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Šiandie Prasideda
Kongreso Sesijos

Manoma, kad prezidentas Hooveris pra
neš apie skolas. Balsuos dėl 

prohibicijos atšaukimo
Washington, gr. 4.— šiandie 

senasis kongresas susirenka 
paskutiniai trumpąjai sesijai, 
kuri tęsis iki naujojo preziden
to inauguracijos .

Nors dabar susirenkantis 
kongresas yra senasis, tečiaus 
ir jame demokratai turi nedi
delę didžiumų.

Pirmiausia prezidentas Hoo
veris perskaitys savo praneši
mą kongresui, kuriame, tikimą- 
si Jis pasisakys karo skolų 
klausimu ir duos kongresui į- 
vairių rekomendacijų. Mano
ma, kad karo skolų klausimu 
jis rekomenduos įkurti tam 
tikrą komisiją, kuri galėtų tą 
klausimą studijuoti ir vesti de
rybas su kitomis šalimis. Taip
jau manoma, kad prezidentas 
galbūt rekomenduos įvedimą 
pardavimo taksų ,kad sukėlus 
daugiau pinigų padengimui di
delio federalinės valdžios defi
cito; nemanoma, kad to deficito 
padengimui jis rekomenduotų 
įvedimą alaus.

Atstovų buto pirmininkas, iš
rinktasis vice-prezfdentas Gar- 
ner sako, kad pirmas^dalykas, 
kurį atstovų butas svarstys ry
toj, pirmąją sesijos dieną, bus 
prohibicijos atšaukimas. Visos

tvarkos taisyklės bus suspen
duotos, kad pravesti tą balsa
vimą. Nors daugelis sausųjų 
demokrtų iš politiškai sausų 
pietinių valstijų tam priešinasi, 
tečiaus Garneris yra pasiryžęs 
pravesti balsavimą, ne tiek pa
čią prohibiciją atšaukti, kiek 
pamatyti kaip patys demokra
tai yra pasiryžę pildyti savo 
platformoj paskelbtus priža
dus. • •

Kadangi prohibicijos atšauki
mui reikalinga surinkti du 
trečdaliu balsų, ko vieni de
mokratai negali padarti, tai 
atsidedama ir ant Slapiųjų re- 
publikonų, kad jie prieš pro
hibiciją paduos apie 100 ar 125 
balsus.

Jei prohibicijos atšaukimas 
rytoj nepraeitų, tai veikiausia 
to klausimo šiame kongrese 
daugiau nebus keliama ir tada 
prohibicijos atšaukimas bus pa
liktas sekamam kongresui.

Moterys melsis prieš alaus 
legalizavimą

' Chicago. — Geneva ir St. 
Charles miestų sausosios mote
rys planuoja visose bažnyčiose 
laikyti maldas prieš kongreso 
legalizavimą alaus.

Chicago, III., Pirmadienis, Gruodis-December 5 d., 1932

[Acme-P. 3 A. PhotoJ

Grupė kongreso vadų, su kuriais prezidentas Hooveris tarėsi karo skolų klausimu. Iš kairės 1 
dešinę stovi: kongresmanai Hawley, Snell, atstovų buto pirmininkas Garner (išrinktasis vice
prezidentas), kongresmanai Treadway, Bacharach ir Rainey ir senatorius George. Užpakaly 

stovi senatorius Reed Smoot.

Reikalaus 30 valan
dų darbo savaitės 

darbininkams
Am. Darbo Federacija įneš 

trumpesnių darbo valandų 
bilių kongresai!

Statys “Močiutei” 
Jonės paminklą

Chicago.—Paveldėtojai turto 
gruodžio 1 d., 1931 m. mirusios 
Hyatsville, Md., pagarsėjusios 
darbininkų vadovės “Močiutės” 
—Mother Jonės— Mary Jonės, 
kuri mirė sulaukusi 106 metų 
amžiaus, paskelbė, kad visas jos 
turtas bus sunaudotas pastaty
ti paminklą ant jos kapo 
Springfield, III. Paveldėtojai 
yra John Fitzpatrick, preziden
tas ir Edward N. Nockels, sek
retorius Chicagos Darbo Fede
racijos. Jos turtas siekęs $10,- 
000, dabar, dėl depresijos, yra 
sumažėjęs iki $2,000.

Bolivija sutinka 
taikintis

La Pąz, Bolivijoj, gr. 4. — 
Užsienio reikalų ministerija į- 
sakė Bolivijos legacijai Wash- 
ingtone priimti Washingtono 
neutralės komisijos pasiūlymą 
pasiųsti militarę misiją į Grand 
Chaco teritoriją pagelbėti iš
rišti ginčą su Paraguajum už 
tą teritoriją. Nota taipgi pri
ima įkūrimą neutralės zonos 
ir sutinka pavesti visą ginčą 
arbitracijai.

Policijos susirėmimas 
su “bado maršuotojais”

Parodė kur paslėpė pa
vogtas brangmenis

Wilkesbarre, Pa., gr. 4. — 
Du jaunuoliai, Frank Stabins- 
ky ir Anthony Petrosky, abu iš 
Wilkesbarre, prisipažino polici
jai, kad kiek laiko atgal jie 
apiplėšė turtingo Philadelphi- 
jos gyventojo, Harrison Fra- 
zier, Jr., namus, kur jie pa
ėmė daug brangmenų. • Abu 
jaunuoliai nuvedė policiją į 
vieną e’ę ir parodė, kur jie pa
slėpė pavogtas brangmenis — 
surudi j įrišame kene, paslėptame 
po šiukšlėmis.

Policija Šiuos du jaunuolius 
įtaria papildžius ir daugiau 
piešimų ir dvi žmogžudystes.

Wilmington, Del., gr. 4. — 
Keturi policistai liko sužeisti 
ir keli desėtkai žmonių areš
tuota susirėmime tarp policijos 
ir daugiau šimto moterų, ku
rios dalyvauja “bado maršavi- 
me” ir kurios nakčiai buvo ap
sistojusios miesto salėje. Poli
cija, kad suvaldyti demonstran
tus, panaudojo ir ašarinių du
jų bombas.

Susirėmimas ištiko kai į po- 
licistą, kuris dabojo prie mies
to salės laikomą susirinkimą, 
tapo paleista bonka, kuri jam 
pataikė į galvą. Du kiti policis- 
tia puolėsi demonstrantus vary
ti į salę, bet minios tapo su- 
mušti.

Daktaras sudegino pa
cientu bilas

Chicagai ir apielinkei federa- 
jis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, nepastovus; bis- 
kj šilčiau po piet.

Atlanta, Ga., gr. 4. — Dr. 
George Brown sudegino visas 
savo pacientų neužmokėtas bi- 
las, kurios siekė $81,862. Pra
nešdamas apie tai savo pacien
tams jis prašė jų užmiršti sa
vo skolas ir jo patarnavimus ii 
vįiską pradėti išnaujo su nauja 
viltim, geradaryste ir geriau
siais norais.

Cincinnati, O., gr. 4.— Ame
rikos Darbo Federacijos meti
nė konvencija užsidarė pereitą 
šeštadienį, išrinkusi visus se
nuosius Federacijos viršinin 
kus.

Buvo kalbama, kad prez, 
Rooseveltas darbo sekretorium 
skirsiąs Federacijos prezidentą 
Green, bet ‘pastarasis paskel
bė, kad jis nėra kandidatas 
darbo sekretoriaus ar kuriai ki 
tai valdiškai vietai, pakartoda
mas mirusiojo prezidento Gom- 
perso žodžius: “Aš esu Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas ir man negali būti su
teikta didesnės garbės”.

Darbo sekertorium dabar nu
matomas Tobin, teamsterių uni
jos prezidentas, vedęs demo
kratų kampanijoj darbo biurą.

Sekama konvencija bus lai
koma Washingtone, kur kon 
vencijos laiku bus nudengtas 
paminklas Gompersui.

Federacijos pildomoji taryba 
nutarė tuojaus pasiūlyti kon
gresui bilių, kuris valdžios dar
bininkams ir tiems,; kurie dir
ba tarpvalstijinės prekybos ko
misijos jurisdikcijoj' (geležinke
liečiai ir k.) įvestų 30 vai. dar
bo savaitę.

Tuo pačiu laiku nutarta ra
ginti valtsijų federacijas tuo- 
jaus pradėti rūpintis savo vals
tijų legislaturose pravesti ne
darbo apdraudę.

Italija statysis 4 kari
nius laivus

Moteries koja branges- 
nė už vyro koją

New York, gr. 4. — Vietos 
teismai nusprendė, kad mote
ries koja yra $15,000 branges
nė už vyro koją. Mrs. Nellie 
Schulum, kuri prarado koją 
užgavus taksikabui ,tapo pri
teista $40,000 atlyginimo, kuo
met brakemanui Walter H. 
Walker, kuris prarado koją 
dirbdamas geležinkelio yarduo- 
se, tapo priteista atlyginimo tik 
$25,000.

Demokratai jau rū
pinas kaip pasiskir

styti džiabus
Valdžiai patekus į demokratų 

rankas, jiems atsidaro 108,- 
200 naujų politiškų džiabų

Eagles viršininkai 
rasti kalti

i New York, gr. 4. —Federa
linis jury rado kaltais tris fra- 
ternalės organizacijos Eagiles 
viršininkus dėl jų rengtos lo
terijos. Rasti kalti augštas 
viršininkas Conrad H. Mann, 
Kansas City prekybos buto pre
zidentas ir narys prezidento 
Hoverio komisijos kovai su ne
darbu ; Frank E. Hering, Eagles 
žurnalo redaktorius ir Notre 
Dame universiteto globėjas ir 
Bernard C. McGuire, promoto- 
ris iš New Yorko. Jiems grę- 
sia kalėjimas ir pabauda.

Buvo liudijama, kad nors lo
terija buvo rengiama neva lab 
darybei ir nors virš miliono pi
nigų surinkta, bet jokių laimė
jimų neįvyko ir pelnu tarp sa
vęs pasidalino kaltinamieji vir
šininkai.

*

Kaliniai sustreikavo 
nukapojus algą

Baltimore, Md., gr. 4. —573 
kaliniai, kurie Maryland kalėji
me dirba prie siuvimo overalls, 
paskelbė streiką delei nukapo- 
jimo jų algos: jiems buvo mo
kama 80c į dieną, o dabar mo
kės tik 60c į dieną. Kasdie jie 
nueina į dirbtuvę, atsisėda prie 
mašinų ir sėdi visą dieną nie
ko nedirbdami ir dagi nesikal
bėdami. Vakare gi grvšta i sa
vo kameras.

Gen von Schleicher 
j a u sudarė naują 
Vokietijos kobineta 

Pasilieka, su mažais pakeiti
mais, von Piapeno kabinetas. 
Bus gaTngiausias kancleris
Vokietijoje

Melionas tarėsi su
Balthviiui

Londonas, gr. 4. — Amerikos 
ambasadorius Anglijoje Mellon 
apsilankė pas veikiantįjį pre- 
mierą Baldwin ir ilgokai su juo 
tarėsi. Spėjama, kad jų pasi 
tarimas lietė karo skolų mo
kėjimą.

Premjeras MacDonald yra iš
važiavęs Genevon ir jo vietą 
užima Baldwin, kaipo pavaduo
tojas.

Rado aeroplane negyvą 
X moterį

Detroit, Mich., gr. 4. — Į 
Erie ežerą, netoli Detroito upės 
įkrito aeroplanas, kurio lau
žuose rastas lavonas negyvos 
moteries—Marcella Lies. Tuo 
areoplanu be to skrido jos se
suo Catherine, aviatorius Pat- 
rick Touhey, 36 m. ir aeropla
no savininko brolis Neil Brown. 
Jų nesurasta ir spėjama, kad 
ir jie užsimušė nelaimėje, tik 
jų lavonus bus nunešęs van 
duo.

Washington, gr. 4. — Civil 
Service komisija jau pradjėo 
rinkti. žinias .apie politiškus 
džiabus federaleje valdžioje, ku
riuos galės gauti demokratai, 
kai jie perims valdžią kovo 4 d.

Apskaitoma, kad federalinėj 
valdžioj yra virš 108,200 džia
bų, kurie nepriklauso ^iuo “ci
vil Service” ir kurias paskiri- 
mais užpildo įvairus viršinin
kai ir politikieriai. Vien per- 
zidentas skria apie 17,000 val
dininkų, daugiausia pašto vir
šininkų. Tai tik federalinėj 
valdžioj, neskaitant atsiradusių 
daugybės džiabų valstijose, kur 
tik demokratai dabar laimėjo 
rinkimus.

Patys demokratai prašė ko- 
misją kuogreičiausia surinkti 
žinias apie kiekvieną džiabą, 
su nurodymu kur jis yra, kokis 
yra džiabas ir kiek algos jis 
moka.

Komunistai negali būti valdi- 
ni nkais

Bern, Šveicarijoj, gr. 4. — 
Federale Šveicarijos taryba nu
tarė, kad komunistų partijos 
nariai negali užimti jokio val
diško darbo.

Nusižudė nušokdamas nuo au- 
gšto tilto

New York, gr. 4. —Rudolph 
Stoner, 42 m., pardavėjas, va
žiuodamas su draugu River- 
side Drive tiltu, iššoko iš au
tomobilio ir per geležinę per
tvarą nušoko į 100 pėdų že
miau esančią W. 131 gatvę. Jis 
užsimušė ant vietos.

Berlynas, gr. 4. — Naujas 
Vokietijos kancleris gen. Kurt 
von Schleicher jau sudarė ka
binetą, kurį užgyrė prezidentas 
Hindenburgas. Tai senasis von 
Papeno kabinetas, su mažais 
pakeitimais. Taipgi tapo su
kurta nauja ministerija— parų- 
pinimui darbo bedarbiams. Ji 
tapo pavesta Saksonijos dva
rininkui Dr. Gercke.

Vidaus reikalų ministeriu, 
vieton barono von Gayl tapo 
paskirtas Franz Bracht, Prūsi
jos komisionieriaus padėjėjas. 
Kiti ministeriai, daugumoj, pa
silieka senieji.

Pats kancleris pasilaikė sau 
ir apsaugos ministerio vietą, 
kad reichswehras, Vokietijos 
kariuomenė, butų jo tiesioginėj 
žinioj. Jis, kaipo kancleris, 
taipjau yra ir Prūsijos komi- 
sionierus, kurio žinioj yra vi
sa Prūsijos policija. Todėl 
valdydamas kariuomenę ir Prū
sijos policiją, jis turi daugiau 
galių, negu turėjo kuris kitas 
Vokietijos kanclers. Jis ir prie 
von Papeno buvo “nematomoji 
valdžia”.

Ateinantį antradienį susiren
ka naujas reichstagas, kuriam 
kancleris . turės išdėstyti savo 
valdžios politiką. Jis taipjau 
turės ir reichstago paleidimo 
dekretą ir jį panaudos kada tik 
matys reikalą, arba jei reichs 
tagas nesutiks nutraukti posė 
džių nors vienam mėnesiui, 
kad duoti progos valdžiai paro
dyti savo darbuotę.

Hitleris, kuris yra labai ne
patenkintas negavęs kanclerys- 
tės, jau įsakė jo vadovauja
miems fašistams reichstage vi
somis priemonėmis priešintis 
von Schleicherio valdžiai.

Komunistai gi nutarę atidėti 
siūlymą išriekšti nepasitikėjimų 
valdžiai.

Pasimirė turtuolis
Z

Kalbanti knyga
Miunchen, gr. 4. — Jau at

sirado ir kalbanti knyga. Vie
na vietos knygų firma išleido 
Berlyno žvėryno? direktoriaus 
Dr. Lutz Heck knygą apie 
Rytų Afriką, prie kurios yra 
pridėti gramafono rekordai pa- 
duodantys žvėrių riksmą irt 
vietos gyventojų kalbos pavyz
džius.

Lvovas, Galicijos Lenkijoj, 
gr. 4.—Studentai vėl atnaujino 
žydų pogromus. Taipjau tapo 
išdaužyti langai kelių laikraš
čių, kurie kritikavo pogromš- 
čikus.

Varšuva, gr. 2. — Iš priežas
ties lenkų studentų puolimų 
žydų Vilniuje, tapo areštuota 
daug komunistų.

Honolulu, Filipinų salose, gr, 
4.— Trys kareiviai liko už
mušti ir trys sunkiai sužeisti 
jų automobiliui susidūrus su 
kitu automobiliu, kuriuo važia
vo jurininkas.

Port Huron, Mich., gr. 4.— 
Robert Bryant, 4 metų, nusi
nuodijo alkoholiu, kurį jis, žais
damas, rado savo namuose ir 
išgėrė.

Rymas, gr. 4. — Mussolini 
vakar įsakė pradėti statyti du 
lengvus kruizerius ir du tor
pedinius laivus.

Nusižudė “kopūstų karalius

Mat t Rasmussen, 56 m., staro-, 
blausias žemės savininkas Ke- 
nosha paviete ir žinomas cen- 
traliniuose vakaruose kaipo 
“kopūstų karalius”, ■ nusišovė 
vienoj savo farmų Smners mie 
stely. Manoma, kad saužudjrS’ 
tės priežastis buvo pakrikusi 
sveikata ir finansiniai keblu 

|mai. i

Chcago.— Clement Studeba- 
ker, Jr., galva visuomenės ap
tarnavimo įmonių organizaci
jos, kuri kontroliuoja visuome
nės aptarnavimo įmones šešiose 
valstijose, jų tarpe dalinai ir 
Illinois valst., pereito penkta
dienio naktį nuo širdies ligos 
pasimirė savo namuose, 1500 
Lake Shore Drive. Jis buvo 61 
m. amžiaus, sūnūs Clement 
Studebaker, įkūrėjo garsios au
tomobilių firmos.

u ■ . .■ii.--- —

Washingtoh, gr. 4. — Chini 
jos lėgacija paskelbė, 'kad Chi
ni jos sostinė tapo perkelta a t* 
gal į JNankingų, Japonams už
puolus Shanghajų sostinė buvo 
laikinai perkelta į Loyang. t •

Tik dvi Rusijos provincijos su- 
. mokėjo grudų kvotas

•Mągkva, gr. 4. —Bolševikų 
valdžia išleido dekretą, kuris 
leidžia Maskvos provincijos ir 
Totorių respublikos kolcho
zams ir valstiečiams, tuoj aus 
parduoti grudų perviršį atviro
je rinkoje. Tai rodo, kad tik 
šių dviejų provincijų valstiečiai 
yra atidavę valdžiai savo gru
dų kvotas.

Hankow, gr. 4. Gautosios 
žinios sako, kad amerikiečių 
laivas Iping plaukiant Yangt- 
že upe, Hupeh provincijoj, bu* 
vo apšaudytas diinieČių baudi 
tų ir keli laivo darbininkai, vi* 
si chiniečiai, liko nušauti.
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[KORESPONDENCIJOS
Wilkes Barre, Pa

Iš SLA. 7-to apskričio suvažia
vimo; reikalaujama p» S. Ge
gužio rezignacijos.

SLA. 7-to apskričio metinis 
suvažiavimas įvyko lapkričio 
27 dieną, 1 vai. po pietų, Union 
Hali, 12 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa. Apskričio pirminin
kas V. Kamarauskas atidarė 
suvažiavimą 1 vai. po pietų ir 
paskyrė mandatų komisiją iš 
šių delegatų: J. Deriaus, M. 
Padolskio ir A. Matulavičiaus. 
Ženkleliams prisegioti laike var- 
dašaukio paskyrė M. Banelie- 
nę. Suvažiavimo vedėju akla
macijos budu išrinktas V. Ka
marauskas, pagelbininku A. 
Galinskas. Skundų ir rezoliu
cijų komisija paskirta ta pati 
ką ir mandatų.

Skaitytas protokolas iš pra
eito suvažiavimo ir vienbalsiai 
priimtas. Raportai apskričio 
valdybos priimta.

Prieita prie Susivienijimo rei
kalų. Delegatas F. živatas skai
to ilgą rezoliuciją, apkaltinda
mas SLA. prezidentą St. Gegu
žį, kad jam beprezidentaujant 
SLA. organizacija turi didelių 
nuostolių. Paminėją jis kai ku- 

' iriuos investmentus, kaip De- 
< venio-Ažtmario, “Vienybės” ir 

kitus, taipgi mažos vertės Še
rų supirkimą ir tai, kad šian
dien SLA. gresia rimtas pavo
jus netekti apie $300,000. Taip 
pat p. S. Gegužis kaltinamas 
tuo, kad praeitame seime su
laužęs SLA. konstituciją, nes 
SLA. istorijoj nebuvo tokio at
sitikimo, kad visuotiname bal
savime gavę daugumą balsų 
nebūtų užtvirtinta Pildomosios 
Tarybos nariai. Toliau sakoma: 
rinkimuose dalyvavo virš 7 
tūkstančių narių, o p. Gegužis 
gavo vos 1,981 balsą. Reikia, 
virš 5 tūkstančiai narių neno
rėjo, kad p. S. Gegužis butų 
prezidentu. Bet seime p. S. 
Gegužis su “pateptais” dele
gatais šiaip taip liko išrinktas. 
Kaltinamas p. S. Gegužis ir 
rž didelių bilų išmokėjimą kaip 
kitiems, taip ir sau. Ponas S. 

. Gegužis jokio pagelbininko esą 
neturįs, bet kas savaitę imąs 
po $10. Taipgi primena tai, 
kad p. S. Gegužis 1931 m. at- 
uilankęs į SLA. 7-to apskr. iš
važiavimą. Po pietų atvažiavęs, 
o sekamą rytą išvažiavę* namo, 
vienok jis parokavęs po $8 už 
pilnas dvi dienas. Tai pats, esu, 
Gegužis “Naujienose” prisipa
žinęs. Pabagoj reikalaujama, 
kad p. S. Gegužis rezignuotų 
iš SLA. prezidento vietos.

F. živatas tą rezoliuciją pa
davė Skundų ir Rezoliucijų 
komisijai dėl apsvarstymo. 
Skundų ir Rezoliucijų komisija 
rekomenduoja tą rezoliuciją 
atmesti. Kyla diskusijos. M. 
Raginskas sako- “Kiek man 
atrodo, jus galite kelias tokias 
rezoliucijas priimti, bet S. Ge
gužis nerezignuos ir jo nepra
šalinsite. Sakysime, reikia šauk
ti ekstra seimą, bet nepamirš
kite, kad į seimą suvažiuos tie 
patys delegatai. Ko jus dabar 
keliate triukšmų? Seime tai 
sėdėjote, kaip ‘klemsai’ susi
čiaupę.”

Delegatas J. Savickas, scran- 
tonietis pakelia ranką aukš
tyn ir sako: “Teisybe, mes sei
me sėdėjome, kaip klemsai su
sičiaupę. Per visą seimo laiką 
laikiau iškėlęs ranką, kad gau
ti balsą, bet negavau.”

Ir kiti delegatai pareiškia: 
jei sekr. P. Jurgeliutė rezig
navo, tai turi ir Gegužis re
zignuoti. O jei nerezignuos ge
ruoju, tai bus priverstas teis
mo keliu.

Einama prie balsavimo. Ko
misijos rekomendacija atmeta
ma. Bet kyla klausimas, ką 
dabar daryti su ta rezoliucija.

Komisijos narys J. Derius 
sako, kad tos rezoliucijos ne-

galima priimti vien dėl to, kad 
po ja niekas nėra pasirašęs. 
F. Živatas ateina prie kom. 
stalo ir sako: “Duokite tą re
zoliuciją, — aš pasirašysiu.” 
Bet komisijos narys J. Derins 
traukiasi atbulas, — girdi, ko
dėl pirma nepasirašei, dabar 
jau po čėso, — aš neduosiu. 
F. živatas pareiškia, kad jis 
atsiima tą rezoliuciją atgal. To
kiu budu lieka rezoliucija at
mesta, kadangi nąbuvo parašo.

Kita rezoliucija buvo priim
ta, kuria išreiškiama užuojau
ta P. Jurgeliutei kaipo ilgą lai
ką dirbusiai SŲA. raštinėj. 
Skaitoma dviejų narių atsišau
kimas paramos. Paaukota po 
$10. Lietuvių lakūnams, kurie 
skris sekančiais metais iš New 
Yorko į Kauną, paaukota $25.

Apskričio valdyba išrinkta 
sekantiems metams iš šių dele
gatų: pirmininku V. Kamarau
skas; vice-pirnrininku M. Ba- 
nelienė; sek. St. Žukauskas; 
•iždininku A. Galinskas; iždo 
glob. A. Mockevičius ir J. An- 
driusius, ir org. J. Derins.

Aš nuo savęs turiu štai ką 
pastebėti: užpraeitame apskri
čio suvažiavime įvyko pirm su
važiavimo kokusinis susirinki
mas SLA. 1 aps. ir 7-to apskri
čio Veikėjų, kad midaryti ben
drą frontąz prieš adv. F. Ba- 
gočių ir socialistus. Vienas vei
kėjas iš SLA. 1 apskričio tarp 
kitko pareiškė sekamai: “SLA. 
7-tas apskritys, tai Gegužio 
‘kriepastis’. ” Bet šiame su
važiavime pasirodė, kad p. S. 
Gegužio “kriepastis” jau stovi, 
kaip ant vištos kojos.

Viso delegatų 54 nuo 18 kuo
pų ; apskričio valdybos tik 5 
nariai; viso 59.

St. Žukauskas, v

Tuo tarpu Baniulis susira
do kitą partnerį B. Rimkaus 
asmeny j ir dabar ieško pirkti 
valgomų daiktų Krautuvę arba 
valgyklų. Well, galima jiem
dviem palinkėti *kuo geriausio 
pasisekimo, kad tokiais sun
kiais laikais drįsta kibti į biz
nį.

Boston, Mass
NAUJIENOS IR NUOTIKIAI 

Iš MUSŲ PADANGĖS

Prieš kiek laiko p. Kubilius, 
protestoniškas ministeris, su
manė stoti į debatus su drg. 
S. Michelsonu, ^Keleivio’.* re? 
diktorium. Debatai ėjo >pėt 
laikraščius ir, tenka >pąs>ėkyti^ 
jog “reverandas” Kubilius vi
sai nekaip tepasirodė.

Atrodo, jog po tų debatų ir 
pats Kubilius gėriau suprato, 
kas esąs, — jis jau paliovė ti- 
tuluotis “daktaru” ir “profe^ 
sorium,” kaip tai darė Lietu
voj.

Vadinasi, kartais yra labai 
sveikas dalykas apie save pa4- 
tirti tikrą teisybę...

Pasveiko Dr, A. Kapočius.
Nesenai vaistininką K. šid- 

latiską ir Dr. A. Kapočių bu* 
vo ištikusi nelaimė, — ntiken- 
tėjo automobilio kolizijoj. Dr. 
Kapočius buvo gerokai susi“ 
žeidęs ranką ir per tūlą laiką 
negalėjo priiminėti pacijentų.

Bostoniečių Dr. Kapočius 
yra labai mėgiamas ir savo 
profesijoj turi didesį pasise
kimą, — jis yra vienas geriau
sių musų dcntis’ų.

Dabar daktaras jau yra pil
nai pasveikęs ir vėl užsiima 
savo profesija.
Laivakorčių agentas suban

krutavo ir pabėgo
Senas vietos biznierius, N. 

Gindruolis, subankrutavo, įsi
skolinęs žmonėms apie $5,000. 
Gindruolis per kelis metus tu
rėjo laivakorčių agentūrą. 
Kiek žinoma, tas biznis jam 
nelabai tesisekė ir jis nuolat 
turėdavo visokių keblumų bei 
kivirčų su savo kostuųieriais. 
Dabar eina gandai, kad jis 
pabėgęs ir jo nielidf nesiuran- 
dama.

Oras
Oras musų apylinkėj jau vi

sai atvėso, — dažnai lija, pu
čia šiurpus vėjas. Teko jau 
paragauti ir žiemos, žinoma, 
tai visai natūralūs dalykas ii 
su tuo reikės apsiprasti. Bet 
kyla tik klausimas, — ką da
rys tūkstančiai bedarbių, ku
rie per vasarą nakvodavo par
kuose? Žiemai užėjus,, jie to 
negalės daryti. Tad kur jie 
dings, kur ras sau prieglaudą?

Skirtumo dar nėrn
Tuoj po rinkimų buvo pasi

reiškęs šiokis tokis atgijimas. 
Kai kurie net tvirtino, kad 
laikai pradeda gerėti, 
neilgai taip tęsėsi, • 
vėl viskas po senovei: 
tys vargai, 
Faktinai
negu pirma, nes juo tolyn, tuo 
žmonių ištekliai pragyveni
mui mažėja.

Dejuoja ir biznieriai

Tačiau
- dabar 
tie pa

tas pat skurdas,
dabar gal blogiau,

tirmadienis, gruod. 5, 193Ž
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Ltėt. Tautininkų ^Kliubas, 
?BFooklyn, ’N. Y. ......4.....

LūkišiUs, A.<C. i ; 
' Watėro^Fy, "Cėhn......

Magowfin, M.
Bridgevįlle, Pa.............

Marmokas, P.
Pittsburgli, Pa. ..........

Mitchell, R. C.
Pittsburgh, Pa. .......

Narvilas, M.
Chicago, III.................

FrifcHuta, W.1 E.
FbBaWhia, ’Pa..........

IW, *F.
;Pa........ -.

Pivaronas, D.
Cmcftgo, ;jttl. ................

Pivaronds, P.
PiRšburgli,! Pa.............

PocHta, 
dbteago, 111.

Praškevičius, A. M.
$levėta< DMo ........

Raginskas, M. A.
Wllkes Bfitre, Pa. ...... 

Rastenis, N.

Rtfdgėts, F.
Pittsburgh, Pa. .... 

Satkevičius, A.
Shenandoah, -Pa. 

Savickas, L. ’J.
iScrairton, 'Pa. ......

Sękys, J.
Hartford, Conn. ... 

Serpenskas, J.
Pittsburgh, Pa. .... 

Šhalna, Suzanna
• So. Boston, -Mass. 
Si reikia, L.

Chicago, III...........
Skritulskas, J.

New Britam, Conn
S. ‘L. A. ........................   75.1
S*?aneslhw, J. S., Dr.

Waterburv, Conn........
Strikulis, K.

Woodbury, Conn. ....... 
Struniskis, K.

Brooklyn, N. Y. ...... ...
Stulginskas, P.

r Pittsburgh, Pa.............
Sweet, D.

Pittsburgh, Pa.............
Vaišvilas, J.

Chicagų, - III.
Vaivadą^ J-l. 7 

, Philadelpliia,
• Vasyl, M. ’S.

New York, N. Y..........
finikas, M. J.

Richmond Hill, N. Y.
? Vi t a i t is, S. E.

New York, N. Y. ........
į Yvonis, B.

Brooklyn, N. Y...........
Živatas, P. J.

> Scranton, Pa. ............

rio) 205 Seneoa St„ ^ittįbiir- 
4h, Pa. Tie ėgzemplidriai bus 
■fdkalingi -tol, Woi
Jis neužbaigs savo darbo -*kol 
nebus 'įrėllgtas L. Kambarys; 
paskui jie bus padėti į univer
smėto arčliyvą. Ktfomėt tKraftife 
barys bus įrengtas, tai jo už-, 
laikymas, taišymfas, ėtc. lie
tuviams daugiau niekad ne* 
■rūpės; tai bus paties tmiversL 
teto reikalas.

.■ v:. a
Iki šiol L. įK. Fon’do Komiį' 

teįo protokolų ir finansų ’sėk^ 
rotoriaus pareigas ėjo viemaį 
asmuo. Dabar ‘tiėftu -dalbai 
padalinti dViėm. ‘Finansrų sėkį 
rotorium apsiėmė šMėiitių 
organizatoriais ip. V. ^ambian**, 
skas, kdrs --i^įds pWėtšis rišėjo 
su diplomu14š■'■•Mt. •CPniv,ėWiteį 
to. Jam siųškllie čėki'ttsrir mo- 
ney orderius, išrašant vardu į 
’Trithuanian MomOrial 'Room 
Fiiind;” abba ' tiėHtviŠkai: Lriet-1 
tuvių Kambario ! Kordas. 'Adį 
resas: V. 'ZamfrlmiSkas, 31 Mi* 
nooka avė.,' Pittsburgh,1 Pa.

Kai kurie yra aukavę ijaiį! 
daugiau kaip Vieną kąHą.: 
Laukiama aukų ir'jų atkarto-: 
jimų nuo visų !

Spaudos Komisija, B.
^Sąrašas aukavusių 'Lietuvių 

Kambario Fondai!:
A Sadauskas, B.

Boston, Mass. .............. $1.00
Bajoras, P. New York .... 2.00 
Baltrušaitis, J. Pittsburgh.

Pa. ...... ............... 
Baltrušaitis, J., Dr

2.00

.. 5.00
Balulis, B. K. Washing- 

ton, D. C................
Bradchulis, A. S.

Chicago, Ui.........................50
Brazaitienė, T. So. Boston, 

, Mass." .......................
Bronushas, J. B., Dr.

Baltimore, Md. .....
Bujanauskas, S.

Ansonia, Conn. .....
Chubis, J.

Pittsburgh,
Gedrimas, F.

Pittsburgh,
Goodman, T.

Ddąuesne, Pa.
Gray, J.

10.00

1.00

1.00

2.00

Pa

Pa

i:oo

ro.oo

5.00

1.00

1.00

1.00

10j

25j

50.

1

1.

10.

5

2.00

1.00,

' ■ ■-■■'■■■—■...........

į^į±fi!!S!ŽSE

o n es
Pradeda
T aupy ti!

Grįžta Atgal į Seną ir 
Paprastą 

Pasisekimo Kelią

DIDINA SAVO TAUPYMŲ
SĄSKAITAS ŠIAME 
STIPRIAME BANKE

Jus galite pasiųsti KALĖDŲ DOVANA 
Sinigais savo giminėms Lietuvon per šią 

lanką išmokant U. S. Doleriais arba litais.
GREITAS PRISTATYMAS UŽ 

MAŽA KAINA.
W. J. Ši pliauskas Užsienių Skyriaus Vedėjas.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK 
AND 

THESTOCKYARDSTRDST&S^INGS BANK 
o< CHICAGO

4150 South Halsted Street

Nauji Radios
Viesulą irgi bylinėjasi.

P-nas Viesulą, naujas ir jau
nas laivakorčių agentas, taip 
pat turėjo su savo kostume- 
riu kokį tai biznišką nesusi
pratimą. Visas reikalas turėjo 
net teisme atsidurti. Vadina
si, reikėjo šauktis {eismo tar- 
pininkystės.
Užsidariusiame banke dženilo- 

rius "bankininkauja”
Jau bus metai, kaip užsidarė 

vietos FederaT National ban
kas. Buvusis to banko džehito- 
rius tebeturi raktus ir nuolat 
po vidų slankioja. Žmonės su 
nusistebėjimu vieni antrų 
klausinėja: ką jis !ien daro? 
Kai kuriems jis skundėsi, jog 
jau seniai jokios algos negau
na, o tuo tarpu iš banko neno
ri išeiti.
Traukiama atsakonujbėn ban

kininkas
Continental banko viršinin

kas tapo atiduotas teismui. 
Jam primetama visokios suk
tybės. Anglų laikraščiai rašo, 
jog jis. pasiglemžęs apie $200,- 
000. Tai vis biednų žmonelių 
sUde‘|i pinigai. Reikia dar pri
durti, jog nukentėjo nemažas 
skaičius ir lietuvių. Mat, dau
gelis lietuvių tame banke lai
kė savo pinigus pasidėję.

—A. J. Jokūbaitis.

Gricius, A.
Dayton, Ohio ....

Grigutė, H.
Cleveland,. Ohio

Grinius, J. V. į
Philadelphia, Pa.

JanUlevičius, A.
Pittsburgh, Pa. 

Januškevičius, J.
Hartford, Conn.

Jaras, P,
Baltimore, Md.

New York, N. Y. ..
Lalas, P.

Ams’.erdam, N. Y.
Lopatto, J. S.

Wilkes Barre, Pa.
Laukaitis, W. F.

Baltimore, Md. ....
—>.'Wru t r • r;........ .

10.00

1.00 2.00

Su Daug Visokių 
Pagerinimų 

1933 Modeliai
1.00

1:00
iii...

3:00

Viso ...

5.00

1.00

. 1.00

1.001

įteki
II. JoLld M S1

. 5.00

1.00

$291.50

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

■ "T
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KALĖDOMS
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KAINOS NUO

$9.00

VISUS TUOS NAUJUS 
RADIOS JUS GALITE 

PAMATYTI

Tel. BOULEVARD 8167—4705

darė rimta, — jie aimanuoja 
galvas susiėmę ir nebežino ką 
daryti bei kaip verstis. Viso
kių išlaidų daug, o įplaukos 
vis mažėja. Tad prie tokių apy- 
stovų buk gudrus ir daryk biz
nį. Beveik kiekvienas biznie
rius mielai savo biznį parduo
tų, jeigu atsirastų pirkėjų. Bet 
jų kaip tik nėra. Visi bijosi ri
zikuoti ir su paskutiniais savo 
centais atsisveikinti.

Pusininkų biznis suskilo
Musų vietinis spaustuvinin

kas Jonas Kerdiejus buvo pa
siėmęs į partnerius Julių Ba- 
niulj. Tarp jųdviejų buvo pa
daryta sutartis per pusę vary- siunčiami musų laikraščiams, 
ti biznį. Pusininkavimas* Ra
čiau neilgai tvėrė,v 
nežinia dėl kokių priežasčių 
jau pasitrauki ir Kerdiejus s|i 
savo žmona vėl liko vienati
niai spaustuves savininkai. »•

Lietuvių Kambario 
Fondo reikalai

‘Žemiau telpa sąrašas1 pavar
džių tų, kurie iki šiol yra au
kavę fondan įrengimui Lie
tuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete. Vėliau aukavu
siųjų sąrašai bus savu laiku

Baniulis
šiuomi prašome redaktorių 

siuntinėti muins po vieną laik
raščio egzenjtpliorių, kur bus 
kįąMn0fs rfltšoina L. Kambario 
teikąįlu. Adresuokite Spaudos 
KoinMJKi '' (LiėtuVių limnba-

LąlkM 0aujK iėillčta

SI? ■-
ri?0KKV.

JUt-it"0 ot ■t—

raSInejImal laikomi pmlaptyle. 
OrHtna. fitMrcua, ,!pa-
tarnavimM.

CLARENCE A. O’BRIEN
- R.gl.tered Ratent Ąttornvy 
43*A Becnrily Savlrigs & Commcrclal

Bank Buliding 

' "(blrectly ’ tcrdtt ■ ąirect from Pattnt bfflče)

'*WAsmNotdN?n. c.
---------- ........... lUiįiįįmi,

•4V
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PASVEIKINIMO 
datškAi :Įn koRTEuns !
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Labai Gražios, Sidabrinės
■ * 'I
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G ausite t nusipir k Ii
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Buyglovoswlth what 
it savęs

LISTERINE
- jS.'.

LIETUVIŲ PROGRAMAI

Gražus Lietuvių Radio Programai Nedėliomis WCFL, 
nuo 1’iki 2 vai. po pietų. Ketvergais WHFC nuo 7:30 
vai. vakaro. Finansuojami SUDRIKO KRAUTUVĖS.

j.H -........ i—.i...*...,

lr.ilI I iii imu... '.i
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Chicago LAW School
-------—----- —ACCRĖD1TED - ------——----------------

UETUYAmS - J
Turimo Naują.

Valgiu Gaminimo i

"ji kamuoja-tik

•••; ■ ' •• ‘ .

Pasiskubinkite jį nusi 
/J -Pirkti. .

■; :i 1 W;So.' 
y J ■ • ; ■ ■ • * ; • * ‘ '

■' ■" ■ ■ • ' : ‘ •

■■■HE STUDY OF LAW DEVELOPS AND EOUIPS 
| LEADERS. Most of our loading Man, including 

our Presidonts, ha vo baen LawyOrs. TRAINED MINDS 
NATURALLY GO FORWARD. Thore is always aGroat 
Demand tor Men and Womon wlth lagal Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIGUE SINGLE TEXT SYSTEM.

1 Opa subjoct at a tima. No Time Lošt. New Classes 
formed nine tlmos a Yoar. Btart Sttfdylftg and Eam-

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

A. A. Andorton, Prosldant Tolophone Reglstrar, State 6143
(Esi. Fe b. 5, 18M)

Registre^ State 4145

rtaM*
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Dr. Mark White 
Naminis Giliu

Gydymas
Prisiunčiamas Paštu... 

' Viduriniam Vartojimui

Ištobulintas po Dvide
šimts Penkių Metų 
Gilių Tirinėjimui

Saugus dėl kūdikių ir invali
dų—Atsakantis dėl visų. Tan
kiai apsaugoja nuo Goiterio 
operacijos. Užvaduoja Insuli
ną cukrine liga sergantiems. 
Duoda geras pasekmes visose 
gilių ligose. Neleidžia goiteriui 
ataugti po operacijos. Duoda 
labai geras pasekmes papras’o 
goiterio ir Toxic Goiteriu ser
gantiems. Nurodęs proto ir fi
ziškas ligas. Atitaiso metabo
lizmą ir kraujo spaudimą. Pa
gelbsti užsinuodijimui ištikus. 
Apsaugoja kūdikius*, kad jie 
neperimtų Thyroid gilių silp
numą nuo savo motinų. Ap
saugoja nuo tonsilių ir adenoi- 
dų operacijos. Tankiausiai 
pagelbsti pasveik'i nuo džio
vos ir colitis. Pagelbsti silpno 
proto kūdikiams, nuo puola
mos ligos ir širdies ligų.

Atrasta Išdirbinėjama ir 
Parduodama

Mark White, M. D., 
V. M. D., Dr. P. H.
Dr. Mark White, būdamas Pennsylva- 

nijos Unjversitete. buvo Dr. Simon 
Flexner mokiniu, kuris pasižymėjo kaipo 
medicinos tirinėjimo mokslininkas, o 
dabar užima direktoriaus vietą garsiame 
Rockefellerio Institute Medicinos Tirinė
jimo skyriuje. Jisai turi medicinos dak
taro laipsnį, taipgi Veterinarijos medici
nos ir pasižyrrtėjęs abelnos sveikatos tiri- 
nėjimu.

Iš Draugijų Veikimo
Nurodo Cicero orga- 
nazacijoms vieniji
mosi reikalingumą

“N.” rašėjas ragina draugi
jas išrinkti speciales komisi
jas to klausimo studijavi
mui

Raudonos Rožės Kliubas, Ci
cero, daro gerą progresą su 
basketball lošimu. Padėkavo- 
nės dieną kliubas surengė šo
kius ir visus nustebino didžiu
le minia publikos, kurią į juos 
sutraukė. Ypatingai daug su
sirinko jaunuomenės, o suau
gusius, tuo tarpu ,buvo galima 
ant pirštų suskaityti. Tarp ki
to ko, galima pasakyti, kad 
vakaras buvo labai jaukus.

Sekantis kliubo parengimas 
yra Kalėdų Vakaras. Tai tra
dicinė, metinė kliubo šventė. 
Tikietai siuntinėjami nariams 
veltui. Pasirūpinkite, kad val
dyba turėtų jūsų teisingus ad
resus.

įvyks Lietuvos Mylėtojų Drau
gijos priešmetinis susi rin'k ty
mas. Draugija sena, laikosi 
neblogiausiai, bet progreso ne^ 
daro. Butų gerai, jeigu ši 
draugija pradėtų daryti planus 
susivienijimui.

Pirmadienį, gruodžia 12., v S. 
L.A. 301 kuopa laikys susirin
kimą Lukštienės svetainėje. 
Antradienį, gruod. 13 d., Liuo 
sybes svetainėje Vakarines 
žvaigždės pašelpinis kliubas 
tarsis apie bėgančius reikalus. 
Prie kliubo priklauso vyrai ir 
moterys. Jis turi tvirtus pa
matus, bet visi yra prielankus 
ir įsitikinę, kad kliubui nau
dinga susijungti.—“N” Rašėjias.

Ryt įvyksta L.M.D. 
‘Apšvietos’ priešme

tinis susirinkimas
Bus renkama nauja valdyba 

sekantiems metams

William Largent iš Merkei, Tex., su savo Herefor veislės jau
čiu, kuris laimėjo pirmą prizą tarptautinėj gyvulių parodoje 

Chicago je.

šiai galima sakyti, kad Lietu
vos Dukterų D-ja augs kaip 
narėmis taip ir turtu. O drau 
gijos bu joj imą priparodo net 
ir tas faktas, kad neseniai ji 
švente dešimtų metų sukaktu
ves ir to įvykio paminėjimui 
suruošė vakarą. Į jį sutrauki 
labai daug publikos.

mis praleisime laiką, užmiršę 
dabartinio gyvenimo vargus ir 
rūpesčius. —R. š.

PROBAK-

Lietuvos Dukterų Draugijai 
ir jus veikėjoms reikia palin
kėti gražios darbuotės ateityje 
ir paprašyti, kad jos šį sezoną 
suruoštų daugiau vakarėlių, o 
mes lankytojai linksmai su jo

-.suteikia 
barzdaskutyklos , 

komfortu 
skuti mos

natnie

Dėkingi esame šviesuomenei už jos gausų 
atsilankymą j musų

Sensacingą Orėsiu Išpardavimą
Męs pridėjome šimtus nauju styliaus drėsių dėl tų. kurios negalėjo 

atsilankyti ankščiaus

Pastebėtinos Sutaupos ant DRESIŲ dėl 
MOTERŲ! MERGINŲ! MERGAIČIŲ!

Gilių musų kūne yra daug ir jos la
bai mažos, bet nežiūrint i tai. jos turi 
labai svarbias užduotis, ir musų kūnas 
nesveikuoja. jeigu jos kokiu nors budu 
prašalinamos arba ligos sužeistos. Visas 
musų kraujas turi pereiti per tai vadi
namas thyroid giles arba goiterį kas še
šiasdešimts minučių chemiškam išsivaly- 
J si. Normalis veikimas kiekvienos celės 
Ir kūno dalies yra skaudžiai sužaloja
mas. jeigu nors viena gilių ne atlieka 
savo originalčs veikmės. Nuodai, kurie 
susirenka musų kūne, tankiai pagamina 
proto ir nervų ligas, o vėliau išsivysto į 
tiek organiškų ligų, kad sunku ir visas 
suminėti. Daugelis taip vadinamų ligų 
tankiai būna ne kas kita, kaip tik koks 
nors gilių nesveikumas: kuris tankiau
siai gydomas pagal pasirodžiusius simpto
mus ir toks gydymas neneša ligoniui jokios 
naudos. Daktaras išpjauna šmotą thy
roid gilės prie kiekvienos operacijos, no
rėdamas atvesti gilę prie normališkumo, 
bet tankiausiai jisai per daug to thyroid 
gilės išpjauna ir pasekmės dėl to pasi
daro labai rimtos.

Jeigu jūsų gydytojas neįstengė su
prasti ir gydyti jus su pasisekimu, pa
tartina, kad jus smulkiai aprašytumėte 
savo ligos stovį, ir mes pasakysime jums 
»r jūsų liga paeina nuo netvarkaus gilių 
peikimo ir ar Dr. White gydymo bū
das jums galės pagelbėti. Bukite tikras, 
mes jums nepatarsime imties to gydymo, 
jeigu mes ne persitikrinsime, kad jisai 
jums pagelbės ir duos jums pastovius, 
gerus rezultatus. Reputacija Šio gydymo 
yra daugiau verta negu jūsų keli dole
riai. kuriuos jus užmokate. Jeigu jums 
butų patogu, ateikite ir mes jums duo
sime patarimą. Už patarimą mes neima- 
me užmokesčio.

Ne pavelykite savo gydytojui duoti 
jums šį treatmentą, jeigu jis jį nevarto
jo. Jūsų gydytojas jums ne patars imti 
šį treatmentą, jeigu jisai siunčia savo 
ligonius pas chirurgą ir gauna pusę tų 
pinigų, kuriuos jus jam užmokate. Jei
gu jus turite goiterį. nelaukite, kad 
jūsų chirurgas patartų jums imti šį 
treatmentą — jo biznis yra daryti ope
racijas. Daugelis chirurgų ne tiki į 
goiterio operaciją, bet jie žino, kad jei
gu jie ne darys operacijos, tai jus ei
site pas kitą chirurgą. Chirurgas jums 
nepasako, kad devynius sykius iš dešim
ties jus galite prarasti savo gyvybę, kuo
met jus pasiduodate goiter operacijai, 
ir po visų kančių ir pavojaus, kuriame 
jus randatės, jus galite ne turėti jokių 
pastovių pasekmių. Mes matėme ligonių, 
kuriems buvo padarytos septynios goi
terio operacijos, jų goiteris vis buvo 
didelis, ir jų sveikata nepasitaisius. Jauni 
vaikai ir gyvuliai tankiausia miršta nuo 
goiterio arba thyroidizmo.

Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
ligos paeinančios nuo nesveikų gilių jųr 
nepadarysite klaidos, jeigu jus paimsite 
Dr. J\Vhite treatmentą. Jo gydymo bū
das per virš dvidešimts penktus metus 
pagelbėjo daugeliui, ir senai išėjo iš ex- 
perimentalės stadijos. Yra labai lengva 
išgydyti ligą, jeigu jus prašalinsite jo 
priežastis, šis gydymo būdas yra saugus, 
pasekmingas ir nekenksmingas silpniau- 
siems viduriams arba silpnai širdžiai. 
Dr. White pašventė visą savo gyveni
mą befirinėdamas gilių veikimą it jų, 
suįrimo priežastis, ir sėkmingai dabar' 
išmoko gydyti. Jisai apie tai daugiaus' 
supranta, negu iusų šeimos gydytojas.

Pilnas Dr. White naminis gilių treat- 
mentas dabar nupigintas iki $50.00— 
Casb arba C. O. D. Pašaukite arba ra
šykite dėl nlati’snių informacijų.

Laiškas Adresuokite

Dr. Mark White 
ENDOCRINOLOGIST 
Ofisas ir Laboratorija 

3945 Lake Park Avė., 
CHICAGO. ILL.

Telefonas ATLANTIC 5528.

Nurodo daugi joms jungimosi 
reikalingmą

Sausio mėnesį įvyks Raudo
nos Rožės kliubo maskaradas. 
Komiteto nariai jau darbuoja
si jsijuosę. Laikas ir visiems 
cicerieČiams pradėti ruoštis ir 
gamintis rubus, nes už ypatin
giausius kostiumus bus duoda
mos dovanos.

Priešmetiniai susirinkimai 
yra svarbiausi iš visų draugijų 
sueigų ir nariai privalo juose 
dalyvauti ir tartis apie ateitį. 
Norėdami užtikrinti ilgą drau
gijų ir kliubų gyvenimą, rin
kite kompetentiškas valdybas 
ir komisijas. Be to, draugijos 
privalėtų išrinkti speciales ko
misijas; kurios suėjusios kartu 
galėtų aptarti vienijimosi klau
simą. Kas skaitė platų p. Ra
kausko straipnį “Naujienose”, 
tas žino, kad vienytis reikia. 
Bet mes ciceriečiai neisime į 
Chicago, nes turime savo drau
gijų. Bet nežiūrėkime į daly
ką pro pirštus. Susirūpinkime.

Draugijų susirinkimai šią 
savaitę

Pirmadienio vakare Lukšie
nės svetainėje įvyks Lietuvių 
Republikonų kliubo susirinki
mas. Nors dabar turime de
mokratiškus iaikus, republiko- 
nai tikisi savo atlaikyti ir at
gauti laikinai pralaimėtą gar
bę?

Trečiadienį vakare, toje pa
čioje Lukštienės svetainėje į- 
vyks Lietuvių Namų savininkų 
susirinkmas. Ketvirtadienį, tuo 
tarpu, įvyks paprastas Spulkos 
susirinkimas. Nors dabar ii 
turime depresiją, bet kostume- 
rių nestokuoja. Vieni ateina 
pinigus atsiimti, kiti prasidėti, 
treti ieškoti advokato patari
mų. Juos suteikia adv. K. Gu- 
gis.

Lietuvių Moterų “Apšvietos” 
“Apšvietos” priešmetinis susi
rinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 6 d., Sandaros svetai
nėje, 3227 South Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visos narės raginamos susi 
rinkti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti ir 
bus rinkimas valdybos sekan
tiems metams.—Sekretorė.

J. Kuzmickas išrink
tas Vak. žvaigždes 
draug. pirmininku

Priešmetinis pašelpinės organi
zacijos Susirinkimas įvyko 
penktadeinį

Penktadienį Chernausko sve
tainėje įvyko VakarirtČš žvai
gždės priešmetinis susirinki
mas. Be įvairių svarstymų, 
buvo rinkta valdyba 1933 me
tams. Pirmininku išrinktas 
Juozas Kuzmickas, vice-pirm. 
Stela Ališauskas, protokolų raš 
tininku Jonas Gelgaudas, finan
sų raštininku—Antanas Benik- 
jas, iždininku, A. Benik Sr. Ka
sos globėjai palikti tie patys 
—pp. Renikaitė, Godaitė ir B. 
žolynas. Maršalka išrinktas 
Antanas Kasperas.
• Kliubas turi jaunų merginų 
sporto—basketball skyrių, ku
ris šiais metais atsiekė kelius 
gerus laimėjimus. Nugalėjo 10 
didesnių jauktų.—J. U.

Žvilgsnis į Lietuvos 
Dukterų Draugijos 
padėtį ir darbuotę

ne, A. Dudėnienė, Ant. Valan- 
čiuniene, M. žiuraitienė, Pct. 
Senuliene, Ona Daraškienė, K. 
Astrauskienė, Ve r. Bakutis ir 
kitos, kurių pavardžių nebeat
simenu.

Lietuvos Mylėtojų Draugija
Toliau tebekalbant apie drau

gijas, reikia paminėti, kad sek 
madienį, Lukštienės svetainėje

Draugijos 10 metų sukaktuvių 
proga; prisiminus velionę 
Marijoną šniukienę.

Apie 10 metų atgal, įvykus 
nesusipratimams Liet. Dūk. 
Draugijoj, ji turėjo skilti ir 
tam tikra dalis narių išėjusi, 
pasivadino Lietuvos Dukterų, 
Tautiška Draugystė. Šertojoj 
L. D. D. paliko daug patyru
sių narių, kuribs mokėjo sutar
tinai dirbti šioje susišelpimo 
organizacijoj ir per tai pasise
kimą turėjo.

Negaliu praeiti nepastebėjęs, 
kad gyva būdama, Marijona 
šniukienė daug veikė Lietuvos 
Dukterų Draugijoj. Jos drau
gės, kurios kartu su ja tuomet 
veikė, dar ir dabar tebedarbuo- 
jasi: E. Milerienė, A. Grigonie- 
nė, O Mažeikiene, P. Grigonie-

Draugija neseniai šventė 10 
metų sukaktuves

Tiesa, negalima nepastebėti, 
kad ir Lietuvos Dukterų Drau
gija turėjo visokių nesmagumų 
savo gyvenime, prisiėjo na
rėms nukentėti kaip morališ
kai taip ir finansiškai. Bet jei
gu! visos nares solidariškai dar
buosis, kaip iki šiolei, tai dra-

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus galimo 
pečiuose. libandiiau visokius lini* 
mentus, bet nS vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In* 
karo Pain-Expelleri ir tik po dviejų 
iisltepimų iuorni visi mano skaus
mą! pranyko, Pain-Expelleris yra 
geriausias ii Visų linimentų.”

o .iidijt, . ' J. S. <
Lookport, N. Y.

PAIN-EIPELLER

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOS

DOUBLE 
ACTING
IfPBAKING
I1VPOWDER

S Pastebėkite puikią tei- 
lą . » kaip piragai

s taikosi i vieši.

= JAME JRJCJ
? 4oyeaR$
' 25 ounces for 254'
millionsof POUriDS USED 

BY OUR GOUEęfNI^ĘNT s

IN OUR OFFICE
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UGH •»
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DYKAI! sf caam
DYKAI! 1 ,OUU-UU S£NCE 
tiems savo skaitytojams, kurib užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratų ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$8.00 Chicago j e
$7.00 AmerikojeŠiuomi siunčiu , • ’ o

Prašau užrašyti man Naujienas ant melų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė ...................................  ............ i,.

Adresas ......... ............ ........... . ................... .................................. ........ ....................

Amžius ............................................................................................................ ....................

Kam užrašote? ......................................... .................................... ........... ........................

Ar giminė? ................. ................................................................................. . ..................
b ' ■ ' 1 ■ ■ , . • 1

Jo adresas ...................    ,........... ........ ............ ................. ................
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MAN HIFE DONe1 
GOT A DIVO^CE

BOS $

EXTRA SPECIAL 
šimtai dresių dėl moterų, merginų ir mergaičių kurias męs 
išėmėme iš brangesnio stako ir nupiginome dėl šio išparda
vimo. Kiekviena dresė yra tikras bargenas. Ateikite 
anksti, kad geriaus galėtume pasirinkti. Outleto kaina**^ V

SKUBINKIS! SKUBINKIS! Tai yra tikros sutau
pos, apsirūpink visais reikalingais rūbais visai savo 
šeimai dėl ateinančios žiemos, šiame skelbime telpa 
tik keletas pastebėtinų bargenų. Mes turime jų daug 
daugiau. Jus sutaupysite ant kiekvieno pirkinio šia
me OUTLETE! Ateikite Ketvirtadienio arba šešta
dienio vakarą. DRESIŲ KAINOS ŠIAME OUTLE
TE ŽEMESNĖS. NEGU JOS VERTOS!!!

VERTĖS IKI $9.98

99cA AKSOMINĖS O 1 Ali CRĖPOS 0 /I M ŠILKINĖS Mib| VILNONĖS ■ ■Iv SATINŲ

Tukstančiai dresių dėl gatvės ir parių. turime drėsių 
dėl visokių progų už pigiau negu pats materjolas 

kainuoja. Nauji rudeninių spalvų, įskaitant ir juodas. Nau
jos Puff rankovės, karbatkuotos. geltonos naujoviškos spal
vos, labai gražios, visokio styliaus koks tiktai jums patinka. 
Kai kurios yra truputį sutrintos nuo čiupinėjimo. bet visas 
galima dėvėti. Toks išpardavimas pasitaiko tik vieną syk gy
venime. todėl ilgai ne galvokite ir NEPRALEISKITE ŠIUOS 
BERGENUS. Pamatykite musų moterų kautų bargenus.

PIRKITE SAVO KALĖDINES DOVANAS OUTLETO KAINOMIS.

CHICACO MAIL ORDERCO.
HARRISON 6 PAULINA STS.... marshfield L

• Tolimas tautieti!
Naujiems Metams prąsidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalų

KULTŪRA
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — 1^2 dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei faetų — 1 dol., ketvirčiui — dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISS!G
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikime čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. _____ TeECrawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis i
DOUGLAS BATHS

3514-16 ,W. ROOSBVBLT ROADfV HHHHM 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
swimming pool. _

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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ŠIANDIE SUSIRENKA KONGRESAS

Sočiai

su kuoDR APSTOSI

AR GALIMAS AMERIKOJE FAŠIZMAS?

rin

tai kaip ūkana

ain-

matuoti kad nėra*

O, kokie mes

pas

alsi

tai buvo ne musų

sutinku

id jei kam pil- 
tį atidengčiau,

nesun- 
romą-

88.00 
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18.00 
4.00 
2.00 
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ir juo 
tuo tai
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mano 
žinios 

ma- 
griež-

sarkastiškai paste- 
Neabejoju,

pytų tokios valdžios, kuri panaikintų visas žAionių tais* 
ve&. . '....... .

komu-
Dabar nuo šios pastar 

sektantų grupės yra at-
“skloka

Bet vos tik galėjau 
pritru-

Lichivos gėlės
Lietuvos dau- 

kareiviavimo

ga, kuomet jie kabinasi am 
sienų ir šaukia apie “revoliuci

Žinok, kad aš už savo 
klaidas šiandien 

ir taip vadi-

f(ave gana seniai, — 
savo laiką pašventei 
formulių kalimui, o 

profesijos, biznio rei-
Dabar prie viso to 

tad kada

tuo tarpu 
sarkastiškai

Milžiniška, dauguma žmonių šiandie reikataują, kad 
tas valdžios kišimąsi į asmens reikalus butų sustabdy-

į “netvarkingas0; 
uždą- 

išsiskiriąs”; hiperpro- 
— j “per didelė gamy- 

į “suma*

savo mintis ir tinka

PATS MOKYTOJAS TURĖTŲ 
PASIMOKINTI

vieno 
kad, savo praeit 

savo

Pirma negu šnekėti apie ka
pitalizmo nuvertimą, reikia pa
galvoti apie sudarymą jėgos 
kovai su kapitalizmu. Tokia jė
ga gali būti tiktai masinė Dar
bo Partija. “Naujienos” šitą 
mintį skelbia jau keliolika me
tų ir daug sykių kartojo ją 
prieš rinkimus ir po rinkimų. 
Dabar apie ją kalba ir “sklo- 
kininkai”. Bet ar jie pagelbė
jo Darbo Partijos idėjai, kada 
jie ragino savo pasekėjus bal
suoti už Fosterį, kurio partija, 
kaip pati “Nauj. Gadynė” pri
pažįsta, veda sektantizmo ir 
darbininkų jėgų skaldymo poli
tiką? Aišku, kad ne.

Nuo to laiko, kai Amerikoje 
atsirado komunistai, jie nieko 
kito nedarė, kaip ardė kiekvie
ną platesnio darbininkų judėji
mo užuomazgą ir nuodijo savo 
pasekėjų protus pagiežos skel
bimu socialistams. Dabartiniai 
“sklokinihkai” šitame beprotiš
kame “darbe” dalyvavo kartu 
su bimbininkais per dešimtį 
metų. O betgi jie šiandie deda
si dideliais bendro fronto ir 
Darbo Partijos/idėjos rėmėjais!

Tikrumoje tie opoziciniai ko
munistai yra >toki pat sektan
tai, kaip ir “ščyrieji”, Seniaus 
buvo viena sektantiška radika
lų grupė Amerikoje 
ist-Labor partija. Paskui atsi 
rado nauji sektantai 
nistai. 
rošios 
skilusi “skloka”, kuri prieš 
Fosterį zurza, bet dar vis lai
kosi įsikabinusi į jo skvernus. 
Laukti, kad iš tų sektų arba 
jų skeveldrų prasidėtų masinio 
darbininkų judėjimo organizo- 
vimas, yra gryniausias absur-

Juk taip, bran- 
daktaras, žmonos

Šiandie prasideda Washingtone vadinama trum
poji kongreso sesija. Joje dalyvaus dar senieji kongres- 
manai, kurie buvo išrinkti prieš dvejus metus. Aišku, 
kad toks kongreso sąstatas neišreiškia dabartinio Ame
rikos žmonių nusistatymo. Kongreso rinkimuose, kurie 
įvyko pereitą menesį, daugelis tų senųjų atstovų pra
laimėjo. Taigi balsuotojai juos atmetė, o betgi jie da
bar susirinko posėdžiauti ir dar per tris mėnesius svar
stys krašto reikalus ir rašys įstatymus.

Iki kovo mėnesio dar pasilieka ir senoji adminis
tracija, kuriai lapkričio rinkimuose žmonės milžiniška 
dauguma balsų pareiškė nepasitikėjimą. Jungtinių Val
stijų konstitucija, mat, prieš pusantro šimto metų nu
statė tokią valdžios pasikeitimo tvarką, kad naujai iš
rinktą valdžia neužimtų tuojaus savo vietos. Ir ta pa
senusi tvarka dar tebėra galioje šiandie.

Amerika dabar gyvena sunkų krizį, kuriam paša
linti reikėtų stambių atmainų taip vidaus, kaip ir už
sienių politikoje. Bet suprantama, kad iš prezidento 
Hooverio ir senojo kongreso nieko naujo negalima, ti
kėtis. Jie baigia savo terminą ir daugelis jų galvos ne 
apie krašto reikalus, o apie tai, kur susirasti užsiėmi
mą po kovo ketvirtos. Butų gerai, kad šioje kongreso 
sesijoje butų bent išspręstas prohibicijos klausimas, 
idant jisai paskui netrukdytų > kitų darbų.

“Garsas” paduoda kelias de
šimtis žodžių, paimtų iŠ sveti
mų kalbų, kuriuos “sulietuvi
no” vienas Kauno studijozaa, 
ir jisai Už tai gausiąs dovaną, 
štai kai kurie pavyzdžiai:

žodį altruistiškas tas stu
dentas išvertė į “geradariškas0; 
chaotiškas 
ekskliuzivistiškas 
ras”, 
dukcija 
ba”; inicijatyva

partikuliarizmas — į 
reformato- 

, “pertvarkąs”,
redakcija džiaugia-

mimas
“vienašališkumas 
riškas —

“Garso1
si, kad tai esą gražus vertimai. 
Tuo gi tarpu kauniečio nukal
ti žodžiai ne tik nėra gražus, 
bet jie net nevisuomet tiksliai 
perduoda prasmę to, ką jisai 
bandė versti į lietuvių kalbą. 
Partikuliarizmas nėra viena
šališkumas, iniciatyva anaiptol 
nėra tas pat, kas yra sumanu
mas. O ką jau kalbėti apie 
ekskliuzivistišką, kurį studentas 
verčia į “uždaras”?

Moksleiviui, žinoma, bus ma
lonu gauti kelis dolerius iš 
“Garso” kalbos patrono, kuris 
paskyrė dovaną už tų žodžių 
vertimus. Bet lietuvių kalbai 
iš to jokios naudos nebus. Lie
tuva jau turi savo universite
tą ir gerų filologų. Tenai ir 
reikėtų kreiptis, norint gauti 
rimtą patarimą kalbos dalykuo-

buvo taip pat pažymėta ir apie 
tai buvo gana apačiai duota 
komentarų.

Bet vingi* jeigu Thomas su
rinko daugiau kaip 800,000 (gal 
netoli miliono), kuomet buvo 
tikėtasi pusantro miliono, tai 
reiškia, kad socialistų viltie iš
sipildė dauginu, kaip Upo- 
šimčių. O tuo tarpu komiinis- 
tai negavo nė dešimtos dalies 
savo užsibrėžtos “kvotos”. To
dėl “Naujieną0 ironijų Koste
ria sektos adresu yra visai pa
matuota.

Tačiau mes nesitenkinome 
vien tik ironizavimų, “Naujie
nos” nurodė, kad visa komunis
tų agitacija buvo paremta ne 
supratimu realių sąlygų, bet 
fantazijomis, Yra Žinoma ko
munistų teorija (pačioje Mask
voje iškepta) apie “trečią perio
dą”, t. y. apie tai, kad kapita
listinė sistema jau įžengė j pa
skutinę savo gyvavimo stadiją. 
Kai dėl Amerikos, tai kpmunis- 
tai skelbė ir tebeskelbia, jogei 
čia esanti susidariusi “revoliu
cinė situacija”, kuri tolyn da
rosi vis aštresnė ir aštresnė, ir 
kad todėl darbininkai turį ruoš
tis prie “tuojautinio kapitaliz
mo nuvertimo”; o kas tikisi, 
jogei ekonominis krizis dar 
gali būt pašalintas arba bent 
sumažintas, negriaunant kapi
talizmo, ir ieško būdų pagerin
ti darbininkų būvį, nelaukiant, 
kol įvyks “krachas”, tas, anot 
stalincų, esąs “kapitalizmo gel
bėtojas”.

Ar ne 
rezultatai 
munistų 
smūgį ? 
“vieninteliai gelbėtojai nuo ka
pitalizmo” gavo mažiau, negu 
vieną nuošimtį paduotų lapkri
čio 8 d. balsų,' tai yra juokin-

Daktaras nekantravo 
—Mielas Pranai 

filosofijomis mažai ką telaimė- 
si; imkis praktikos gyvenimo, 
— kur kas bus sveikiau.

Balčiūnas abejingai nusišyp
sojo ir, akis j knygą įbedęs, 
atsakė:

—Kol kas svajonėmis sma
giau gyventi.

Daktaras nusišypsojo

—Aštuoniolikos inefų būda
mas, pabėgau iš gimnazijos. 
Aišku, kad dėliai to turėjau 
ir iš namų išsidanginti. Tada 
mano energijos perteklius ply
šo, ir aš pasijutau kelyj į A- 
meriką 
Hamburgą pasiekti, 
ko pinigų. Tada pirmą kartą 
savo gyvenime supratau, ką 
reiškia savimi rūpintis, 
jau didelio vargo, kol 
besugrįžau. Mano tėvas 
kieto budo žmogus. “Be 
žinios išvykai, be mano 
ir buk sau, kur nori. Pas 
ne tau vietos nebėra!
tai pareiškė jis. Tuo laiku Lie
tuvos jaunimas sirgo emigra
cijos liga. Aš susidėjau su 
kontrabandininkais...

Balčiūnas ypatingai pabrėžė 
paskutinį žodį. Jis giliai atsi
duso ir vėl lyg drebančiu bal
su pradėjo:

—Kiek man teko pažinti, tai 
beveik visi kontrabandinin
kai buvo moraliai sugedę žmo
nės. Na, o jau apie musų vadą 
Tarmaną, tai nėra ko ir kalbė
ti, — jis buvo tiesiog moraliai 
supuvęs. Sakoma 
sutapsi, tokiu ir pats tapsi, 
tad ar aš galėjau kitoks būti? 
Kiekvieną pastebėtą nedorybę 
mano jaunos smegenys kaip 
bematant suvirškindavo. Są
žinės balsą nustelbdavo geras 
uždarbiš. Tada kontrabandi
ninko verslas tikros auksų
mainos buvo! $

Balčiūnas ir vėl nutilo. At
rodė, kad jis nori sukoncent
ruoti 
iniau prisiminti praeities į- 
vykius. Po trumpos pauzos jis 
vėl tęsė savo istoriją:

—Tarmanas kon^abandos
liniją kontroliavo: šiauliai- 
Kelmė—Skaudvilė — Batakiai 
—Sartininkai per Lauksargę 
ligi Tilžės karantinos. O iš 
ten laivų agentūros: vokiečių 
į Hamburgą ar Bremeną; bel
gų — Antwerpą; olandų —Ro- 
Iterdamą ir tt. Tos agentū
ros, žinoma, stengdavosi ke
liauninkus savo globon paim
ti, Iš visų Žemaitijos kampų 
kontrabandininkai, daugumoj 
žydai, emigrantus suveždavo į 
'Šiaulius ir Kelmę, o iš ten 
Tarmano būriai kas antrą die
ną po tuziną ar daugiau 
traukdavo per sieną į Vokieti
ją. Tai vis buvo jaunimas, — 
taip sakant, 
Tada bėgo iš 
ginusiai 
žiaus vaikinai ir jaunos mer
ginos, Kas be ko, važiavo ir 
Žmonos su vaikais pas savo 
vyrus, kurie jau anksčiau bu
vo Amerikoj ’ąpsigyvenę. Ba
takių, Sartininkų ir vokiečių 
pusėj, Lauksargės, smuklės 
ir artinųjų gyventojų, bakū
žės bei daržinės nuo kontra
bandininkų orgijų net linko, 
ir dėliai to gal ne vienos jau
nos lietuvaitės ašaros ilgai jos 
veidelį plovė... Baisu, Liudai, 
baisu net prisiminti, žmogus 
juk ne tam sutvertas, kad ką 
nors virkdyti 
visi beširdžiai buvome! Ypač 
Tarmano grupės nariai: jokių 
idealų pas mus nebuvo. Fakti- 
nai visas musų gyvenimas bu
vo tik pigių daik\ų katalogas. 
Kartu su Tannanu mes buvo
me keturi. Visa, kas mums 
rūpėjo, tai smaguriavimas,— 
to mes siekėme nesustojant 
prieš nieką. O jeigu kam dė
liai to tekdavo skaudžiai nu
kentėti, 
reikalas

(Bus daugiau)

žagariečių Aguona

Kontrabandininkas
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KALBOS “TAISYMAS1

“Sklokos” organo redakcija 
mokina mus, kaip mes turį su
prasti tą faktą, kad “vieninte
lis darbininkų išganytojas” Tos
teris gavo tik keletą dešimčių 
tūkstančių balsų, vietoje lauk
to miliono. Ji rašo:

“Reikšmes to fakto nemo- 
ka suprasti..-, nąi 'Naujienos’. 
‘Naujienos’ bando patenkinti 
save pigia ironiją komunis
tą adresu, 1 vifeai UžmirŠfda'- 
mos, kad ptieš rinkimus so
cialistų vaidai tikėjosi bent 

: 1,500,000 bsįlsųį Binkimij die
nioj pasirodė, kad protesto 
balsai nuplaukė pas Rooso- 
veltą.”
Įdomu, butų ž>otj, kurio d*u 

lyko “Naujienos” nesuprato. Tą 
faktą, kad ir socialistai gavo 
daug mažiau balsų, negu tikė
josi, dienraštis pažymėjo se
niai. Kad b^suptdjų maaės, 
užuot ėjusios prie radikalių 
partijų, nuėjo pas Rooseveltą,.

—Kaip tokį idealistą 
ku.butų įtarti ir slaptą 
ną betveriant.

—Įspėjai, — prisipažino Bal
čiūnas, — per metų eiles kū
riau ir, tur būt, ilgai dar kur
siu, ir vis slapta — tik savo 
fantazijoj.

—Ir tai vis daugelio metų 
darbas ? 
bėjo daktaras 
kad kūrinys turės būti geras.

—Nemanau, kad jis bus įdo
mesnis, kaip ligi šiol. Mano am
žiuj ir kuriamoji jėga rečiau 
teatbunda. Priegtam ir ramumo 
dažnai išsiilgstu.

—Jeigu taip, tai kodėl ne
nutrauki to romano?

—Jis be galo, — nebelieka 
kas nutraukti.

Daktaras jau rimtai pradėjo 
įrodinėti:

—Juokai į šalį, Pranai, — 
kodėl f,u nevedi? Mokslą už
baigei, visokios formulės ir 
teoremos galvos nebekvarši
ną; profesijoj, taip sakant, 
ant kojų atsistojai, skolos ne
beslegia; viskas, kas tau beli
ko padaryti, tai lik šeimą su
kurti. žmogui antrOii amžiaus 
pusėn keliaujant jau ir vėjai 
nebeblaško. Nors, labai gali- 

tavęs nei jaunystės vėjai 
tu juk rimtumo. 

Bet šiaip ar taip,.

Dienos darbus baigę, žmo
nės slinko namo, kad pailsėti. 
O tie, kurie buvo mažiau nu
vargę, ieškojo pramogų.

Vaistininkas Pranas Balčiū
nas, sielos ūkanose dieną pra
leidęs, nutraukė pas savo drau
gą Dr. Liudą Šalkauską. Dak
taras labai buvo užimtas savo 
žmonele: jis ją nuolat bučiavo 
ir glamonėjo. Balčiūnas, sek
damas jaunos moters viliojan
čius gestus, pasijdomavo:

—šeimoj, rodosi, jau labai 
daug malonumo?

—Drauguži, tikrai taip! Ir 
spėju, kad taip bus amžinai. 
Mudviem metai prabėga, kaip 
girioj daina 
gioji ? — 
švelnią rankutę laikydamas sa-, 
vo rankoj, paklausė liudijimo.

—Aišku, mielasis. Ir kas gi 
drįstų abejoti ? .

Daktaras kelis kartus pabu-
Vi \čiavo žmoną ir išlydėjo ją sto- 

tin pasitikti atvažiuojančios jos 
sesers, kurios jis dar niekuo
met nebuvo matęs. Sugrįžęs į. 
laukiamąjį kambarį, jis dar 
kartą ranka pro langą pasiun
tė bučkių ir pasigerėjo: t

—šeimyninis gyvenimas , 
tai lyg rojus. Pasakysiu dau
giau: tai visa žemės laimė...

Paskui daktaras atsisėdo į 
supamąją kėdę, lyg į gyvenimo 
laivą,, ir pątenkinahetaį dairęsį 
^aplinkui. Visur • bUVo ski^UpU^ 
jinga tvarka: laikraščiai ir žur
nalai sudėti j savo vietą; ant 
sienų kabojo estetiškai sutvar
dyti paveiksi^; ant paklaus 
stalelio kampo sbvėjo graži 
statula.; abiejose ugniakurio 
pusėse stpvejo dvi spintos ka- 
ta loginėj formoj sutvarkytų

fp .Ptfe rašomojo /Slįąlo 
buvo . moksliškos kby- 
gos. Malonios, mintys skverbė* 
si Jam į galvą, kurių jis negar 
Įėjo ndo savo draugo pąslčptk 
Jis prabilo:

•—Tiki sveikas, įsivaizduok, 
kaip, tai visa smagu. Viengun*

tiesa, kad rinkimų 
sudavė šitoms ko- 
fantazijoms didelį

Juk, iš tiesų, jeigu

Dėl to, kad “Naujienose” 
buvo paduota ištrauka iš “So
cialdemokrato”, kuris nepalan
kiai įvertino Dr. J. Šliūpo pa
skaitą Lietuvos Kultūros Kon
grese, tai sandai iečių “rašy to
jas” A. Brijunas rado reikalin
ga išplūsti Lietuvos socialde
mokratus “kindergardeno vei
kėjais” ir pakartoti seną p. J. 
O. Sirvydo melą apie “nė cen
to Lietuvai”.

Asmuo, kuris plepa apie “kin- 
dergardeną”, minėdamas Lietu
vos yeik-jus, turinčius savo 
tarpe visą eilę stambiausiųjų 
mokslo vyrų ir visuomenės 
darbininkų — tokių, kaip prof. 
čepinskas, inž. Kairys, prof. 
Purenąs ir t. t. — toks asmuo 
parodo, kad jisai pats dar ne- 

’ra protiškai pakilęs virš “kin
dergardeno”.

Bet ir žioplam žmogui reikė
tų turėti nors kiek padorumo. 
“Naujienose” jau seniai ir at- 
kartotinai buvo nurodyta, kad 
ta pasaka apie “nė cento Lie
tuvai” yra begėdiškas prasima
nymas. Jeigu p. A. Brijunas 
laiko galima, nežiūrint į tai, 
vėl tuo melu drapstytis, tai 
mums tenka pasakyti, kad p. 
Brijunas yra begėdis!

Socialistų kandidatas paskutiniuose prezidento 
kiniuose, Norman Thomas, sako, kad demokratai, 
riuos įkėlė į valdžią milžiniška žmonių nepasitenkini
mo banga, nesugebės duoti kraštui reikiamų reformų, 
ir todėl minių nepasitenkinimas eis didyn. Už keturių 
metų, Thomaso nuomone, gali tų masių balsai tekti 
socialistų partijai.

“O jeigu to nepasitenkinimo pasireiškimas ne
išeis socialistų naudai0, tęsia savo kalbą mažumos 
kandidatas, “tai jisai teks fašistų grupei. Vienin
telė priežastis, kodėl to nebuvo jaučiama iki šiol, 
yra ta, kad kolkas dar neatsirado pakankamai stip
rus demagogas, kuris mokėtų sulipinti į daiktą at
skiras to judėjimo dalis.0
Perskaičius šituos Thomaso žodžius, kyla klausi

mas: ar Amerikai, iš tiesų, grasina fašizmo pavojus? 
Reikia pastebėti, kad socialistų partijos vadas kalba 
apie fašizmo pavojų Amerikai jau ne pirmu kartu. Pa
vyzdžiui, jisai dėliai to pavojaus įspėjo Amerikos pub
liką lapkričio 8 d. vakare, tuojaus po balsavimų, dary
damas savo pareiškimą apie rinkimų rezultatus.

Gal būt, Thomaso pranašavimas išsipildys, šiandie 
toki laikai, kad beveik nėra tokio netikėtino dalyko, 
kuris negalėtų įvykti. Bet tuo tarpu nematyt, kad šioje 
šalyje butų tinkama dirva fašizmui.

Fašizmas susideda iš dviejų pamatinių elementų: 
kraštutinio nacionalizmo ir asmens pavergimo valsty
bei. Ligūstas nacionalizmo jausmas atsiranda tautoje, 
kuri yra skaudžiai kitų tautų nuskriausta. Sakysime, 
Italija pasijuto po pasaulio karo apgauta, kuomet ji, 
daug nukentėjusi kare, negavo savo “tautinių0 (tik- 
riaus sakant, imperialistiškų) siekimų. Vokietijoje hit
lerininkų judėjimas yra tiesioginė pasėka karo repara
cijų ir visos Versalės taikos sistemos. Lietuvoje fašis- 
tMojančiam nacionalizmui paruošė dirvą netekimas Vil- 
A.’aus. <

Bet Ameriką vargiai kas gali laikyti nuskriaustą 
tauta. Joje nacionalizmo ir iki šiol buvo perdaug; rei
kia laukti, kad tolimus jisai atslūgs, o» ne sustiprės.

Kai dėl noiro turėti stiprią valdžią, tai pas ameri
kiečius čia greičiaus reiškiasi nusivylimas tokia idėja, 
o ne palinkiinas prie jos. Per dvyliką metų šioje šalyje 
veikė prohibieija, kuri reiškia vaMžios pasikėsinimą

Bet, sveikas, ar nenusivilsi 
manimi? Tu pamatysi, jog aš 
visai kitokie, . negu tu sau 
jįsivalzdavai.

—Mažiausiai tuo rūpinuosi. 
Žinok, kad'juo draugas nuo- 
gesnis, tuo jis glaudesnis. Ki
taip sakant, juo daugiau apie 
draugą žinai tikrą tiesą, tuo 
jį labiau įvertink

Abu nusišypsojo. Balčiūnas 
padėjo ant stalo jau gerokai 
apglamžytą žurnalą. Jis vis 
dar lyg svyravo. Tačiau, ant 
galo, pradėjo pasakoti savo 
istoriją.

gis žmogus
erdvėj. Jis blaškosi, blaškosi be 
jokio tikslo. Bet štai atsiran
da bendras, su kuriuo galima 
savo džiaugsmais ir liūdesiais 
pasidalinti bei tverti ateičiai 
džiaugsmo rtimus. Tada pasi
tenkinimo ugnis širdyj užsi
žiebs, o krūtinė vienatvės aud
ros nebepažįsta. Tokio gyveni
mo juk nėra kuo pamainyti. 
Ypač brangus toks gyvenimas 
yra tam, kuris ant savo kailio 
yra vienatvę patyręs. O aš kaip 
tik tam skaičiui ir priklausau. 
Tuščiame mano vienatvės gy
venime įsigijimas bendradrau- 
ges buvo tas, kas ištrošku
siam keleiviui šalto vandens, 
šaltinis. Dabar vienatvės klai
kią tuštumą jaukiu gyvenimo 
aromu pripildau. Viengungis 
vyras to klaikumo nemato; tik 
kada jis apsiveda, tai pastebij 
viengungio gyvenimo tuštumą. 
Tikrai taip. Tiesa, yra vyrų, 
kurie nekreipia dėmesio į savo, 
laimę? Aš kartais galvoju, ar 
ir tu nepriklausai tam skai
čiui?

Balčiūnas pakreipė gaNą įį 
kairę pusę ir 
atsakė:

—Jeigu tuo saiku 
tai gal ir taip.

—Sakai taip, ( 
senberniauji, — 

o daktaras
i r—Nį, tr senber^iaiisiu 
tvirtai, atsakč Balčiūnu 
' / Tų dtdcįis keistuolis, 
stebčjo daktaras 
aiškinhim

ma
.nepalietė, 
pavyzdys! 
susikurti šeimyninį gyvenimą! 
jau laikas ir tikrai verta.

Balčiūno veide pasirodė iro
nija. Jis kokiu tai kimiu bal
su pradėjo kalbėti:

—Aš jaunystės vėjų nelies
tas? Hm... Aš rimtumo pavyz
dys! Dieve atleisk jums — to
kiems išminčiams... Bet jeigu 
tu mano jaunystę žinotumei, 
tai mane juodą nebandytumei 
baltinti. Tuos komplimentus 
tikrai kitam turėtumei pasilai- 
iky‘ti 
jaunystes 
viengųngiavimu
namu rimtumu turiu atsiteisti. 
Aš priverstas priešintis savo 
jausmams dėl baimės, kad ir 
vėl jų vergu nepasidaryčiau.

—Nejaugi, Pranai, tu galė
jai kada nors ir kitokiu būti? 
Pažįstu 
tu visą 
visokių 
vėliau 
kalams, 
prikergei kūrybą 
gi sau žmogus būti laiko tu
rėjai? . ■

—Aišku» kad kaifr tik tuo 
laiku, kada jaunystės vėjų su- 
kuryj švaisčiausi. Tada tai aš 
>su niekuo nesiskaičiau^ o tik 
savo jausmams vergavau. Da- 
bar, jei visuomenei iš manęs 
naudos mažai tėra, tai bent 
moralės žalos niekam nepa
darau.

—Pranai, netverk misterijos, 
kalbėk atvirai, Pasitikėk ma
nimi. Praeityj mudu, rodosi, 
visuomet savo mintimis atvi
rai pasidalindavova ir yputim 
gą. paslapčių neturėdavova. Aš; 
pilnai suprantu 
žmogaus, kuris butų visai liue
sas nuo klaidų.

—AŠ taviim, Liudai, pilna 
pa'sitikiu. Aš tik bijau 
dalyko, 
atidengęs, u'ęsutremčiau 
pasiryžimą. Oj tatai aš bran
ginu daugiau, negu relikviją 
Man rodosi, 
nai Savo pr 

’tpf tuoj visas mano pasiryžt 
ipas. niekais nueitų.

s —Kaip seniąi tą savo 
lįptį užtaikai?

—rJau gana seniai. Ją 
vežinu- iš lUettivos.

—Taip. Žinaii, seną medį iš 
m.uli yia nelengva 
inedis yęa senesnis, 
sunkiau padaryti.
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Pusei meta -
Trims mėnesiams 
Dviem r 
Vienam

Chieagoj p
Viena k 
Savaitei 
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose. M Chieagoj 
paltui

Metams ,
' Pusei metu -------

Trims minesiams 
Dviem minesiams 
Vienam minesiui

Uatuvon ir kitur nisieniuosa 
^Atpiginta]

Metams __
Pusei metu

ii ■■■■■■ triu. uiw "iit------------------------------------------

Apžvalga

Gąl pa: 
aiškinimu, — kodėl?

Balčiūnas giliai! ąu^mąsU.į Jis) 
nerangiai paėmė žurnalą irį 
prądėjo jį j vartyti, paskui 
žinojo j paveikslą, kur garsus 
žmogus laikė kūdikį rankose.-

—Tai didelis žmogus ir 
prtegtam, dar tėvas, Na,, o< mums 
paprastiems žemos vabalams 
<ko iš gyvenimo tikėtis ? 
Laimę surasti nėra jau taip 
lengva, o ypač šeimyninę laic

. .. -
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legalizavimo

šviežienos

High
Graboriai

galės

teisėjas

Cicero

Lietuves Akušerės
MATEUŠAS

visokiems reika

Advokatai

daino

Mateušo Kuklinskio

Namų Tel. Hyde Park 3395

Metinės Mirties Sukaktuvės

Birutės Janulevičiutės

JŪSŲ; GR

1829

Nuo širdies ligos mirė 
'žymus gaso magnatas

nubudime 
Ruseckaitė,

Cicero turįs gabių medžiotojų 
J. šematas esųs jų vadas

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Chicagos policija 
daryti kratas 

varantų

Moterys melsis prieš 
« alaus legalizavimą

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

JULIJONA RAD1NIENĖ 
po tėvais Leviškaitė

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vat 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

$380,000 ' piniginės bausmės 
kiekvienas.

šįmet nerengs “prom’ 
prašo tėvų tai atsi 

kad išvengus nešina-
H. O. Stone real įs
tate bendrovės vir
šininkai rasti kalti

kuri persiskyrė su šiuo pasauliu 3 dienų gruodžio 1931 m. 
Paliko dideliame nubudime tėvus, brolius ir seserį. Liūd
nai atminčiai musų brangios dukrelės ir sesers Birutės 
bus laikomos Šv. Mišios Dievo Apveizdos bažnyčioje utar- 
ninke, 6 d. gruodžio 1982 m., 7:30 vai, ryto. Kviečiame 
visus gimines, drauįhis ir; pažįstamus atsilankyti | pamal
das, o paskui ir į namus po numeriu 1344 S. Jefferson 
St. Mes Tave, Musų brangioji dukrelė ir sesuo, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas Tave ateisim. Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka Visa Janidevičių šeimyna, o kviečia 
nuliūdę tėveliai. *

JEmergcncy Welfare Relicf 
Fund, labdaringų draugijų 
sąryšis, kuris stengiasi sukePd 
bedarbių šelpimo tikslams 
$7,500,000 ikišiol surinko $3,- 
001,042. Daugiausiai pinigų į 
fondą suaukavo bankų, sker
dyklų ir įvairių kitų įmonių 
darbininkai.

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

2400 W. Madison St.
7al. 1 iki 3 po pietų, 6 iki -8 rak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick -0597

CHICAGOS 
ŽINIOS

SAKALAUSKIS 

šiuo pasauliu 
12:35 valandą 

n., sulaukęs 51

Stašaitis ir J. šėma tas. Pasta
rasis" esąs visų vadas ir turįs 
geriausių pasekmių medžioklė
se. šventėms visuomet turi

DR. T .HINDI LIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

St. Charles ir Geneva Chi 
cagos priemiesčių dievobai

mingos moterys mėgins ne 
daleisti ėlaus
kongrese siųsdamos karštas 
maldas tbeVUi'-ir visiems dan
gaus šventiesiems.

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

KUKLINSKAS

pasauliu 
m., su- 

gimęs Pa-

•Niekas ne užginčys, kad Ci
cero turi labai gabių medžio
tojų, sako “N.” rasėj as. štai 
jie, R. Ketvirtis, J. Jungasl, J.

Office Valandos, 2-4: 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rėš. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CH1CAGO.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard ’8413

L. Worse sako, kad abitu 
rientai 
šokių;
minti, 
gumų

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marginu. M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą.

Welfare Fund surinko 
$3,001,042; nori su

rinkti $7,500,000

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR.MT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CpiBUBOAS

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo » iki 4 ir nuo e Ik)

8 vai. vak. Nedaliomis pasai sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
-Namų Tel.: Prospect 1930

A.A. SLAKIS 
-Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Wa»hington S t.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po »pietų

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet ėsti Sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedel. nuo 10 iki 12 ▼. dieną. 

Phone Midway 2880

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Gemai 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj irPėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: —'

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki' 9 valandai vakaro

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimų 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių < karštį, nuima kataraktą, * atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančiu mažiausias kląidas. Spccialč atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo '10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

1 Phone Boulevard 7589

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Nuo širdies ligos šeštadienį 
vakare mirė Clement Stude- 
baker, Jr., žymus visuomenės 
aptarnavimo ir gaso bendro
vių viršininkas. Jis buvo 61 
metų amžiaus. Jo valdomos 
įmonės veikė 6-iose valstijose.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS 
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju šimpa 
tingai ir iškilmingai su muzika, 
mis, 'prakalbomis ir su tinkama pagar-* 
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

DENTISTAS 
Grįfo U Europot ir vėl praktikuoja 

eenojoj vietoj. 
VALANDOS: 10-12 A, M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 9199

KAZIMIERA VALANČIENĖ r
Al

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 dieną. 1:30 valandą J 
ryte 1932 m. sulaukus 30 metų 
amžiaus, gimus Raseinių apskr., 
Pašalių parap., Klibalių kaimo. r|

Amerikoj išgyveno 19 metų. «■ 
Palikę -dideliame nuliūdime j 

dukterį Stanislavą, seserį' Stanisla- 
vą Sarvilienę, o Lietuvoj -dvi se- # 
seris Olesę MHienę ir Petronėlę v 
Lileikienę ir gimines. a

Kūnas pašarvotas randasi Ra- 
džiaus koplyčioj, 3238 S. Halsted 
Street. i

Laidotuvės įvyks antradieny, s 
gruodžio 6 dieną, 8:00 vai. ryto % 
iš koplyčios į Nekalto Prasidėjimo ' 
Panelės švenčiausios parapijos > 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- ' 
gos pamaldos už velionės sielą, o t 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kaži- d 
miero kapines.

Visi a. a. Kaziuiicros Valančie- 
nės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly-v" 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pa- ■ 
skutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.
.. Nuliūdę liekame,

Duktė, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Vitory 4088.

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas >ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų- ir venerilkų ligų

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Ciriuit teismo
Fislicr šeštadienį nusprendė, 
kad Chi i a gos - peticija turi tei
sę daryti kratą be varanto, 
ieškant paslėgtų ginklų, ku
riems nėra išduotas leidimas.

STANISLOVAS

Persiskyrė su 
gruodžio 3 dieną 
po pietų 193 2 
m. amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kaltinėnų par., Antaninčių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metu.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Juzefą, po tėvais Zakaraitė, 
sūnų Vladislovą, brolį Joną ir jo 
šeimyną, seserį Jievą Jonikienę ir 
jos šeimyną, Johaną Uginčienę ii 
jos šeimyną ir Jievą Pleinienę ir 
jos šeimyną ir gimines.

'Kūnas pašarvotas randasi 4541 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks gruodžio 7 
dieną, 8 vai. ryte iš namų j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Sakalaus
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

JONAS LEVICKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 dieną, 2:4 5 valandą 
po pietų 1932 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kaltinėnų parap.. Kanupinskų 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nuliudime pus

brolį Pranciškų Zaker. 3 pussese
res Juzefą Sakalauskienę ir jos šei
myną. Oną Sakalauskienę ir jos 
šeimyną, Valerija Urbutienę su 
šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny 
gruodžio 6 dieną 8 vai. ryto iŠ 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Levickio 'gi
minės. drangai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. r
Pusbrolis, Pusseserės 
ir Gimines. I -

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

AGNIEŠKA VALICK1ENĖ
(po tėvais Railaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 dieną. 12:55 vai. ryte 
1932 m., sulaukus 38 metų am
žiaus, gimus Lietuvoj, Ukmergės 
apskr.. Pagių par., Žegonių kaime

Priklausė prie Aušros Vartų 
V. ir M. draugijos.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Petrą, dukterį Prancišką, 2 
sūnūs Vincentą ir Antaną, 2 se
seris Agotą ir švogerį Kazimierą 
Valickius, Kotriną ir švogerį Jo
ną Smetonus ir gimines, Amerikoj, 
o Lietuvoj motiną Prancišką, 2 
brolių Antaną ir brolienę Antani
ną. Aleksandrą ir brolienę Barbo
rą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4051 
S. Ricbmond St.

Laidotuvės įvyks antradieny 
gruodžio 6 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sanai, Seserys, 
Svogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

William C. Mitchdl 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

yahfldott 9 ryto iki 9 vakuo < 
Ncdėliomią pagal sutaę& M

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvlse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Cbicago 
SKYRIUS:

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

K. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

TeĮ. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

- - vakarą, išskyrus ketvergą
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos : nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
hedėliomis pagal sutarti. 
4847 West lAth Street 

CICERO, ILL.
X-Ray • • . Phone Cicero 1260

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir f _ 

Šventadieniais pagal susitarimo

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St,

, kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10-—4, nuo 6 .iki 8 

Nedėliomis-nuo 10 iki 12

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

107th St.—prie Michigan Ava. 
ii. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. pagal sutartį

Harrison Technical
School principalas F. L. Worse 
kreipėsi į “Naujienas” prašy
damas pranešti lietuviams tė
vams, kurių vaikai lanko, tų 
mokyklų, kad šiais metais abi
turientai nerengs tradicinių 
“prom” šokių, dėl sunkios eko
nominės padėties. Svambu tė
vams apie tai atsiminti, kad 
išvengus galimų nesmagumų su 
vaikais ir mokyklos viršinin
kais.

Mokytojai, tęsė principalas 
Worse, leidžia mokiniams su
rengti šokius ar pares už mo
kyklos ribų, vietoje “prom” šo
ki,, jeigu jų tėvai duoda tam 
leidimų. Mokykla, tačiau, už 
tai neima jokios atsakomybės. 
Principalas prašo ypatingai at
kreipti lietuvių /tėvų atydų į 
paskuti^ • faktų, apie neėmimų 
atsakomybės*tuž ipųres dr šokius 
surengtus mž mokyklos ribų.

gruodžio 3^<M. F932 
laukęs pusės amžiaus, 
nemunės vai. ir parap.

Paliko dideliame 
moterį Evą po tėvais 
sūnų Juozapą, dukterį Oną Bak- 
šienę, marčią Marijoną, žentą 
Joną Bakšį, du anUku ir gimines, 
o Lietuvoj 4 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3423 
Auburn Avc. Tel. Yards 1177.

Laidotuvės įvyks antradieny 
gruodžio 6 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
namų į Švento Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir < atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

’ Moteris; Sūnūs, Duktė, 
■Marti,‘Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius -'S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7600: Valandos O—O 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedGlio, Serodos ir PCtnyčios vak. 0 iki 0 

Telefonas Roosevelt 0000 
Namai: 6459 S. Rockw®H Street 

Utarnluko, Ketvergo ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republic 0000

Federalio teisėjo Chas. E. 
XVoodwardo jury šeštadienį 
naktį rado kaliais septynios 
nusibankrutijusios real estate 
ir mortgagių bendrovės II. O. 
Stone and Co., viršininkus. Du 
buvo išteisinti.

Kalti yra prezidentas H. F. 
Norcott, H. Bennet'j vice, 
prez. Chas. Packer, Jr., L. A. 
Needham, D. A. Coleman ir 
M. W. George. Prisilaikant 
įstatymų jie turėtų būti nuteis
ti 165 metams kalėjimo ir

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marąuette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyžiomia 

1821 So, Halsted Street

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. ofisas ir rezidencija
119 So. 25th Avenae 

BELLWOOD, ILL.
Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

Apgaudinėjimo tikslams nau 
dojosi J. V. paštu

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel.

Dr. V. E. Siedljnskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenae 
Kampas Farncisco Avenue

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Graboriai
! Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu Automobilius visokiems reika-

Pcrsiskyrė su šiuo pasauliu
gruodžio 2 dieną, 1:00 valandą , 
po piet 1932 b., sulaukus 42 m. 
amžiaus, • gimus Šiaulių mieste.

Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nulime vyrą 
Juozapą, dukterį Stasę 14 m., o 
Lietuvoj motiną, brolį, brolienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 5409 
W. Madison St. Giblin koplyčioj.

Laidotuvės įvyks pirmadiney ' 
gruodžio 5 dieną, 1:00 vai. po J 
piet iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Julijonos Radinienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras ir Duktė.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ĮĮf^s ju geriau ir pigiau 

’ ncgu kiti -todėl, • kad 
priklausau prie gra- 

‘sbų isdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Td. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted . St. 

. Tel. Victory 4088

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias it, chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18fh St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

oraus ■ '
DUi/th Ollm

1-07 South Hermitage Avenue
Visi'Teteftmi: YARDS 1741 ir 1742

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Mis. ANELJA K. JARUSH
- . Physical Tberapy

6 Midwife
E K Naujoj vietojI 6109 South Albany 

Avenue
i Phone

Hemlock 9252
Įy*- Patarnauja prie gim-

OO dymO, duodu mas- 
sagc’ elcctr‘c treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
nom patarimai do
vanai.

Seniausia ir Didžiausia
LIEUirv,!®. \

GRABORIU JSTMfiA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų SU Savo (nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų nuirusio žmogaus kūno į musų 
Ištaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų aiįtomobiliua atvažiuos | jūsų, 
namus ir atveš j musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų Įr kitų reikmenų ir už tų pa- 
tarnavimų jums visai nieko nereikės mbk&ti, nežiūrint 
4-tai, ar jus kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinįs lietuvių graborius, kuris 
telkia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos ^Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. -

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Phone Canal 6122

DR. S/BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 ,

A
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Vakar rytą plytgaliais sutru- 
pinti Halsted Exchange Na
tional Banko langai, pada
ryta $500 nuostolio.

Pasisavinęs jo $4,000 morgičių; 
Juciaus byloj kaltinimas jau 
išneštas.

Pasimirė Jonas Levickis, Stan- 
nislovias Sabaliauskas ir Ma
tas Kuklinskas

šiandien Cinema teatre kalbės 
Chicagos advokatas Bailey 
Samelow, Rus’joje praleidęs 
5-ius metus

i

slįg

Mokyklos vedėjas p. J. P.
1 

suprantamai dėsto 
i- 

Dabar, prasidėjus mokslo me- 
»- 

A^r.klle ir įsirašykite šiandien.

seriją prelekcijų, 
musų profesionalai, 
universitetų profe- 

įvairųs savo šakose 
nušvies

Help Wanted—Malė 
______ Darbininkų Reikia

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia ■> ,

REIKALINGA patyrusi mergaitė prie 
namų darbo ir kudykio prižiūrėti. Kam
barys ir valgis. Atsineškite paliudiji
mus. Mrs. Seres, 1510 So. Spaulding 
Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pū^ribi- 
ninkas, unijistas. Atsišaukite Mike 
Williams, 1318 Winnetnac Avė., arti 
Clark St., Basementas.

Bojalienę atstovaująs advokatas atsiėmė kaltinimus 
apie “suklusta v imą”

REIKALINGI VYRAI IR MOTERIS 
Kiekvienas gali uždirbti nuo $3.00 iki 

$10,00 į dieną. Mes turime nauja iš
radimą, kuris yra išbandytas ir užpaten
tuotas. Kiekvienoj stuboj perka iš pir
mo pamatymo. Patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės kasdien nuo 9 ryto iki 7 
vai. vakare.

6812 S. Western Avė. Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI pigiai bučernė, par- 
davimo priežastis išvažiuoju iš miesto. 
Knygynas, Box 67, 3210 So. Halsted 
Street.

Pavadintas “Lieulęnan! Sama
ninei J. H ar ris Post No 
271steigiamasis susirinki
mas įvyko lapkričio 25 d.

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa* 

taisome ir perdekoruojame už $40. 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 774 1

PASKOLINSIM NUO $50.00 
IKI $300.00 

2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

*•

CLASSĮFiEDADS,
Financial 

Finansai-Paskolos

5332 So. Long Avė.
Ttfc. MM»M< ■ MOX

Tas palengvina jūsų

Ir Listerine yra

Atsargus

Pažangos 1-mas skyrius rengs 
prakalbas ir prelekcijų seriją

.. ................................................. ... i

Mirtis šeštadienį at
ėmė trijų Chicagos 

lietuvių gyvybes

NAUJIENOS, (W, UI
h.i.imui u nbm ■ ii,,,,M 4 , m

gyvenimą sovietų Rusijoje ir 
mėgins nušviesti jos stovį be
šališkai, palikdamas klausyto
jams daryti išvadas, ar bolše
vizmo eksperimentafe pasisekė 
ar ne.

viėnOs krautuvėlės prie Cnnal- 
jort Avė. ir Sring Street, ir 
<lein- depatąamentines krautu
vės, prie 14-tos ir Halsted St.

Penktadienį Universal Kliube Įvyko pir 
mas skyriaus susirinkimas

Nariai numato plačią veikimo dirvą naujai 
organizuotai visuomeninio .veikimo ir 

kultūros sąjungai
Naujai suorganizuotos visuo

meninio veikimo ir kultūros 
sąjungos “Pažangos” pirmas 
skyrius pradėjo ‘veikimą, penk
tadienį. nutaręs sureng'/i viešas 
prakalbas, tikslu supažindinti 
visuomenę su organizacija, 
rengti prelekcijų seriją ir pra
dėti ruoštis 16-to vasario Lie
tuvos Nepriklausomybes iškil
mėms.
Numato ** Pažangai** plačią 

veikimo dirvą
Susirinkimas įvyko penkta

dienio vakare, Universal Kliu
be. Jame dalyvavo organiza
cijos steigėjai ir būrelis lietu
vių, kurie išreiškė prielanku
mą tikslams, kuriems “Pažan
ga” buvo suorganizuota ir įsto. 
jo į kuopą, sudarydami bran
duolį, iš kurio laikui bėgant, 
išsivystys didžiulė organizaci
ja, apimanti ne vien Chicago, 
bet ir kitų didesnių Amerikos 
lietuvių centrų pažangesnių 
žmonių veikimo sritis.
Supažindins visuomenę 

“Pažangos** tikslus
Pripažindami, kad Chicagos 

visuomenė ikišiol mažai ką 
žino apie “Pažangą”, gal išsky
rus užsipuldinėjimus, kurie

Pirmadienis, gruod. 5, 1932

pasirodė spaudoje, nariai 
tė reikalo surengti prakalbų 
vakarą. Jame “Pažangos” or
ganizatoriai nušviestų sąlygas 
kurios ją pagimdė, ko ji sieks 
ir kokią rolę ketina sulošti 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Vakaro surengimo komisijon 
paskirti J. Mickevičius, C. Kai
ria ir J. J. Čeponis. Laikas 
vakarui dar nepaskirtas.

Ypatingai daug domės na
riai atkreipė į prelekcijų 
klausimą. Kai kurie nurodė, 
kad didelė dalis lietuvių nėra 
susipažinę su įvairiais svar
biais ekonominiais, mokslo ir 
kultūros klausimais, kurie turi 
svarbią įtaką į jų gyvenimą. 
Dabartinė bedarbė tuo labiau 
reikalauja, kad kiekvienas lie
tuvis f.urėtų platesnį žinojimo 
aplinkratį, ypač ekonominiuo
se klausimuose.

Suprasdami padėtį ir būti
numą, skyriaus nariai nutarė 
surengti 
kuriose 
Chicagos 
šoriai ir
pasiymėję žmones 
svarbiausius šių dienų gyveni
mo klausinius.

šeštadienį, griiodžio 3 d., mi
rė trys lietuviai, Jonas Levic
kis, Stanislovas Sabaliauskas ir 
Matas Kuklinskas.

Jonas Levickis, 5015 S. Jus
tine Street, mirė po trumpos 
ligos, 12:30 po piet. Tik už 
valandos laiko, taipgi po trum
pos ligos, mirė jo giminaitis 
Stanislovas Sakalauskas, 4541 
S. Hermitage Avė. Velionio 
Sakalausko žmona, p. Sakalaus
kienė, buvo Jono Levicko pus
seserė.

Levickis bus laidojamas gruo
džio 6 d., o Sakalauskas, gruo
džio 7 d. Laidotuvėms patar
naus Eudeikis.

Mateušo Kuklinsko, 3423 Au- 
bum Avė., laidotuvės įvyks 
gruodžio 6 d. Patarnaus Mažei
ka.

šeštadienį, šv. Kazimiero ka
pinėse palaidotas J. Lazdaus- 
kas, 4514 S. Wood St. Mirė 
trečiadienį, lapkričio 30 d., 
Cook apskričio ligoninėje po 
sunkios ir ilgos ligos. Nepali
ko jokio turto, todėl jo sesuo 
laidotuvėms surinko pinigų nuo 
draugų. Patarnavo Eudeikis.

Suorganizuotas lie
tuvių vet. ‘American 

Legion’ skyrius

SKANDALINGI KALTINIMAI A. BOJALOS 
PALIKIMO BYLOJE PRADĖJO BLANKTI
šeštadienį teisme paaiškėjo tikri faktai 

apie mirusio lietuvio testamentą

Bajolienę atstovaująs advoka
tas atsiėmė kaltinimus apie 
“suklastavimą”. i
Skandalingi kaltinimai ryšy 

su A. Bojalos J. F. Radžiaus, 
668 W. 18th Street janPpriaus 
byla dėl palikimo nublanko 
kuomet šeštadienį probate tei
smo teisėjo pagelbininkas Os- 
car Caplan, atnaujino antra
dienį pradėtą bylos svarsty
mą.

Antradienį, lapkričio 29 d., 
: ‘vokalas, atstovaująs mirusio 
I ! jalos žmoną Apolioniją Bo- 
,|; ’ienę ir vaikus, (visi gyvena 
Kaune, Lietuvoje) išnešė kal
tinimus, kad Bojalos testamen
tas buvęs suklastuotas ir, kad 
Bojala galėjęs būti nužudytas. 
Anglų laikraščiai, “The Chica- 
go American” ir “Herald and 
Examiner” tuos kaltinimus pa
kartojo, bet keliose vietose 
prasižengė su teisybe.

Pirmesni pranešimai buvę 
klaidingi

šeštadienį, laike bylos svar
stymo, paaiškėjo šie faktai. 
Visų pirma, Antano Bojalos 
testamentas, datuotas spalių 
12 d., 1929 metais, skiria ne 
visą, bet didesnę dalį paliki
mo ne Radžiui, kaip pirmiau 
buvo minėta, bet jo žmonai 
M. Radžienei. Savo žmonai 
Apolionijai Bojalienei, Bojala 
paskyrė $50 ir po $10 kiekvie
nam vaikui, Stasiui, Pranciš
kai ir Bronisei. Testamento 
vykintojas turėjęs pasiųs^ 
tuos pinigus į Lietuvą tiesio
giniai. Juo yra advokatas 
George Slifka . Antra, mirda
mas Bojala nepaliko $25,000, 
bet daug mažiau. Be 
apdraudos, kito turto 
yra.

$10,000 
nekiek

Grand jury greit 
svarstys J. Jonušo 
skundą prieš Baltutį

Advokatas atsiėmė suklastavi
mo kaltinimus

Laike bylos svarstymo, Bo- 
jalienės ir jos vaikų advokatas 
atsiėmė kaltinimus apie su- 
klastavimą, kuomet pasirodė, 
kad Antano Bojalos parašas 
ant testamento yra autentiškas, 
tikras. Jis taipgi atsiėmė 
kaltinimus, kad Bojala, kuris 
pražuvo apie Kalėdas, 1931 
metais, buvęs su testamentu 
surištų asmenų nužudytas.
Coroner nusprendė, kad Boja

la buvęs nužudytas
Reikia tečiau pastebėti, kad 

koroneris darydamas pomirti
nį tyrinėjimą, kuomet Bojala 
buvo rastas kanale netoli Jo- 
liet (ne Lockfort), nusprendė, 
kad jis buvęs sužeistas ar už
muštas, smugiu per galva su 
kokiu nors kietu, buku įran
kiu ir vėliau įmestas į kanalą.

Atsisakęs nuo tų dviejų kal
tinimų, Bojalienės advokatas 
šeštadienį stengėsi įrodyk, jog 
nežiūrint, kad jo parašas yra 
tikras, turinys buvo įrašytas 
po to, kai Bojala pasirašė dar 
neišpildytą testamento formą. 
Bojalienės advokatas griebiasi 

naujų kaltinimų
Jis spėlioja, kad prieš Boja

lą buvo panaudota prievarta, 
ar kokia nors įtaka (undue 
influence) ir jis pasirašęs tuš
čią formą, nežinodamas, kas 
joje bus įrašyta.

šis advokatas turėjo teisme 
už liudininkus Metropolitan 
Insurance Company tyrinėto* 
ją, tūlą Gregorson ir rašomųjų 
mašinėlių ekspertą Culpepper,

Kuo byla pasibaigs nežinia. 
Tolimesnis svaretymas atidė
tas ketvirtadieniui. Testamen
to vykintojo , George SĮifkos 
pusę giną advokatas David J. 
A. Hayes.. .....

Grand jury, kuri nesenai ii- 
nešė apkaltinimų prieš Povilą 
Baltutį už Antano Juciaus pi
nigų pasisavinimą lt sunaudo
jimą savo tikslams,. Šiomis die
nomis svarstys kitą bylą, ku
rią užvedė Aleksandras Jonu
šas. Felony teismas bylą pa
siuntė j grand jury po svarsty
mo, kuris įvyko ketvirtadienį, 
gruodžio 1 d.

Jucius buvęs Vazgirdo testą- į 
mento vykintoju į

Kaip paaiškėjo grand jury 
tyrinėjime A. Juciaus skundo 
prieš Baltutį, kaltintojas įtei
kęs Baltučiui $4,120 gruodžio 
16, 1929 metais. Tuos pinigus 
Jucius norėjęs pasiųsti į Lie
tuvą tūlai pan. Vazgirdautei. 
Jos tėvas Antanas Vazgirdas 
minė Chicagoje, palikdamas di
doką turtą. Testamento vykin
toju buvo paskirtas A. Jucius, 
kuris pildydamas nurodymus, 
paskirstė palikimą.

Bet vėliau pasirodė, kad 
mirusiojo duktė tų pinigų ne
gavo. Tuomet Jucius kreipėsi 
į Baltutį reikalaudamas infor
macijų apie pinigų likimą, bet 
nieko tikro nesužinojęs. Daly 
kas nepaąiškėjo per kelius me
tus ir pagaliau rugpiučio 2 d., 
1932 m. jis buvo priverstas iš
pirkti varantą prieš Baltutį ir 
traukti jį atsakomybėn.

P. Baltutis Jonušo apskųs
tas už $4,000 pirmo morgi- 
čiaus pasisavinimą.

Lapkričio 25 d., McKinlcy 
Park svetainėje susiorganiza
vo lietuvių Didžiojo karo ve
teranų American Legion sky
rius (post) “Lieutenanti Sa- 
muel J. Harris Post, No. 271”.

šis lietuvių skyrius sutvertas 
tikslu sujungti visus lietuvius 
veteranus į vieną organizaciją. 
Dabartiniu laiku jie yra išsi
mėtę po įvairius svetimtaučių 
skyrius* ir visur būdami ma
žumoje, nieko negali atsiekti”, 
pareiškė skyriaus spaudos at
stovas ir vice-pirmininkas V. 
M. Stulpinas”. Skyrius pava
dintas vardu leitenanto S. J. 
Harris, kuris 1930 metais įsto
jęs laisvanoriu į Lietuvos ka
riuomenę, žuvo kovodamas 
prieš bolševikus ir komunis
tus.

Išrinkta skyriaus valdyba
“Skyrius kovosiąs už visų 

lietuvių veteranų reikalus, -tę
sė V. M. Stulpinas” ir ragino 
lietuvius prie posto prisidėti.

Nuolatinėn skyriaus valdy- 
bon išrinkti, J. A. Mickeliunas 
— komandierium, V. M. StuL 
nas, vicė-komandierium ir 
korespondentu, J. Caikauskas, 
adjutantu, sekretorium, A. S. 
Precinauskas, iždininku, Dr. J. 
P. Poška, skyriąus daktaru, J. 
Brazaitis, programų pirminin
ku ir P. Judickas, — patarna
vimo oficieriuyji (service ofi-

Sekantis susirinkimas įvyks 
McKinlcy svetainėje, 30-th ir 
Western Avė. gruodžio 9 d., 
7:30 vai. vak.

North Side. S. L. A. 226 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks antradie
ny, gruodžio 6 d. Association House, 
2150 W. North Avė. Pradžia 7:30 v.v. 
Visi nariai kviečiami susirinkti, nes bus 
renkama kuopos valdyba 1933 m. Bus 
ir daugiau svarbių reikalų aptarti.

M. J. Šileikis, sekretorius.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys priešmetinį susirinki
mą gruodžio 6 dieną, 1932 metais, 
7:30 valandą vakare, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes 
)us daug svarbių dalykų svarstoma ir 
>us rinkimas naujos valdybos ateinan

tiems 1933 metams. Kviečia visus
Valdyba.

Lietuvių Amerikos Politikos kliubas 
ant North West Side priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadieny, 5 d. gruo
džio, parapijos salėje 1644 Wabansia 
Avė, 7:30 vai. vakare. Šis susirinki
mas yra svarbus tuomi, kad jame įvyks 
valdybos rinkimas ateinantiems 1933 
metams. Taigi kliubo nariai-rės pra
šomi skaitlingai susirinkti. Valdyba.

Garsus Vardas Lietuvių D r-jos prieš
metinis susirinkimas įvyks pirmadieny, 
gruodžio 5 d., 8 vai. vak., P. Kisie- 
iaus svetainėje, 4625 So. Paulina St., 

Chicago, III. Šiame susirinkime bus 
renkama valdyba ir yra daug bėgančių 
reikalų aptarimui. Visi nariai privalo
te pribūti. Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradieny gruodžio 6 d., 8 vai. vak. 
Mark White Sųuare Parko svet., ant 
29 ir S. Halsted St. Malonėkite visi 
atsilankyti, nes bus kliubo nauja valdy
ba renkama 1933 metams ir turėsim 

svarbių reikalų aptarti dėl kliubo gero
vės. A. Zalagėnas, prot. rast.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT 

mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama j trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Alkile ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 oo pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

X—Į* n 
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Kansas City ............... $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Pbiladtlpbia ..............  $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Dearborn 9765. Chicago 
. .....O ....

ulini ■1111111 m i— ni—i  .................................. . ........... ................. . ..... ...

KURUI MALKOS

$3.00 
šaukite po 7 vai. vakare 

CANAL 0696
—O—

Skaitys iliustruotą 
paskaitą apie so

vietų Rusiją

Profesionalai langą 
daužytojai siaučia 
18-toje apielinkėje

Kiekvienas Yardas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės i Crane Coa1 Compa- 
nijų. ten jus gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai
tiktai ................ $8.50 tonas
Pooahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

T«L Viętory 4965 
—HO----

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
mygu ir gintarų išpardavimas — visos 

prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
ių, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos. ,

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Cbica- 
{os — reikalaukite. Jkatalogo prisius
ianti 5 centų k štampą - persiuntimui, 
knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
Tel. Yards 4754

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

Peter Conrad 
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu tu 
rendauninkąis. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos. 1932 
metų. Metini narystes mokestis 
DYKAI- Espertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai ryto iki 8 
yal. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. {žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

---- O—

Langų daužytojų gauna, va
kar, apie 1:30 ryto plytgaliais 
išdaužė visus Halsted Ex- 
change National Bank, 1929 
South Halsted Street, ląngus, 
padarydami apie $500 nuosto- 
lio- /

Kuomet gatvėje nesimatė po- 
licistų jr praeivių, piktadariai, 
važiuodami pro šalį automo
biliu,* paleido plytgalius į ke- 
turius didžiuoĮius banko lan
gus ir sutrupino juos į mažus 
gabalėlius. Nesustoję, nudu- 
dė toliau. Į banko vidų nie
kas nemėgino įsiveržti, todėl 
policija ir vienas banko virši
ninkų Nelson tikrino, kad 
tai profesionalų langų daužy
tojų darbas.
Daužytojai siaučia 18-toj apy

linkėj nuo kurio laiko
šior rųšies piktadariai siau- 

jčia 18-toje apielinkėje nuo 
kurio laiko, matomai pasam
dyti langų rūtų; ir stiklų san
dėlių.

Nesenai Gook >; apskričio tei
smo įstaigos užvedė tyrinėji
mą į tų piktadarių gaujų dar
buotę, bet nieko nepatyrė. 
Piliečių organizacijos tvirtina, 
kad tose gdujose veikia ir 
kai kurie menkesni Chicagos 
politikieriukai, ir todėl valdžia

Patent Attorney
^tynuj - -, _

PATENTŲ advokatas kooperuos tu 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.LISTERINE

reffeves
SORE THROAT

^isterine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! ‘
gerklę, kada bakterijos ją su- 

' skaudina.
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio.
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 Vs žiemos mėnesių pa
rode, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie )nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

PARDAVIMUI kampini bučernė ir 
grosernė, pigiai. 5201 So. Bisbop St. 
Republic 3733.

e trumpam laikui
ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBĖSITE

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį

Šiandien 9:30 vai. vakare, 
Chicagos advokatas Mailey Sa- 
melow skaitys paskaitą apie $ių 
dienų Rusiją ir penkių metų 
planą— “piatiletka”. Ji 
iliustruota filmais ir- raganmes nesigriebia aštrių žinksnių jų 
lempos paveikslais* darbuotei padaryti galą.

Halstec
lempos paveikslais*

Prelegentas sakosi praleidęs Vakar rytą; 
penktos metus- - studijuodamas. Exchaiige bnnk

be
:o, išdaužyt

Saukite
ROOSEVELT

8500
arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




