas iki

lų kryzis. Bet mokyklų tary
bos prezidentas Meyers pareiš
kė, kad taryba neimsianti tokios 
griežtos akcijos ir kad neužda
rysianti mokyklų.

Paimtas raidui

Nepažįstamas žmogus - kokių 
30 metų amžiaus rusta prie 
kelio arti Chicago Heights pei

ONA VINCKIENĖ 
po tėvais Valtkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 20 dieną^ 4:15 valandą 
pč pietų* 1931 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Raseinių 
apskr., Žvingių p^rap.. Anžiulių 
kaime. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Juozapą, dvi dukteris— 
Kotriną ir Oną ir žentą Elmer 
Liss. sūnų Joną ir marčią Olesę, 
brolį Mykolą ir brolienę Marijoną 
Vaitkus, seserį Rozaliją ir švogerį 
Stanislovą Šaltmierius ir gimines 
Am'erikoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 5815 
S. Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 24 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Vinckienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarhauja grabo- 
rius A. Pilipavičius. Telefonas 
Boulevard 4139.

STANISLOVAS KOS1NSK1S

i Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 20 dieną. 11:25 valan
dą ryte 193 1 m., sulaukęs apie 
5 3 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj. 
Kėdainių apskr.. Čekiškių parap., 
Radviliškės kaime. Amerikoj iš
gyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 4 
pusbrolius — Mykolą Boronts. 
Petrą Kosinskį. Pranciškų ir Vla
dislovą* Woidatus. pusseserę Al- 
fonsiną Jakaitis ir gimines Ame
rikoj. Lietuvoj — 2 brolius — 
Joną ir Antaną, seserį Marijoną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotai, randasi Ma
salskio koplyčioj. 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžio 23 dieną. 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas į 

1 Tautiškas kapines.
Visi a. a. Stanislovo Kosinskio 

giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą it atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbroliai, Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius A. Masalskis, Tel. BottlėVard 
4139.

JOKŪBAS RUMSHAS
'Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 21 dieną. 9:45 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių 
apskr., šviekšnių parapijoj, šau- 
lėnų kaime. Amerikon atvyko 9 
metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime sū
nų Augustiną! marčią Clarą. duk
terį Josepbiną. rentą Thomas Kle- 
botigb, tėvą Juozapą Rtliflšą. sėstį 
D. Raztitienę. pusbrolius—Petrą 
Pranciškų ir Kazimierą Rumšus, 
pus. Jutkienę ir Bertušiehę. pus
brolius — Antaną ir Vladą Jan
kauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, 
chavičiaUS koplyčioj, 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 26 dieną, apie vietą ir 
laiką1 pranešime vėliaus.

Visi a. a. Jokūbo Rumshos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė, Tėvas

‘ ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Lachavich, Tel. Roosevelt 
2515,

Vladą jan-

randasi La-
2314 W.

šeštadicny,

Brokerių firma suban 
krotavo

brokeriųFredcrick Holzer, 
firmos galva (29 So. La Salio 
st.), kaltinamas yra išeikvoji* 
mn $100,000.

Prašo prisiimti algų ka
pojimą

Iron League of Chicago (sam
dytojų asociacija) priėmė rezo
liucija, kuria statybos darbi
ninkų unijos prašomos yra pri
siimti algų kapojimų. Rezoliuci
joj nurodoma, kad sumažėjus 
išlaidoms statybai pati statyba 
atgysianti. \ .

' EDMUNDAS DER1NG1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną, 1 Valandą ry
te 1931 m.," sulaukęs apie 14 
metų amžiaus gimęs Chicago, 111.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Marijoną, tėvą Joną, seserį 
vienuolę Agniestinę, du brolius — 
Joną ir Vincentą .bobutę Barbora 
Aglyhicnę, du dėdes — James ir 
Frank Aglynus. 3 dėdes Deringius 
■—Juozapą ir Stanislovą Amerikoj 
ir Adomą Lietuvoj ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1646 
W. 4 6 St., I. J. Zolp koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj. gruo
džio 26 dieną. 8 vai. ryte iš kop
lyčios į 'Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edmundo Deringio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, Sesuo, Broliai, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J.- Zolp, Tel. Boulevard 
5203/.

STANISLOVAS 
DAMOŠAUSKAS 

Persiskyrė ‘su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną, 6 valandą iš 
ryto 193 1 m., sulaukęs 34 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje. Raseiniij 
apskr., Betygalos parap., Maslap- 
siškių kaime. Amerikoj išgyveno 
19 fhetų.

Paliko dideliame nuliuditfie pus- . 
brolį Mykolą Pošką ir gimines 
Amerikoj, Lietuvoje 2 broliu — 
Petrą ir Juozapą, 3 seseris — Pet
ronėlę ir Oną ir gimines.

Kūnas pašarVoas, randasi Masal
skio koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 24 ciieną, 9 vai. ryte iš 
koplyčios į ŠV. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ teri bus nulydėtas į* Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Damo- 
šauskio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jath paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. i

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis it Giminės.

Laidtftuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

VINCENTAS BARTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną, 12:30 valan
dą po piet 1931 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
žigaičių valsčiaus, Balčių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Zofiją po tėvais Jakaity 
tris sūnūs —- Feliksą, Vincentą it 
Leoną, seserį Marijoną' ir švogėrį 
Kazimierą Simonus ir jų šeimy-/ 
ną, d’h pusbroliu —- Martiną ir 
Nikodemą Šalkauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randami 4624 
S. California Avė.

Laidotuvės įvyks sitbatoj,- gruo
džio 26 dieną, 8:00 vai. ryte iŠ 
namų j Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Bartkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Sesuo 
ir Giminės^ ?

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikts, Tel. Yards 1741.

Peter Conrad 
FOTOGRAFAS 

juių na* 
studijoj.

St
5840

Oratoriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulcvard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

CfatO 3724

Oratoriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS ••
Musų paterri*vij*tae 1*1- 
dotnveie ir kokiame rel- 
kale visuomet erti sąži
ninga* ir nebrangu* to
dėl, kad neturime 11- 
taidų užlaikymai įky
riu. ,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Ttl. RooKT.lt 7531

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

>1 J ' .
Patarnauju laidotuvėse kuopiglatftia. 

Reikale meldžiu atiiSaukti. O mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooietelt 2515 arba 2514

2314 W. 23rd PU, Chicago
; j / •
SKYRIUS ♦

1439 S. 49 Court, Cicero* Ui.
Tel. -Cicero 5927

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turui automobiliui visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. DLL. ,

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel* Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 

Tel. Vfctory 4088

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8f30 vakare, Sek

madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483 ,

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. ot 35tfa W Halsted Sts)
Ofiso yalandoi: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 Į 

Nedildieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEIIS 
756 W. 35th St 

(Cot. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9

NedėlcĮianiai* pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tek Boulevard 1401

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPYV M1DWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 4252

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo iŠ Lietudos
Palengvins akių įtempimą, kurk esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia .mažiausia* ,klaįdas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 ik? v: Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
■ ....... - ........ ■

Tel. Yard* 1029

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampa* Halšted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki I 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
, ............4-™------- i------- —■

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr* A. R. BLUMENTHAL
- 6PTOMBTRIST

PtaktikuOja virš 20 m.

T 4^49 a^'kampas 47th St.
'Tek Boulevard 6487

8

Duokite Savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometrlstui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

/ patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos! 9 ryto iki 9 talc. kasdit.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ašbland Avė. Tek Yards 6780
UMStf '.t '-i'V’b |' ■ " ■ »i||-' į

Lietuviai Gydytojai

Dr. P* P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabash Avenae 

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

Ųefovfai Gydytojai #

Dr.C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninlčsi*. Ketvergais ir Subatonll 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7043

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

Dr. Suzana A. Slakis
Spetialisti Motetų lt Vaikų Ligų

4145 Archor Avė.
Vai, 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Td. Lafayette 7337 
Rez. Td. Hyde Patk 3395

........................... - —/■  ........ ... ......  * 1 '

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gera! lietuviam* Žinomas per 25 mo
tu* kaipo patyri* gydytoja*, chirurgą* 
ir skuteris.

Gydo staigia* ir chroniškas liga* vy
rų, moterų ir Vaikų pagal nanJausiu: 
metodu* X-Ray ir kitokiu* ftektro* 
prietaisus.

Ofisą* ir Laboratorija t
1025 W, \3th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:30 vaL vakar*

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyda Poth 6755 ot Randolgh 6100

Telefonu Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. it 6:30 Iki 9:30 t.

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 42 iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėlios* nuo 10 

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų it Valkų ligų 

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v«L 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 y* diUl 

Phone Midvay 2880

Rei. 6600 Soath Artesian Aventtf 
Phone Prospect 6659 " .

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ELL.

A. MONTVID, M. D.
4W**t To#n Stat* Bank Bldg. 

* 2400 W. Madlson Sh

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
tel. We*t 2860

Namų telefonas Brtintttick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė ab\i savo ofhru į naują vietų po nr.

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

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641- So. Albany Avė.
' Tel. Prospect 1930

1*1 i |.W .1.1 II .1*1

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 Sotsib Ashland Avatnsį 

Ofiso valandoi:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Dreve! 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: •

3102 So. Halsted St
arti 31st Street 

a; . z CHICAGO, ILL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 valu 
“-Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų.

.   ...................... ..... >| »-. .11.11 Į. ..U I. Ill>«»|

Tel. Canal 4050 VeneriikM

M. H. Rohvvedder, M. D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS . 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deathom St., Aoom UIS 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vat kiekvienų 

vakarų. Uikyrni ketvertų 
Nędilioj nuo 9 iki 13 ryw

ANTANAS ZABLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 20 dieną. 12:00 valan
dą dieną 1931 m., sulaukęs 27 
metų amžiaus. A. a. Antanas 
gimė Chicago. III.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Bernice, po tėvais Kaczmarek, 
dvi dukteris — Gertrude ir Eve- 
lyn. motiną Oną. du pusbrolius— 
Petrą ir Antaną Meškauskus. dė
dę Antaną ir dėdyną Marijoną Jo
ginius, dvi pusseseres — Antani
ną ir Prancišką, ciocę Elzbietą 
Gečienę, uošvius Pauliną ir Pran
cišką Kaczmąrek ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 44 38 
S. Honore St. Tel. Lafayttte 817 3

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 24 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Zablio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.f

Nuliūdę liekame.
Moteris. Dukterys, Motina, 
Gaiviai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ludaikis. tel. Yards 1741. .

ANTANAS DAUGINTIS 
ersiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nubudime mo
terį Barborą, podukrą Bronislavą, 
posūnį Kazimierą, broli Ignacą. 2 
sesęris — Oną ir Barborą, pusbro
lius -— Antaną ir Vincą Dargius, 
Juozapą Šmotelį ir Tadą Lataką, 
dėdę Jurgį Lataką ir gimines ir 
pažįstamus, o Lietuvoj tėvą, 3 
brolius — Juozapą, Stanislovą ir 
Petrą. 2 seseris —» PėttoiiSlę ir 
Domicėlę.

Kurias pašarvotas, randasi 3 620
• S. Partiėll Avė., Tel. Yatds 3095.

Laidotuvės |vyks 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 šw 
KazitfUėro kapines.

Visi f a. Antano Dauginio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Posūnis, Padūkta, 
Brolis it Giminės-

Laidotuvėse patltnąųja grabo
rius J. F. Rudžius. Tdl. Canal 6174_  - -T -■ ... * 4.^.- -t.- --

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

a.l F!

G

Ošfejįf -/' “f1 ■ -

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
8147, So. Halsted Street 

Tel* Calumet 3294
- Nuo 9 iki' 12 vai. dieno* k 

nuo 6 iki 9 valandos vakar*
.. .........-.i..,...^.s. , ... ■ .!

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

Td. Ketttfood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nbo 6 iki 8 Valandai vakar* 

apart iventadienlo it ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146

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

.. - * ' Į ' -------1"

bR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

Ž403 W. 63rd St, Suite 8
Tet. Prospect 10Ž8 

2359 S. Leavitt St. CmA 2330 
Ofiso valandų* 2 iki 4, 7 iki 5 

Nedėlioj pagal sutartį

A. A* OUS 
R* A. VASALUS

ADVOKATAI 
11 South U Sotis 8ttoel 

Room 1934 Tel Raftdolph 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 rak vth. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietaeg 05C| 

Valandos — 7 iki 9 takute
Olb—Utenu Ketf. ir SulnrtM vlik 
Vssalle—Pan.. Sėt. ir Pžcsyčioa

jrur liiuBni mn. -......

John Kuchinskas

*****

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckae) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Macquette Road

Valandos: 9—12, 7—-9. Antradienį 
Ketvirtadienį

ir 
etvirtadienį vakarais pagal susitarimų. 

—........  m............. ..............

Lietuvis Advokatu 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavftt SL 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredoj it PKayfloj nuo 9 iki <

SMb

A. A. SLARIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto Iki 4 pų pietų
> i »i»>ii» Riie

Vakarais: Utarn., Ketv.. ir Subatoe 
— 6 iki 9 vaL

4145 Archer Ap*. TeL Way*tt« 7331 
ii —. .iii»fciiii>

Ntmų Tel. Hyde Patk 3395

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir TfAKTl 
Mesi visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingai.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JUSQ GRABORIAĮ 

Didysie Ofisą*

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valančios: 1 ——3 lt 8 į 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Reaidentįja 6628 Sp. Richmond Street

Telefonas Repablk 7868 
................................ ... *MieiR*»niMwiiu»*yg ii.nin»5*orwM|i>įii num 

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS
Ketvergais —- 1 iki 3 po piet 

Utarninkais •— 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steelė
z DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
šalę Midland Banko

- DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Margaite Rd, 

kampai 67th it Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki Ik ryto, nuo 2»4 
įt 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalomi pagal ludgarimi

Dr. A. P. Kazlaiiskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tc|. Boūlevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 v»k*»o.
Rteidencc Pbom

TcJ. BoūleVard 7589

emlock 7691

JOHN B. B0RDEN 
(John Bagdžiuna* Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adomi St., Room 3117, 
Tdephon* Rąndolph 6737

VtteMio 3)51 W. 33nd St, nu# H 
Tdtpbone RooMvdt 9090

N«Mb 8-9 ryt*. T*L tepilk 960* 
»i. Ji*, u »i.ii *'«i«ii», m ai .ui. 11 <*ri ii^ imti l>i»U

J0SEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tol. Boųletąrd 2800 

Red. 6515 So. Rockųtetl St* 
TtL RepubHc 9723. * I

RooKT.lt
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Tarp Chicagos
■

Lietuvių
Bendro Bąino Bankų 
Depozitorių Komite

to pareiškimas
Bendras Baino Bankų Depo

zitorių Komitetas reguliariame 
savo posėdy, laikytame gruodžio 
17 d. Ogden Park Field House, 
nutarė išleisti sekantį pareiški
mą viešajai spaudai, kad pagel
bėti depozitoriams gauti atlygi
nimo iš užsidariusių bankų ar
timiausiu galimu laiku.

Didelis šių 12 bankų 140,000 
depozitorių nuošimtis yra pri
spaustų vargo ir jiems opiai 
reikalingi pinigai, šį faktą tu
rėdama galvoj musų Asociacija 
dėjo pastangas įgyti resyverio 
Gilruto koo'peravimą, kad butų 
padarytas pinigų išdalinimas.

Mes tečiau iki šiam laikui ne-< 
susilaukėme paakstinimo (en- 
couragement) arba kooperavimo 
iš resyverio pusės. Priešingai, 
mes susidūrėme su stipria opo
zicija formoj argumentų ir są
lygų, dėl kurių, musų manymu, 
jis vienas yra atsakomingas, ir 
kad tiksli iš jo pusės akcija ga- 

Tėtų tas kliūtis nugalėti. Resy- 
veris leido suprasti Bendram 
Komitetui, kad dividendų nebu
sią paskelbta gal būt iki vėly
vosios 1932 metų dalies, kadan
gi jisai esąs priešingas pinigų 
išdalinimui, jei negalėsiąs pa- 

^Uryti tą visuose bankuose; kad 
jnesvarstysiąs jokių iš- 
d ai i nir^MiLtt^jiegu pirmeny-

ieškiniai bu
sią likvi(to<WMk'

Kadangi dėl pašalinimo pir
menybės reikalaujančių ieškinių 
atsakomybė gula ant resyverio, 
kuris dirbo šį darbą per pasta
ruosius šešis mėnesius, tai mes 
tikime, kad jis turėtų ^darlfo 
imtis tuojau ir pašalinti kąra
mą kliūtį, išskirdamas pirme
nybės ieškinius ir atiduodamas 
juos j rankas savo advokatų, 
kad šie stengtųsi tuojau likvi
duoti. Ir toliau mes tikime, 
kad ten, kur yra rankose pa
kankamai pinigų (cash), idant 
užtikrinti išmokėjimą šių pir
menybes ieškinių, jeigu jie bu
tų pripažinti,—kad jie butų pa
dėti į šalį, o kiti pinigai urnai 
išdalintu bent maža suma divi
dendų depozitoriams ir kredito
riams.

Mes tikimės, kad jeigu resy- 
veris Gilruth suteiks depozito
rių komitetui savo nuoširdų ko- 
operavimą prisilaikydamas šios 
linijos, kartu su valstijos audL 
torio Oscaro Nelsono ; koopera- 
vimu, tai padalinimas pinigų ga
limas butų artimoj ateity. Mu
sų noras yra, kad išmokėjimas

butų padarytas kaip galima 
greičiau kiekviename banke ne
laukianti išmokėjimų jokio ki
to banko.

Bendro Baino Bankų Depozi 
torių Komiteto vardu pasirašo 
Wm. F. Stelzer, prez. (tel. Pro 
spect 9488) ir Henry W. Bonne< 
ma, sekr. (tel. Beverly 7272).

Studentų Kalėdiniai 
parengimai Naujie

nų skaitytojų 
vaikams

CHICAGOS ŽINIOS

Penki
Įspėja, kad algas nuka

posią

T""1.".

daugiausia kalėjimai! tokių, vy
rų, kurie nemoka ąlimonijo.4 pa
čioms.

'Trečiadienis, gr. 23, 1931’
—" llt,■■t,'.—.. r •• —"

atsi-Daug džiaugsmo ir juokų 
lankiusiems. Jų suruošimui 
žymiai prisidėjo “Naujienos” 
ir eilė lietuvių biznierių.

Naujai susiorganizavęs Lith- 
uanian University Club pasiro
dė pirmą kartą viešai, su ruoš
damas šeštadienyj įvykusias 
vaikų kalėdines “theatre pam 

teat-,

su va
dai i u,

ties” Mildos ir Ramovos 
ruošė.

Trys tūkstančiai vaikų, 
žiavę iš visų Chicagos
kimšte užkimšo abu didelius 
ir erdvius kinomatografus ir 
džiaugėsi programų, kuris jiems 
buvo paruoštas. Po dviejų va
landų juokų, džiaugsmo ir links
mu klykavimų, studentai kiek
vieną savo jauną svečią apdo
vanojo saldainiais, kurie dar la
biau padidino linksmą vaikų 
ūpą. žinoma, nei vienas neišėjo 
iš teatro, negavęs savo saldu
mynų dalies.

Naujienų organizacija dau
giausiai prisidėjo prie tų pa
rengimų, suruošimo. . Ji parū
pino teatrus, 3,000 biletų ir 
juos padėjo studentams tarp 
skaitytojų vaikų išdalinti. Te
atrams gauti daugiausiai pa
stangų padėjo Naujienų garsi
nimų'menadžerius A. Zymon- 
tas. Prie viso projekto sutvar
kymo ir įvykinimo savo pata
rimais labai daug prisidėjo p. 
M. ilurgelionienė. Dalį saldainių 
vaikams išdalinti padovanojo 
Bridgeport Tobacco Cg. savi
ninkas Mr. Kantor, 
Halsted St.

Nuo studentų prie 
įvykinimo daugiausiai

3267 So.

projekto 
pasidar

bavo P. Adeline Gilason, klubo 
pirmininkas Ėidy, Ona Kairis, 
G. Zelnis, smuikininkė V. Čepu- 
kas ir studentas A.# Stelmokas, 
Varkala, C. Svilow, Bagdonas, 
Balanda ir eilė kitų.—X.# z.

Brightoii Park
Ir gelbėk, kad geras

Teko nugirsti pasakojimų apie 
štai kokį kokį prietikį. Pra
ėjusį šeštadienį, gruodžio 19 
d., apie 4 valandų popiet p. J. 
Burokas su šeimyna buvo na
mie, 4255 So. Rockwell Street.

Kažin kas pasibeldė į jų bu-,

S. D. TELSER
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

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

BULOVĄ LAIKRODŽIAI $24.75 ir augs. *. A 
BULOVĄ • BOUQUET $37.50, 6^mėn. išsimokėjimuL 
BULOVĄ BOUQUĖT $50.00, J7 akmenų. '

ELGIN LAIKRODŽIAI: ’

Buvo $19.00 Dabar $10.50 „ Buvo $40.00 Dabar
Buvo $24.00 Dabar $12.50 Buvo $50.00 Dabar

HAMILTON, ILLINOIS GERIAUSĮ LAIKRODŽIAI 
(Ilgas laikas išsimok^jimui)

BU 
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Keturių didžiųjų gelžkelių 
darbininkų brolijų nariai Chi
cagoj gavo formalį įspėjimų 
iš gelžkelių asociacijos, kad jų 
algos busiančios nukapotos 15 
nuošimčių. Tai yra 30 dienų 
nota, kaip reikalauja unijų ir 
samdytojų asociacijos sutartis.

metai už 
vogimą

tairų

iki 10 valandos vakaro. .Jžanga 
visiems*,veltui. •

Ypač patartina atsilankyti 
draugijų ir kliubų grupėms, ši
tokioms grupėms bus duoti pa
lydovai ir aiškintojai. Nepralejs- 
kitė progos, pamatykite parodą.

, . [Acme-P. 8 A. Photj]

Chicago, — Kaliniai taiso žaislus, kurią bus išdalinti neturtingų
!, tėvų vaikams

to duris, šeimininkai atidarė 
duris. Ogi prie durų diktas 
viduramžis vyras su maišu ant 
pečių." -

Prabila nepažįstamas lietu
viškai. Ima dejuoti, kad esąs 
suvargęs, net ašaros pasirodo 
akyse. ’ Girdi, turįs- keturius 
vaikus, darbo negaunąs, nė gy
venti nesą iš ko.

Parodo nešąs tris hakanus 
duonos. Duonos tai dar gau
nąs, bet jau mėsos netenka ma
tyti. Prašo pavargėlis pagel
bėti jam.

P-has Burokas, nors pats 
nedirba, bet varguoliui neatsa^ 
ko pagelbėti'. Išėmęs iš kišenės, 
jis paduoda jam 10 centų. P-nia 
Burokas nurodo dar vieną ki
tą iš kaimynų, kaip gerašir
džius lietuvius, ir pataria , pa
vargėliui pas juos atsilankyti.

Išeina pavargėlis iš pp. Bu
rokų buto ir pasuka į, alėją. 
Praeina kiėk laiko, o pavargė
lis nepasirodo. P-nas Burokas 
sakosi eisiąs pažiūrėti kur pa
vargėlis dingęs. ' •

Išeina ir mato, kad porą 
bakanų pavargėlis sudėjęs į pe
lenams 'kubilą^ tretį pralaužęs 
ir,. matyti, / kiek atkandęs—de
šine gi ranka bhigia tuštinti 
bonką degtinės, galvą užvertęs.

Pastebėjęs p. Buroką “pavar
gėlis” greitai nusiskubino savo 
keliais.

Pamoka iš šio įvykio gal bu V 
tokia: Lietuviai, nors ir patys 
nedirbdami^ neatsisako pagel
bėti kitiems bedarbiams, kurie 
atsiduria sunkesnėj už juos pa
dėty, ypač jei tokie nelaimingi 
yra lietuviai. Bet kaip pasitiks 
jie kitus pavargėlius, kurie gal 
•iš tikrų j ų yra bėdos prispausti, 
kuomet pamato išmaldautų au- 
kų terioj imą ?—Rep.

savi-
1019

Aukos Bedarbių Ka 
lėdųpietums

Aukavo p. A. Bočku$, 
ninkas Lietuva hotelio, 
W. Monroe st», $2.00.

P-nia O. V. aukavo 50c. ir 
valgomų produktų.

P-as Jurgis Stanenas aukavo 
$1.50.

A. Lang, 1000 No. La Šalie 
st., aukavo $2.70.

Mrs. Monikai Ragauskas, 1049 
N. Mozart St., ailkavo $2.00 ir 
maisto; taipgi žaislų vaikams.

P-nia Gugienė išva 
žiavo į Waterbury
Praėjusio sekmadienio vaka

re išvažiavo į Waterbury, Conn., 
p-mia Nora Gugienė. P-nia Gu
gienė pasiliks rytinėse valsti
jose tur būt kiek ilgesnį laiką 

' Rep.

Lietuvių valanda
Klausantis pereitam sekma- 

dienyj lietuvių radio programo 
iš stoties WCFL nuo 1 iki 2 
vai. po pietų, kuris buvo duo
damas Jos. F. Būdriko radio 
ir rakandų krautuves, teko gė
rėtis gražiu dainavimu solistų, 
duetų, trio ir dubeltavo kvarte
to. Ypatingai /rmalonų įspūdį 
darė Kalėdų giesmės, kurias 
taip harpioninkai, išpildė kvar
tetas. Tokie programai tikrai 
neša garbę lietuvių tautai, nes 
padaro geriausį įspūdį ir į sve
timtaučius lietuvių valandos 
klausytojus.—K.' K. K.

Kliubas džėloj

Federalis teisėjas Barnes nu
teisė penkiems metams kalėti 
Joseph Pace, lyderį gengės, ku
ri specializavosi . vogti tairus 
gabenamus trokais. Space du 
draugai kiekvienas nuteistas 
trims metams, o kitas, vieniems 
metams kalėti.

Pašovė mergaitę hol 
dape

1 ----------------------

North Side

' f '- t. .1

150 ypatų užsiregist 
ravo Kalėdų pie

tums

Sakoma, kad Cook pavieto ka
linių tarpe esąs “kliubas”. Tai 
“kliubas” vyrų, kurie atsisakė 
mokėti savo pačioms alimoniją. 
Už tą jie ir pateko kalėjimam 
Tokių kalinių Cook, pavieto ka
lėjime esama 193. Kalinių tar
pe įgijanti vis daugiau prita
rimo nuomonė, kad savo “kim
bu” jie turėtų pavadinti “Suža-. 
lotų Naminėse Karėse Teisėjo 
Trude Veteranų Skyrius”. Mat, 
teisėjas Trude yra. pasiuntęs

Kalėjimo viršilos važi
nėjasi Caponės au

tomobiliu

Trys banditai darydami hol- 
dapą Stanley Koncekį kepykloj, 
5102 So.v Paulina st., ‘pašovė 
lengvai kepyklos savininko 10 
m. dukterį. Banditai, atėmę 
$50, pabėgo.

Reiškia padėkos už ko- 
operavimą

PATENTS
Laikas daug Reiškia 
prie patentą. Nerlzl- 
Kiioklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kito braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų,
arba rąžykite dėl DYKAI
NEMOKAMOS kny« KNYGELE
gutčs “How to Ob- 
taln a Patent’’ Ir “Record ot In- 
ventlon” formos. Nieko nelmain 
už informacijas ką daryti. Susi* 
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent AĮtorney 

43>A Security Savingt & Conunerclal 
BanKnSulldlnc

(Dlrectly aeross Street frotn Patent Office) 

' wAshington, d. c.
t , *.

f DOUBLE 
ACTING

, i • < .

IfPBAKINC |RUpowder
• . ■ » . • ' t” : 7 • .j

Pastebėkite, puiktį 1 tef- 
lq . . . kaip piragai

> laikosi ifieži.

SĄffiCf FOROVER J?
4OYEARS ,

25 ounces for 254 ’
millionsof povnos used 

BYOURCOVERNMENT
L.____________ • . _ « • _ »y ■ -> *

$20.00
$25.00

$9.75

ŠIS GRAŽUS DEIMANTINIS ŽIEDAS 
su dideliu melsvu deimantu, apsuptu še
šių mažesnių deimantukų ........ $65.00 

Vieni metai išsimokėjimui.
Kiti, deimantiniai žiedai .... $1).75 ir augs.

Sidabrinių šaukštų ir peilių setas .
' 25 metų garantija

Iš Bijūnėlio pastogės
Ateinančio sekmadienio vaka

rą North Sidės mylimas “Bijū
nėlis” rengiasi išduoti iiorthsi- 
diečiams egzaminą iš savo šio 
sezonu darbuotes. Stropiai dar
bavęsis ir lavinęsis per 3 mė
nesius laiko išmoko gerą žiups
nelį naujų gražių dainelių ir 
jaunuoliams pritaikytą veika- 
liuką “Petrytė”. Tat gruodžio 
27 d. kaip 7:30 vai. vakare pa
sirodys publikai ką Bijūnėlis 
išmoko.// /

‘Vieta visiems jau gerai žino
ma, t. y. Almira Simons didžio
ji svetainė, antram aukšte, ad
resu, 1640 N. Hancock St. Be 
pręgramo, Bijūnėlis dar yra už- 
kvietęs atsilankyti potį Santa 
Claus su maišu dovanų, ir už 
prašytas, kad atsineštų1 daug, 
nes Bijūnėlis .tikisi, jogsusi
rinks daug vaikučių, ir norėtų, 
kad nei vienas' vaikutis nepa
liktų negavęs dovanos.,':

Vėliau bus šokiai ir žaislai 
erdvioj svetainėj. Northsidie- 
čiąi visuomet skaitlingai lankėsi 
į Bijūnėlio parengimus. Tikiuo 
si, jog ir šį kartą nepatingės 
atlankyti.—N osiuš.

J
Didelis’ būrys bedarbių šei 

mynų ir pavienių 
Kalėdų Pietums, 
yęatos prašomos

užsiregistravo 
Geros valios 
pasiskubinti 

su savo aukomis..Kuo dauginus 
jų suplauks, tuo geriau, nes jei
gu butų galima, tai kita tiek 
ar dar daugiaus žmonių galima 
butų pavaišinti. Kalėdų dienoj, 
gruodžio 25 d. Aukos galima 
priduoti nuo 9 ryto iki 9. vaka
re, Raymond Chapel ofise, 816 
W. 31 St.

Už kiekvieną nors ir mažiau
sią atiką bus jums bedarbiai dė
kingi.—Komitetas.

r Don’t 
neglect 
Colds

t■ t ' - /' y ! : ■ .   ■

Aukautojų atydai
Biznieriąi ir Labdariai, kurie 

pasižadėjo aukauti arba aukaus 
maisto produktus dėl bedarbių 
rengiamų Kalėdinių. Pietų, yra 
prašomi palikti aukas Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Atdara 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
' ' i ' ■' ‘ » > r ■■ ■ ‘ .

Atsišąukimas į Chi
cagos Lietuvių vi

suomenę 
, --------------------------ŽU—_ , • F ’

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

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

Elena Bertcher,
'Emilija Šukienė, 

x Jennie Zymont, 
Mariū Jurgelonis/

.................. . ■ i'....... .............. ...................................

-GERB. Naujienų skaityto 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u i i e n o s e,

Šalčiai krutiučje ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinkit 
juos Į 5 minutes su ‘‘Musterole", 

counter-irrltant" I Uždedamas .
kartQ^i valandą, jis turi sutelkti 

Milionų vartojamas per
20 rnotų, Rekomenduojamas dak
tarų Ir slaugių

Al Caponė džėloj. Tai ot re
porteriai kur ten suodę, kad 
Caponės 16 cilinderių automo
biliu neseniai važiavęs Spring- 
fieldan ’ Cook pavieto , dželos 
wardenas Moneypenny. Klausi
nėjamas reporteriui Moneypen
ny buk pasakęs, kad jis nė ne
žinojęs, jogei tas autas priklau
sąs Caponės šeimai. Jis, girdi, 
važiaVęs su pora advokatų į 
Springfieldą prašyti gubernato
riaus susimylėjimo Frank iui 
Bell, ir jam nė galvoj buvę ke
lio automobiliu važiuojąs.

Chicago Daily New leidėjas, 
p. Frank Knox, dėkoja tauti
nėms grupėms prisidėjusioms 
prie surengimo 1931 metų tau
tinių grupių karnivalų. Jis iš
reiškia viltį, kad ir ateinan
čiais metais bus galimybės su
rengti Chicagoj {okių pat kar- 
nivaltį ir gal dar žymesnių.

CLASSIFIEO ADS

Paliuosavo politikierį
) *

Teisėjo Feinbergo įsakymu 
buvo sulaikytas sanitario dist- 
rikto globėjas Ho\vard \y. El- 
more. Teisėjas Feipborg kal
tino jį tuo, kad jis pasiskoli
nęs iš vieno Baino bankų $31,- 
000 ir nesugrąžinęs pinigų de- 
pozitoriams. Bet Supėrior teis
mo teisėjas McKinley paliuosa
vo Elmore, nes nerado jį krimi
naliai nusižengusį.

i Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS - 
. _ ' AMATO

Dienomu ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba. rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Wtit Madison Street

Furniture & Fixtures 
.? Rakandai-Įtaisai '

Kvietkų paroda Gar
field Parko konser

vatorijoj
West Chicago parkų komisio- 

niėriai užkviečia publikų atsi
lankyti į Garfield Parijo konser
vatorijų metikės kriząntemų pa
rodos pažiūrėti.

Paroda atsidarys gruodžio 25 
dienų ir tęsis iki sausio 10 die
nos. Konservatorija bus atda
ra kasdien nuo 8 valandos ryto

STORADŽIAUS RA
KANDŲ BARGENAI 
Miegamojo, Valgomojo ir Seklyčios 

Setai $29.5b. 200 kaurų $5 ir augs.
75 pečiai, bile rūšies $6.95. 45 Radi
jai, nauji (ir vanoti, elektrikiniai A. C. 
$10 ir augs. 40 pusryčių setų $7 95 ir 
augs. Poilsio kėdės, Rukimo kabinetai. 
100 jfilno didumo naujų Matrisų 
$2.98.’ *

Grojiklis 'pianas ar radio sa
kiekvienu 4 kambarių autfitu.

WEBER BROS.
5914 S. State St.

Atdara uprn., ketv. it »ub. vakarais.

‘ / For Kent ■
PASIRENDUOJA 4 kambariai iŠ 

priekio. 315. it 3 kambariai užpakaly, 
$10. 2524 Lime St. Yards 3954.

Furnished Rooms
PRANEŠIMAI

North Sidės lietuvių, vaikučių choras 
Bijūnėlis rengia puikų pjamogų vakerėlį 
$u perstatymu naujo Kalėdinio veikalo 
“Petrytė”, ateinančia nedėldienio vaka
rą. gruodžio 27 d., Almira Simons s ve t.. 
1640 N. Hancock .S'. Pradžia 7:30 v^ 
vakare. Taipgi bus išpildyta daug 
įvairių atskirų gabalėlių iš muzikos bei 
dainų. Svarbiausia tai kad atsilankys 
patsai Santa ^Claus su maišu dovanų ir 
dalins visiems vaikučiams, kurie tik^ateis 
į parengimą. Įžanga labai žema.

Kviečia Bijūnėlis.

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

. Situation Wanted
Darbo Ieško

RUSŲ virėjas su dideliu patyrimu, 
dirbęs tik lietuvių valgyklose,^ ieško dar
bo. 1618 W. Division St. Telefonas 
Humboldt 5503. 1 '

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 70% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
004 West 83rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8480 
Atdara diėnomls ir vakarais.

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie ‘k^iba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystes, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo* Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to-1 
Iriais budais, jogei pradinį mokslą 
Užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus. ,

į»- . / ■. r- • • < x

•Amerikos Lietuvių
Mokykla

• 3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Kalėdines Dovanas
Pirkite pas mus

BERNARO PETKA’S
VYRŲ APR6DALŲ KRAUTUVĖ

4171 Archer Avė.
' prie Richmpnd St.

. STANKŪNAS •.
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit
• į studiją arba pašaukit i namus

3315 So. Halsted St.
’ Tel. Yards 1546

*

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

DUONKEPIAI , ,
Mes pageidaujame kelių jaunų vyrų, 

kurie gali kalbėti .ir rašyti, angliškai. 
Jeigu jus esate hepatenkinti 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—Male-Female 
Darbininkų Reikią

REIKALINGA lietuvių moterų ir vy
rų, kurie nori pasidaryti pinigų parda
vinėjant geriausias apglių liuosu laiku, 
ar pilpą laiką. Liberalis komisas, šau
kite Lafayette 9456.x

Business Chances
. Pardavimui Bizniai

> SOFT DRINKS, Cabaretas; išdirb
tas per 20 metų. $500 cash. šauki
te Hemlock 6734.

T

. Night and Moming to keep 
themClean, Clear and Healthy 

Write for Free °Eye Care” 
br Beauty” Book'

Murinę Co.,Dept.II. S.,9B. OhioSl.,Chk«eo

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone> Republic 4544

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SUI.FUR1NI58 VANOS IR 
. KLEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmontai viBokių kraujo Ugrų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, ftal£io, paraly
žiaus, Bciatlca ir visas panagias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonueoldal elektros prietai
sais. SulfurinSs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja, Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

' 1657 W. 45th St..
Kamp. S. Paulina* Tel. Boulevard 4M8

PARDAVIMUI kriaučių šapa kartu 
su siuvėjos įstaiga, geras biznis — 
neriai nesutinka, parduosiu pigiai 

1803 W. 46 St,

patt-

Real Estate For Sale 
Namal-žeme Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
i REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu*, 

lotus, farmas, biznius visokios rųliet 
Nėra skirtumo apielinkėi ir kur yra ąi 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 it 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 augštų medinis. 
Priimsiu geriausį cash pasiūlymą. Kreip
kitės prie savininko 2 flate, iš priekio.

2109 S. Halsted St.




