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Valstijos Senatas Ragina Morgičiu Moratoriumą
Leidžiama Spulkoms Imti 

Didesnes Paskolas
Prezidentas Hoove- 
ris siūlo* sumažinti 

šalies išlaidas

Lietuvos Naujienos
Amerika pagerbia sa 

vo mirusius piliečius

Valstijos legislaturos raginimas paskelbti 
morgičiu moratoriumą—-nėra privalomas

Bet ir sumažinus išlaidus pasi 
darys nemažas deficitas, ku 
rį pataria padengti pardavi 
mo taksais

Springfield, III., gr. 7. — 
Valstijos senatas šiandie vien
balsiai, 35 balsais, priėmė Bran- 
son paskolų bilių, kuris leidžia 
visoms valstijoje esančioms na
mų statymo ir skolinimo drau
gi joms-spulkoms pasiskolinti iš 
federailino namų paskolų ban
ko iki 25 nuoš. savo turto.

Pirmiau spulkoms buvo leista 
pasiskolinti tiktai iki 10 nuoš. 
savo turto. Tuo budu priim
tasis bilius padidins dar $70,- 
000,000 spulkų galią pasiskolin
ti išį federalinės valdžios. Spul- 
kos dabar galės pasiskolinti vi
so arti $117,000,000.

šį bilių atstovų butas jau 
pirmiau priėmė ir jis dabar eina 
gubernatoriui pasirašyti.

Senatas taipgi vienbalsiai pri
ėmė jau pirmiau atstovų bute 
priimtą rezoliuciją, kuri ragina 
spulkas, bankuą ir apdraUdos 
kompanijos paskelbti vienų me
tų moratoriumą7 itforgičiams
(reiškia, atidėti vieniems me- jis nutraukė posėdžius.

tams reikalavimą sumokėti jau 
išsibaigusius morgičius), kad 
dabartiniai namų savininkai ga
lėtų išgelbėti savo turtą, šis 
paraginimas nėra privalomas, 
bet jis parodo valstijos legisla
turos nusistatymą tuo klausi
mu.

Po to senatas nutraukė po
sėdžius iki gruodžio 20 d.

Cook pavietas dėjo pastangų 
pravesti legislaturoje bilių, kad 
pavietas galėtų išleisti bonų už 
$1,600,000 atmokėti skolą, ku
rią pavietas pasidarė groser- 
ninkams pereitą vasarą, šelp
damas beturčius, kai valstijos 
šelpimo komitetas buvo pritru
kęs pinigų. Pavietas tikėjosi 
atgauti pinigus iš $20,000,000 
bonų, bet teismas uždraudė. 
Tuo tarpu groserninkams liko 
neužmokėta ir keli jų delei to 
bankrutijo. Senatas tą bilių 
jau priėmė, bet atstovų butas 
dar nespėjo priimti, tečiaus

Senatas tą bilių

ir

Atstovų buto komi 
tetas svarsto lega

lizavimą alaus

Japonai atsiėmė 
šiaurvakarinę 

Manžuriją

komitetas 
svarstymus 
Siūlomasis

Washington, gr. 7. — Atsto
vų buto finansų 
šiandie pradėjo 
alaus legalizavimo.
bilius uždeda $6 taksų ant kiek
veinos alaus statines; alaus 
stiprumą nustato. 2.75 nuoš. al
koholio, t. y. tokį pat alų, ko
kis buvo įvestas karo metu, 
prieš pat įvedimą prohibicijos.

Bravarų atstovai pasiprieši
no tokiems dideliems taksams. 
Jie rekomendavo bent pradžioj 
įvesti mažesnius taksus ir pa
kelti juos paskui, kai alaus in
dustrija bus sustiprėjusi. Esą 
jai dabar reikės išleisti daug 
pinigų, kad sutvarkyti bravo
rus ir reikės vesti atkaklią ko
vą su slaptais išdirbėjais. Be 
to esą valstijos, pavietai ir net 
miestai bandysią pasipelnyti iš 
bravarų ir alaus. Tas esą iš
kels alaus kainą ir negalima bus 
kovoti su slaptais gamintojais, 
kurie ir toliau bandys laikytis.

Tokio, gr. 7. — Vėliausios ži
nios iš Manžurijos rodo, kad 
Japonijos armija, su labai ma
žais nuostoliais, atsiėmė iš su
kilusių chiniečių visą šiaurva
karinę Manžurijos dalį.

Iš Rusijos pranešama, kad 3,- 
000 chiniečių kareivių, bėgančių 
nuo japonų, perėjo Rusijos sie
ną ir tapo nuginkluoti. Tarp 
rusų suimtųjų chiniečių esąs 
ir sukilėlių vadas gen. Ma Chan- 
shan ir jo pagelbininkas gen. 
Hsu Ping-wen.

Vera Cruz Įveda ste 
relizavimą dege

neratų
Vera

Detroit, Mich., gr. 7. —Mrs. 
Ada Lee Porter Kinard iš Kan- 
sas City, patraukė teisman ant
rąją jos buvusio vyro Dr. Ker- 
win Kinard Žmoną Gail Stevens 
Kinard, reikalaudama $1,000,- 
000 atlyginimo už paviliojimą

* Mexico City, gr? 7
Cruz valstijos naujieji gimdi- 
mų kontrolės įstatymai įveda 
sterelizavimą (padarymą nevai
singais) bepročių, lunatikų, de
generatų (išsigimėlių) nepagy 
domų silpnapročių ir visų tų, 
kurie serga nepagydomomis ly
ties ligomis. Del sterelizacijos 
turi susitarti trys gydytojai.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Satijg:

Giedra ir dar šalčiau.
Saulė teka 7:05, leidžiasi 4t- 

19.

Geležinkeliečiai tarsis 
su samdytojais

■ . ■" • * ‘

Chcago.-r-Vadai 22 geležinke
lių darbininkų brolijų vakar lai
kė bendrą konferenciją prisi
rengti prie derybų su geležin
kelių kompanijomis, kurios rei
kalauja, kad dąrbininkaį-; prisi
imtų 20 nuoš. algų nukapoji- 
mą.

Darbininkai tam griežtai 
priešinasi ir delei to galbūt ge
ležinkeliai pasiūlys tiktai pra
ilginti dabar veikiantį lO ’nubš. 
nukapojimą. Derybos su gele
žinkeliais prasidės pirmadieny*

Washington, gr. 7.— Prezi 
dentas Hooveris šiandie įteikė 
kongresui sumažintą biudžetą 
ateinantiems fiskaliniems mė
tantis. Bet kad ir sumažintas 
biudžetas duos deficitą, tai pre
zidentas rekomenduoja uždėti 
2*4 nuoš. pardavimo taksus, 
paliekant ir gasolino taksus, 
sumažinti valdžios darbininkų 
algas 11 nuoš. ir sumažinti pa- 
šelpas karo veteranams.

Prezidentas prašo paskirti 
$4,218,808,344. Grynos išlaidos 
sieks $3,256,354,900, kuomet 
pajamų tikimąsi tik $2,949,187. 
Taigi pravedus visas ekonomi
jas ir nukapojus algas, vistiek 
pasidarytų $307,192,187 defici
tas, kurj prezidentas ir reko
menduoja padengti naujais par
davimo taksais.

Prezidentas nė neprisimena 
apie karo skolas. Tečiaus į nu
matomas valdžios pajamas yra 
įtrauktos ir karo skolų atmo- 
kėjimai. Hoovęrip taipgi neuž
simena irapie alaus 1 legaliza
vimą.

Didelis šių metų deficitas
Prezidentas savo pranešime 

numato ir didelį šių metų defi
citą, kuris pasak jo, šiais fis
kaliniais metais, kurie baigsis 
ateinantį birželio mėn., pasieks 
$1,146,478^307. įplaukų numa
toma tik $2,624,256,693, o iš
laidų gi bus $3,770,736,000. 
Apie tokį deficitą prezidentas 
sako:

“šitokia padėtis negali tęs
tis be katastrofos federaliniams 
finansams.

“Aš • kuostipriausia raginu, 
kad butų dedamos visos pastan
gos apryboti išlaidas ir vengti 
priedinių obligacijų ne tik< in
teresuose jau ir taip sunkią 
naštą nešančių taksų mokėtojų, 
bet ir interesuose pačių federa
linės valdžios finansų patvaru
mo”.

Stambiausios išlaidos yra ar
mijos, ir laivyno užlaikymas, 
karb veteranų pensijos ir at> 
mokėjimas nuošimčių už karo 
skolas, šios su apsiginklavimu 
ir pereitu karu surištos išlai
dos siekia virš pustrečio bilio- 
no dol.: karo departamentui— 
$389,230,000, laivyno departa
mentui—$329,979,600, karo ve
teranų biurui $739,986,000, nuo
šimčiai už skolas (užtrauktas 
karo metu)—$725,000^00, at- 
mokėjimui skolų 
658,200.

$439,489,

' [Acme-P. 8 A Photo]

Automobilius-Valtis, kuris tapo išstatytas ^Paryžiaus parodoje. 
Jis gali važiuoti sausumos keliais kaip automoiblius, o priva- 

« žiavęs prie vandens plaukia kaip valtis.

Kaunas.— šiemet pavasarį 
Šiauliuose mirusiam ir laisva
manių kapuose palaidotam 
Amerikos /liečiui karininkui 
Pranui Gudrikui Jungtinių'Val
stybių valdžia siunčianti akme
ninį paminklą—antkapį, kuris 
esąs jau kelyje iš Amerikos į 
Lietuvą.

Leipalingiečiai pradeda 
skiedromis stogus 

dengti

90 žmonių žuvo eks 
plozijoj anglių 

kasykloj

Tautų sąjunga svar 
sto Manžurijos 

klausimą

Kruvinos muštynės 
Vokietijos reich

stage

Leipalangis, Seinų s(ps. — 
Patogų ir pigų dengimą skiedro
mis dar tik šią vasarą pradėjo, 
naudoti j leipalingiečiai. Krizės 
metu skarda dengti brangu; o 
šiaudai taip jau atgyveno savo 
amžių. Daug ūkininkų ruošia
si žiemą pasigaminti skiedrų. 
Pavasarį jie versią šiaudinius 
trobų stogus ir dengsią juos 
skiedromis.

žu- 
an- 
ten

Albuquerque, N. M., gr. 7.— 
Eksplozijoj Morgan kasykloj, 
ties Madrid, N. M. žuvo daug 
angliakasių, i Tikrojo žuvusių 
skaičiaus nežinoma.

Į . -t.

Kompanija tvirtina, kad 
vę tik “astuoni ar devyni” 
gliakasiai, bet atvykę iš
žmones spėja, kad žuvusių skai
čius pasieks 90. Pravažiuojan
čio ten traukinio pąsažeriai ma
tę, kaip po eksplozijos iš šaf- 
to augštai Iškilo ugnis.

Kompanija makosi nežinanti 
kiek žmonių tuo laiku dirbo 
kasykloj; bet žinantys tą ka
syklą sako, kad paprastai joje 
dirba apie 100 žmonių .

Iš Domingo,’gl5 m. nuo ka
syklos, telefonu praneša, kad 
8 ar 9 laVonai jau išimti. iš ka
syklos, bėt joje dar tebėra ma
žiausia 60 žmonių, kurie. xgal 
būt yra žuvę. Gelbėtoj ai nega
lėjo .tuojaus įeiti į kasyklą, 
lei kilusio joje gaisro .
Kompanija sako, kad tik 

žmonių žuvo
Albuquerque, N. M., gr. 7 
Albuquerque Cerrillos Coal1 Co. 
paskelbė, kad eksplozijoje jos 
kasykloje ties Madrid žuvo 10 
angliakasių. Esą eksplozijos 
laiku kasykloje buvo apie 40- 
45 angliakasiai, bet išėmus žu
vusius, visi kiti išsigelbėjo.

de

10

Chicago užklupo 
šaltis

są-
po-

Geneva, gr. 7. — Tautų 
junga susirinko specialiam 
sėdžiui apsvarstyti Manžurijos 
klausimą. Nuo šio susirinkimo 
labai daug priklausys taikos 
išlaikymas Tolimuose Rytuose.

Aštuonios mažoisos valstybės 
atvirai pareiškė, kad jei tau
tų sąjunga neišdrys aiškiai pa
sisakyti šiuo klausimu, tai ji 
negali gyvuoti, netekusi ir mo
ralės jėgos.

Prašo Rusijos ir Jungtinių 
f ; L Valsti jų pagėlbos .

Susirinkime tapo įnešta re
zoliucija, kad butų * pakviestos 
dvi didžoisios šalys, Jungt. Vals
tijos ir Rusija pagelbėti išriš
ti keblų Manžurijos klausimą, 
nors jos ir nėra tautų sąjun
gos nariai. Rezoliucija taipgi 
pasako, kad Japonijoj tvirtini
mas, jog jį įsi veldama į .Man
žuriją tik gynėsi ,nėra teisėtas, 
taipgi kad Map4 ^ukuo valsty
bė susitverė z 11 tikro nepri
klausomybės ’jMuėjmo ir kad 
Japonija yra sulaužiusi esan
čias sutartis.

Komunstai susimušė su fašis
tais ir nutraukė reichstago 
posėdį

Naujas “Lietūkio” susi
tarimas su Anglija

be susitverė n( ILlnHonmtrkncĮ \

Pasimirė garsus frąn- 
euzų dramaturgas 

Brieux

Chicago.— Vakar Chicago 
užklupo nauja šalčio banga. Ji 
atėjo iš Aiaskos ir tęsis tris ar 
keturias dienas. Tikįmąsi,. kad 
priemiesčiuose šaltis pasieks 
zero.

Minnesota ir North Dakota 
valstijose Vakar šaltis siekė jau 
10-14 laipsnių žemiau zero.

Nice, Francijoj, gr. 6.—Šian
die po kelių savaičių ligos, nuo 
pleurito pasimirė garsus dra
maturgas ir Francijos Akade
mijos narys Eugene Brieux, 74 
m. amžiaiis. Jis kasmet pa
ruošdavo po vieną dramatini 
veikalą (išėmus karo laiką), 
kurį pastatydavo Francijos te
atras ir ta diena būdavo fran- 
euzams didėlė iškilmė. Labiau
sia pagarsėjo Amerikoje kelio
lika mėtų atgal jo veikalas “Pa
gadintos prekės”.

Kaunas.— Anglijoj paskuti- 
. . niu laiku daugiau pradėta do- Berlynas gr. 7- Smarku; .

muštynes smndie po piet Wo;Liet Susidariusi žmonių 
Vokietijos reichstage ir kon-,^ _ „ . i____doriuose tam Hitlerio fašistu ir #ruP^ ne^ sumane įkurti Ang- doriuose tarp Hitlerio fašistų ir ...oj. toki^ bendrovę su kapi.

omums ų. Specjaijaj §juo da]y.
Svarstant konstitucijos pa- ku rūpintųsi ir reikalui esant, 

taisą, kad prezidentui mirus jo galėtų sakytą prekybą finan- 
vietą užimtų augščiausiojo teis-jsuoti. Del anglų prekių par- 
mo pirmininkas, kalbėtojas ko-;davimo Lietuvoje kuriamos 
munistas įžeidė teismo pirmi- ‘ bendrovės atstovai derėjosi su 
ninką. Tvarkos vedėjas, vice-j “Lietūkiu”, kuris principe jau 
prezidentas centristas Esser^sutiko būti tos bendrovės at-
pašaukė koįriunistą prie tvar-| stovu. Tikimasi, kad 
kos. Tada iš galerijos tūlas 
komunstas ėmę kolioti reichs
tago ‘ viče-pirmihinką.’ Fašistai 
galerijoj. komunistą bandė iš
mesti. Nuo to ir prasidėjo 
muštynės. Pirmiausia galeri
joj, paskui koridoriuose ir 
liaus persimetė į posėdžių

Reichstago posėdis liko 
trauktas.

Reichstago piimininku tapo 
išrinktas hitlerininkas Goering, 
vice-pirmininkais išrinkti cent
ristas Esser, bavarietis Rauch 
ir socialistas M. R, Loebe.

Socialistai buvo įnešę, kad 
[reichstagas įsakytų kancleriui 
von Schleicher tuoj aus priduo 
ti savo programą, bet hitleri
ninkai pasiūlymą atmetė. Jie 
atfriętė ir komunistų pasiūlymą 
išreikšti 'valdžiai nepasitikėji
mą. I§ sprendžiama, kad 
hitlerininkai bando taikintis su 
Schleicheriu, ar bent jo val
džią toleruoti.

[ tokios 
bendrovės sudarymas žymiai 
padės sunormuoti musų preky
binius santykius su Anglija.

ga- 
sa-

nu-

Gaisras per neatsar
gumą

žalioji.—Spalių mėn. 22 d. 
pas pil. K. Ramanauską, Dre
bulinės km., buvo cukrinių 
runkelių vežimo talka. Baigę 
vežti runkelius, visi talkininkai 
prie stikliuko pradėjo links
mintis. Pasilinksminę iki 10 
vai. vakaro, visi talkininkai, 
prisisiurbę jau gerai “baltoje 
skystimėlio”, nuėjo į daržinę, 
užsirūkę atsigulė ant šieno ir 
berūkydami užmigo. Nespėjo 
vargšai net gerai užmigti, kai 
pasijuto esą jau liepsnoje.

Talkininkai vos spėjo iš dar
žinės išsinešdinti, ir daržinė su 
tvartu visai sudegė; padaryta 
apie 5,000 litų nuostolių. Sure- 
gęs tvartas buvo neapdraustas.

TIKTAI TRYS SAVTTTĖS BELIKO
IKI

10 užmušta eksplozijai 
sugriovus dirbtuvę

- I r
rrnl 1 "'*■ ■■■■ v ■"r-'1

Rathenow, Vokietijoj, gr. 7. 
—Mažiausia 10 darbininkų li
ko užmušta ir daug sužeista 
eksplozijoj sugriovus Farbin 
dirbitnio šilko dirbtuvę Prem- 
nitz miestelyje.

400 svarų hydr&geno kubi
lus sprogo darbininkams 
giant statyti priedą prie - dirb
tuvės. Eksplozija buvo taijK 
smarki, kad sugriovė statomąjį 
dirbtuvės priedą.

Pasirašė Cook pąvieto 
pardavimo taksu bilių 

■■ .

Chicago.—Gubernatorius Em- 
merson pasirašė valstijos legis
laturos priimtą pardavimo tak
sų bilių, kuris leidžia Cook pa
vietui 1 uždėti pątdavimo taksus 
ant visų prekių, išimus farmų 
produktus ir gazoliną, kąd su
kelti pinigų beturčių šelpimo 
reikalams, į ' \

Tečiaus OOfe kad pąvietas 

žinomą, didžiuma pavieto komi* 
Pionierių yra priešingi tokiems 
taksams.

j i ■■■

Pašalins ateivius, sam
dys amerikiečius už 

nukapotą algą
..................................... .

New York.—Ligoninių komi- 
sionierius J. G. William Greef 
įsakė iki gruodžio 15 d. paša* 
linti iš darbo ligoninėse visus 
svetimšalius, kurie nėra Ameri- 
Jčos piliečiai. Tikimąsi, kad to
kių svetimšalių bus pašalinta 
nuo 800 iki l,Q00. Jų vieton 
bus samdomi Amerikos pilie- 

tą algą;

N«w York, gr. 6—Alderma 
nai Šiandie pri6m6 NeW' YiarXo 
biudžetą 193? m., kuris Siekią 
$556,655,998. ;

Šiai; bet jau už žymiai nukapo-

X ...........  .r., : •,

ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

1 ' J'k' " V. H) • •
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą btlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D Y‘K A L Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon, -

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDlFN NUO » O t ' 
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS
-y , ,... ,į. , - ■ j.. ■> . t ’

Grand Rapjds, Mieli.
Iš SLA. 60 kuopos veikimo.

Trečiadienį, lapkričio 30 d., 
įvyko nepaprastas kuopos su
sirinkimas. Šiam susirinkimui 
prezidentas S. Gegužis pas
kyrė pirmininku J. Bačiūnų. 
Susirinkimą atidarius, J. Ra
čiūnas perskaitė visų eilę įvai
rių laiškų bei telegramų ret- 
kale finansų raštininko A. B. 
Šatkaus, kuris pasisavino cen
tro pinigų sumoje $538.20 ir 
k uopos: $22.60; viso $560.80. 
Po trumpų diskusijų balsuoja
ma slaptu balsavimu, ar A. 
B. Šatkus kaltas ar ne. Nubal
suojama vienbalsiai, kad kal
tas. Bet kuomet prisiėjo pas
kirti bausmę, tai kilo karštos 
diskusijos. Mat, vieni nariar 
norėjo, kad kuopa paskirtų 
bausmę, o kiti varėsi, kad 
perduoti Pildomąja! Tarybai, 
o toji jau jį nubaustų. Paga
lios, prieita prie susitarimo ir 
čia ant vietos paskirta A. B. 
Satkni bausmė, — išbrauki
mas iš SLA.

Ant rytojaus, tai yra ket- 
vir’adienį, gruodžio 1 d., tapo 
išimtas varantas ir A. B. šat
kus suareštuotas. Vėliau jis 
padėjo 1,000 dolerių kaucijos 
ir tapo paliuosuotas. Penkta
dienio rytą, gruodžio 2 d„ Su- 
perįor teisme tapo A. B. šat
kus išklausinėtas. Jis prie kal
tės prisipažino ir reikalavo, 
kad jam butų suteikta pusė
tinai ilgas laikas, o jis tą su
mą sumokėsiąs. Tačiau jam 
suteikta laiko tik 8 dienos, tai 
yra iki gruodžio 10 d. sumo
kėti pinigus arba eiti į kalė
jimą nuo 2 iki 10 metų. Ar 
šatkus gaus kur fjios pinigus, 
kad galėtų sumokėti, — paaiš
kės tik paskirtam laikui pasi
baigus.

J. Bačiunas pasiliko čią ikį 
sekmadienio, kada SLA. 60 kp. 
prieŠmetinis susirinkimas įvy
ko ir buvo valdyba renkama 
ateinantiems metams. Į valdy
bą šį kartą išėmus pirminin
ką, 'apo visi nauji išrinkti. 
Vahlyba kitiems metams susi
deda iš šių žmonių: pir. J. 
Vaitkevičius, vice-pirm. P. Ai- 
dukinienė, užrašų rašt. panelė 
A. Marčiulaičiutė, finansų rašt. 
A. Bernotas, ižd. J. Karsokas, 
organizatorius S. Naudžius, 
iždo globėjai J. Smilgius ir J. 
Miškinis, ligonių lankytojai A. 
Marčiulaitis ir* A. Karalius, 
maršalkos A. Grybas ir A. La
pinskas.

Reikia pasakyti, kad šitas 
susirinkimas pradžioj buvo 
•gana tvarkus ir nariai, kurie 
pirmiau var’pdavo nešvarius 
žodžius, šį kartą to nedarė, 
(iai Bačiunas juos sudraudė? 
Kiek didesnių ginčų kilo laike 
iždininko balsavimo, kada D. 
Grcičaitis būtinai į tą vietą 
užsimanė įpiršti savo- brolį 
P. Greičaitį prieš J. Jenkaus- 
ką. Tačiau iš to nieko neišėjo, 
nors balsuota kelis kartus ir 
sukelta tiek ♦riukšmo, kad vos 
tik susirinkimas nepakriko, 
nes jau nariai buvo sustoję 
eiti lauk. Per didelę bėdą pa
vyko narius sudrausti ir, pa
stačius naujus kandidatus, ta
po išrinktas J. Karsokas, gana 
rimtas žmogus. Taigi ateinan
čiais metais valdyba susidės 
iš gana veiklių žmonių ir, rei
kia spėti, kad kuopa pasida
rys daug gyvesne.

—5. Naudžius.

krutamais paveikslais, paruoš
tais Lietuvoj; prisidėti prie 
rengiamo bendro vdšario 16 d. 
vakaro, pa^yin^jipipi Lietuvos 
Nepriklausomybės 15 metų su
kaktuvių. Paskirta komisija 
knygų patikrinimui; kuopos 
reikalams mokėti po 10c j mė
nesį; susjrinkimus laikyti 
Union Hali salejįr'šykį į mėne
sį kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Išrinkta. 1933 metams nauja 
valdyba. Pirm. M. Kasparaitis, 
pirm, pagelb. S. Gibavičius, 
užrašų rast. J. Kapočius, fi
nansų raŠ^infhku §.* Mockus, 
ižd. V. LiUlevičius, iždo glob. 
S. Vilius ir Martynas Jocius, 
organ. S. MockUs.

Jaunuoliu vakaras.
Gruodžio 1 d. Dzindzclclo 

svet. SLA. jaunuolių 369 kuo
pa surengė hard times drau
gišką vakarą, į kurį atsilankė 
ir iš Kenošha 338 kp. jau
nuoliai. Racino ir Kenosha 
jaunuoliai labai draugiškai su
gyvena, lankydamies vieni it 
arttti į ruošiamus vakarus. Yra 
sutarę ruošti vakarėlius kas 
antrą sekmadienį. Geriausio 
pasisekimo jaunuoliams!

Gruodžio 4 d. šv. Kazimiero 
Dr-stė parapijos svetainėje su
ruošė jaunuoliams “bunco 
party”, nes prie tos draugijos 
yra susidaręs bolininkų jauk
tas iš jaunuolių. Jaunuoliai 
lietuviai pereitą vasarą ap
galėjo visus bolininkus ir jie 
gavo pirmą dovaną, — sidab
ro taurę. Už pasižymėjimą 
jiems parapijonai įtaisys sve- 
derius — nertinius marški
nius.. Tie jaunuoliai yra prie
lankus ir sandariečiams. Ka
da kas juos kviečia, tai veltui 
tarnauja.

Parengimai.
Ateinantį sekmadienį pa

rapijos svetainėje iš Kenosha, 
Wis., Dr. Rakauskas duos pa
inokas apie Sveikatos užlaiky
mą. A;> L. T. Sandaros 35 kp. 
senus metus baigiant ir Nau
jų laukiant ruoš.Šokių vakarą 
Dzindzeleto svet. gruodžio 31 
d. Vakare. Sandaros 35 kuopa 
kviečia visas vietos draugijas 
ir kuopas prie bendro suren
gimo Lietuvos Nepriklausomy
bės 15 metų sukaktuvių, va
sario 16 d., 1933 metais./

— Korės pond.
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bėjo: “Kunigužis, matomai, 
pasvaigo nuo mišauno, jeigu 
tokius nonsensus kalba.”

Iš tiesų, yra keista, kuomet 
darbiną priekaištas tiems žmo
nėms, kurie savo pro'u gyve
na. Nejaugi, to kunigo suprati
mu, palaimingas tėra tas, kuris 
savo proto nevartoja? Einant 
prie logiškos išvados, turėtų 
išeiti taip, jog laimingiausias 
yra. tas, kuris visai pro’o ne
turį,.. , :

Prieš kiek laiko man teko 
dąlfyabli kitose laididdveąė. 
Laidojimo cereinonijas atliko 
kongregacijos bažnyčios kiifti- 
gas^ Jis taip pat .pasakę pa
mokslą. Ir turiu pasakyti, jog 
visai . išmintingai kalbėjo, ir 
net vieno jausmų neužgavo.

AįRodO, jog katalikų kuni
gai1 labiausiai, pasižymi savo 
fanatiškunių ... ir ignoraniišku- 
mu. ■— Laidotuvėse btibęs*

......................  " .............. . U...... . ........ MBI

ttitvos ŽINIOS
Panevėžys

Nors krizis, bet gyventi 
“linksma”

Panevėžys anksčiau pašižy- 
mėdavo savo nuobodžiu pilku 
gyvenimu, žmoniškų pramogų 
trukumu. Dabar tas truku
mas “pašalintas”. Atpigus de
gtinei vis dažniau ir dažniau 
galima matyti įvairių “scenų”. 
Kariais matydamas, kaip dar
bininkas pragėręs paskutinius 
centus išdarinėja gatvėje įvai
rius “triukus”, skaudu pa
sidaro.

Utena

-r • i •» ’ ‘ Į .x.’ ' •; - . •
tAtme-P. B A. Pfrottf}

Buvęs Chicagos yiąuomenės aptarnavimo įmonių magnatas 
Samdei Insiill, kiiris yra areštuotas Cfraikijoj, ir jo advokatas, 
kai jie Athenuosė. stoją teisman po formalio Insull areštavimo, 
ptašant Jungt. Valstijų valdžiai, už pasisavinimą jo valdomų

> i kompanijų pinigų.

bviejų tieiifvių bįįla:
t- ■ ■< >.<> i •

šiomis dienomis Vilniaus 
karo teisinė buvo sprendžia
ma dviejų Valkininkų valsč. 
gyventojų lietuvių: Juozo Ei- 
dukonio ir Aleksandro Lūžio 
byla. Jie buvo kaltinami šni
pinėję Lietuvos naudai.

Bylai tik prašalėjus, kai ku
rie lenkų lalkdščiai, Visai ne
susipažinę su bylą, labai savo-

Marijampolė

Eagle River, Wi?.
Laidotuves ir kunigo netaktas

Pas mus jau taip priimta, — 
jei apylinkėj kas miršta, tai 
visi kaimynai laidotuvėse da
lyvauja.: Tada užmirštama ti
kybiniai skirtumai. Nežiūrint 
į tai, ar nabašninkas katali
kas, liuteronas, tikintis ar ne
tikintis, - visi .^ahnyjnįąL šus,iš

renka atiduoti paskutinį pa
tarnavimą. Tai skaitoma kiek
vieno pareiga.

šiomis dienomis pasimirė 
musų kaimynas L. DediČ. 1 
laidotuves suvažiayo Hpie šini- 
tas fai’męrių. Laidojamas jis 
buvo sii katalikiškoms apei
gomis. Vietos kunigužis atlai
kė reikiamas pamaldas ir pas
kui pasakė pamokslą. > Pir
miausiai jis išgyrė hubdšnin-

Racinė, Wis.
18 LIETUVIŲ VEIKIMO

Susirinkimas

SLA. 100 kuopos buvo prieš, 
metinis susirinkimas gruodžio 
4 d., 2 vai. po pietų, Union 
Hali. Susirinko narių pilna 
svetainė. Padaryti šie nutari
mai: kviesti p. J. Janush su

žmogus, priklausęs prie para
pijos ir visuomet gero katali
ko pareigas pildęs. Bet baig
damas savo pamokslą, dusių 
ganytojas Jiei šio, ne iš to pa
darė piktą pakabą: girdi, čia 
randasi daug tokių, kurie gy
vena savo protu/ savo išrokiU 
vimais. . t

Katalikams gal tokios pasta* 
bos ir yra paprastas dalykas, 
bet žmonėms, kurie laisvą!1 
protauja arba priklauso prie 
kitokios religijos, tos rųšiąs 
priekaištai atrodo labai keisti. 
l5ėl tos kunigųžio pas tabos kai 
kurie pasipiktino, 6 kai-kUriė 
pradėjoJuokauti, Vienuma-' 
no -kaimynų ironiškai rprfšte?' .-.i; •' »-k ■ ■■

Direktoriaus pareigas eina p. 
Pr. Gkištaitiš.

Nuo pat savo gyvavimo pra
džios .ligi šių- mokslo metų 
Marijampolės valst. Rygiškių 
Jono gimnaziją 4 yra išdavusi 
jau 961 atestatą.

Marijampolės mokytojų se
minarijoje šiais mokslo metais 
mokosi apie 140 mokinių, val
džios amatų mokykloje apie 
50, Juvenato — Mtarijonų vie
nuolyno gimnazijoje apie 250 
ir žydų gimnazijoje 170 moki- 
hių. . ■ .

Be to, Marijampolėje yrą 
apie penkiolika komplektų 
pradžios* mokyklų, kurios irgi 
yra pilnos besimokančių vai
kų.

ketvirtadienis, gr. 8, 1932 
......"T...... *«...... ' "" ' ..." į ......................... ...  

girtas ir už savo veiksmus ne
galiu " atsakyti. Prašau mane 
išteisinti.”

Taikos teisėjas Daugirdą ir 
Talat-Kelpšą nubaudė po 7 pa
ras arešto.

Marijonų vie-

; Du įsigėrę studentai 
“ftiokė” žydus

300 aprašymų per mėnesį
Utenos ' valsč. nesumokėtų 

mokesčių už II pusmetį polici
jai pavesta išieškoti ir 1,804 
gyventojų 59 tuksi. 489 litų 28 
Centus. Utenos mieste nejudo- 
mo turto mokesčio^ pavesta iš
ieškoti 600 ; pil. 9,000 litų su
mai. Gavę raginimus apie 20 
nuoš. užsimoka. Kitus tenka? 
aprašyti, bet varžytynių skel
bti neprisileidžia 30 nuoš. Iš 
paskelbusių varžytynes 90% 
apsimoka ir tik likę 10 nuoš. 
tenka parduoti. Bendrai, • po
licijai per menesį lenką pa
daryti apie 300 aprašymų.

Inspekcija deda pastangų, 
kad pardavimas turto iš var
žytynių butų juo mažesnis. 
Todėl dažnai varžytynių die
na būna net kelis kartus ati
dedama.

Šiauliai
Banko tarnautojai mokosi lie

tuvių kalbos
Lietuvos banko Šiaulių. sky

riuje atidaryti banko tarnau
tojams lietuvių kalbos kursai, 
kuriuos lanko 13 ašmenų. 
Kursus veda p. J. Galvydis.
Jei neduodat pašalpos, tai pa

siimkit kūdikį sau.
Eleonora Ancekaitė, nešina 

kūdikiu, atėjo į Šiaulių miesto 
savivaldybę prašyti pašalpos 
kūdikio išlaikymui, nes viena 
pati ji neišgalinti savo vaiką 
išmaitinti. Savivaldybėje Ance
kaitė jokios jokios pašalpos 
negavo. Tada Ancėkaite, ilgai 
negalvodama, paliko savo vai
ką savivaldybės raštinėje ir 
išėjo. Savivaldybe berniuką 
atidavė vaikų prieglaudon.
.. .. . -------— ■ ,■.

Iš Vilniaus krašto
- M r

f’ Skarlatina Vilniuje
Vilniaus laikraŠHš rrišo, kaęį 

voš tik praėjus dėmėtosios ir 
Vidurių Šilfiiiės cpidėniijomš 
yilililije, kaip š‘tai pradėjo rpj 
dytis kita liga —- Škurlatinu. 
Jau tesą užregistrudti Vilniadš 
rtliėšle ii* apskrityje per 
vaikui sėrgdnŽių šicaflatind; 
Keletas jau mirė. : /

škarlatinos epidemija dau- 
gitfUši'ft plečiasi pef riiokyklas, 
turkui kuriose Vilniatiš ap- 

sulaikytas Ktiridiii Idi- 
kul mokyklų darbai 
;/.r te •» •. - .<■ . .? •< ’v

Šaltis Krūtinėj
Pasiduoda Geram* ' M,'■ > . II Ii ’I,..||| /II lį

. Senam Terpentinui
, J‘. ' " i ' , ■ - ' ii . ' ' | . i , ;

Jelru jt|« paraunate Balti krūtinėj, ne
manykite apie nauju* rydyrtio metodu*. Ju* 
su taupyti te .laiko ir nernnarumų vartojant 
ta sena žinomą *yduol 
ueapViį ju* ir/ Bfairt 1 
Atsidėkite a4t terpentino 
sulaužo nžslMmžiaių fa< 
se, teriaus noru bylė kol 
šauly.

B*t tcrpėntinM turt btft rrynas. Ir 
jis*! .turi būt tinkamai sumainytas su oint- 
mėntu i6 mentolio ir kamparo. Toki tinka
mą milini jus kaip tik ir raunate kada 
vartojate Turpo Vaporizinr Ointment; vais
tai nuo lalčio kuriuos vartoja tūkstančiai 
Aclmynu per 30 metų.

< Kaip tik jus jaučiate, kad paravote Salti 
krūtinėj, iitrinkte krutinę *u Turpo Vapo- 
riainr Ointfaetfttt ir. Afailačktte per naktj. 
It ryto atsikėlę dčkuofdle mums už musu 
patarimą. . Bet Imltite .ąm Ir kteu*Mt« aavp 
vaistininko Turpo vaporizinr Ointment, ir 
raukite tą ką reikalausite. Gražinsime pl- 
nlrus, jeiru busite nęužranėdtaU.

kuri niekuomet 
I palenrvinlmij. 
dėlto, k»d Reai 
(fasavimo tubo- 

vaistas pa- 

rrynas.

KAUNAS. — Spalių 1 d. du 
studentai Daugirdas ir Talat- 
Kelpša, 
mokyti” žydtis. Juodu ėjo 
Kęstučio g-ve ’ ir sutikę pilietį 
panašų į žydą, klausia “ar žy
das esi?” ir gavę teigiamą 
atsakyiiią — muša. Beeidami 
toliau sutiko vieną valdišką 
gydytoją, kuris ėjd civil. ap- 
širengęsi butefnt, Furdą Gei*- 
bargą, ir sušukę “jude freke” 
(prakeiktas žyde) ėmė mušti. 
Gerbargas prifišaukė polici
ninką, kuris pogromščikus nu
tempė nuovadom

I nuovados taikos teisėjas 
p. čelkdš tą bylą sprendė. Vie
nas kaltihaniųjų sako: ”ponė 
teišėjau, aš t^da buvau labai

įsigėrę nutarė “pa- 
žydtis.

NAUJAIS 
METAIS
- 'i e 

PASVEIKINIMO
LAIŠKAI IR KORTELĖS
Labai Gražios, Sidabrines 

ir AiikSlnes —

Išaikvojimas.
Spalių 10 d., revizuojant 

Marijampolės mokytojų semi- 
lidHją, valšt. kop4J*. revizolius 
p. Rielskus rado 7,212 lt. 42 et. 
išeikvota vald. pinigų. Kalti
ninkas — seminarijos raštve
dys Melhykas prisipažino. Ai- 
škiiiaši^ kad jam dalį pinigų 

iįidgaiiiinęs^ f u hedaleklium 
apyskaitą ir jos nesiuntęs kon
trolei, be\ nuslėpęs. Keliama 
byla.
Daug besimokančio jaunimo.

Visos musų miesto 'mokyk
los pilnos bešimokšnčių jau
nuolių. Valstybinėje Rygiškių 
Jono gimnazijoje Šiais mokslo 
įlietais mokosi 760 mokinių.

kįasėse, sinar- 
init; ąkai^iits.

..v. . . _ _ * v- . '.SKiiiasu Kati jam uaii pinigų tiskai ją eme aprašinėti ir net ... . . .. ■ _ 5 ?.c. } ... , J«U seniai pavogę, todėl jisnurodinėti te^sinufo kokias__  ...
bausmes kaltinamiems reikią 
skirti.

Karo teisinas Alekšandrą 
Lūžį nuteisė 15;me,tų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o antrojo kal
tinamojo.— Juozo Eidukonio 
bylą perdavė spręsti Vilniaus 
apygardos teisiripi..

Dėl Ratidortės likimo
RAUDONĘ. U-- . Praeitų ru- 

denį* buvo1 'paskelbtos varžįyly+ 
nes Raudonės istorines pilies 
pardavimui už škotas; tačiau 
dalis kreditorių, pašitikėdami 
savininko sąžine* ir iniciatyva, 
pavedė jam paČMHH- lik vi diiotį 
savo turtą ir savo įkaląs.

Štai mėtf jau iiiatome ši’o 
išmintingo sprendimo pasėkas; 
RaiMdnej įkurtas miestai 
Pravestos plačios gatvės ir al$7 
jos, pavadintos atatinkamai^ 
istoriniais Vardais, išplanuoti 
kvartalai ir sklypais..-Prekybi
nes niiesyclįo dalies centre 
rengiama bažnyčią tam tikslui 
paaukotame trobesy; be to, 
viskas paruošta .naujos Rau
donos parapijos steigimui. 
Projektuojama įrengti plytiiy- 
čią, lentpjūvę, statybos med
žiagos sandeliu^ paleiigvin^ 
statybai.

Naujas niiestelis— kurortai, 
savo padėtimi gražioj istorinėj 
vietoj gali tureli ateity dide
lių peršpektyvų. Per įtųiipą 
laiką jau išpąrd|io‘(a daugiau 
trečdalio sklypų ir vis atsiran
da naujų pirkėjų, nežiūrint 
sunkių krizio laikų. V

Nesenai Raudonėj įsteigtas 
Lietuvai Pagražinti brtiugijoš 
škyriiis; jos> tikslas fupiiitiš 
naujo miesto siitvarkynih i/ 
pagražinimu, ypač jo kurorti
nė dališjikuri randami prib Nė- 
niuno, tarp seno parko- ii; di
delio šilo. Raudonė biis pič- 
mas musų miestas, kuris nuo 
savo įktirijno pradžios yra 

išplapuotąs. Įirisįlaikanį visų 
musų laikų " štatylbbs, higienos 
ir grožio rblkalnyimų. Mintis 
įkurti Raudonėj^ miestą pasi
rodo pilndi įgyyendinamtt.

Mes sveikinariidį šią ptddžią 
ir tikimės^ kad7 pliekas :hisu- 
kliudys toliiiicšiiidbi darbui. 
O išihiht|ii^i ktedltorililj Itb“ 
He neleidę R<ud^^ 
.'iš lyą^žyty^itįy^'.a^ai
ni ėjo, <neši gąptęj; sldypų 
pąrįtd^inb/ šutfioįjjį./

Visbbifi /

Ypač žonįėsneso 
kiai aiiga ' hiol 
Gi.hMzi^.’ąųįte,^ dviejų 
skytių: realiniu (su sustip
rintu gamtos-matematikos dė
stymu) it klasikinio (su Idty- 
hų kalba). Gimnazijoje dirba
ma 26 klasėse: 12 mergaičių, 
10 berniukų ir 4 mišrios rea
linio skyriaus įdases. Gininą*. 
zijoje šiais mokslo inetąis dir
ba keturiasdešimt mokytojų.

AMERIKOS 
PILIETIS

Lietuvių Kalboje ilk už

. « c

Gausite nusipirkti
NAUJIENOSE

t J A ‘ > - •' '' "> ' •

pigd-Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiem*, ku
rie nori tapti iio* Šalie* 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie šio# Šalies tvarkų, 
apie jo* viršininkų rin
kimus ir viskų kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių Ir anglų’ kalbo
mis surašyta.

KAINA '/Ilt 2H CENTAI

• ■ • i-r u;' "

NAUJIENOS
i f’. ■ — ■ - r— ‘■n ~-

1739 So. Hateted St
CHIČAGO.

Siųskite money ordetį arba krato* 
ženkleliu*.

LIETUVAITES - 
Turime Naują 

Valgiu Gaminimo

ji kainuoja tik
$1.00

Pasiskubinkite ją nusi-
- pirkti.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Garsinkitės “N-nose”
,im. II. ji.,I.1 ,.y.* .n
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HOROSKOPAS
PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Lietuvaitėsžymi Chicagos lietuvių
Ona

sakau

well, sa

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOS

irtis moterims
Šiuomi siunčiu
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FIT NOUR. NEEDS j

5'■ -i r;./

IW IN OM

Klausa jų taip 
, — girdi 
Namie jos 
- visuomet

The study of law develops and eguips 
LEADERS. Moti of our Leadlng Mon, including 
our Prosldonts, havo boon Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro lt *lwayt a Great 
Domand for. Mon and Womon wlth Legal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
Ona lubjoct at a įima. No Tinto Lošt Now Clattet 
formod nlne tlmes a Yoar. Start Studylng and Earn- 
Ing Crodltt at any Tinto. ENTER NOW. LLB. Dogroo 
In Throo Yoart. Day and Evenlng Clatiot.

suteikia 
barzdaskutykloa 

komfortą 
■ skutimos 

namie

LISTERINE 
relieves

SORE THROAT

Vienas Desenonges, austra- 
lietis, aplanke mažutę salą 
Tooman, Pacifiko vandenyne, 
kuri yra pagyventa kaniba* 
lais-žmogėdomis. Sala apgy
venta 300 kanibalų, bet' ” jie 
neturi nei vieno kūdikio.' Vi-

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
I&kirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Vyrai, seno paklausykit 
Ir kitiems dar pasakykit; 
O svarbiausia atsiminkit 
Daktaro Kudirkos: žodžius: 

“Neveski vaikne, 
“Neveski pačios, 
“Neteksi vaikine, 
“Liuosybės saldžios 

Aš gyvenau metų kapą 
Ir dorai užlaikiau cnatą, 
O paskui.,, durnas buvau, 
Ir tik, tik nepražuvau, 

O štai ką užgyvenau: 
Vedžiau mergą nemylėjęs 
Nedaug net j ją žiūrėjęs.* 
Vedžiau tam, kad pinigų 1 

rėjus. 
Po vestuvių aš 
Buvom vyras ir žmona, 
Kaip tai rodo zokonas.

Pasirodo, kad Ona, 
Dievo duota dovana, 
Jokio aukso nebeturi 
Ir smalsiai j mane žiuri, 

Kur parnešęs pėdę dėsiu? 
Nagi 
Savo žodį ištesėsiu 
Ir neduosiu anei peno. 
(Buvau, mat taip prižadėjęs, 
Ir apieras net sudėjęs, 
Kad mergiščią pamylėjęs, 
Pinigų jai nebeduosiu.: 
Nes bernai tuojau suuostą 
Ir paverž, prakeikti padlos). 
Toks dalykas nepatiko 
Ir Ona mane paliko: 
Nei bernauti, nei našlautu, 
Neigi mergą kitą gauti!... 
Taigi sakau, bernužėliai, 
Jus Lietuvos ąžuolėliai; 
Kapą metų pragyvenę 
Ir mergos lig tol negavę, 
Neieškokite Onos, 
Neturėsite žmonos...

J. Dziumedėlis. Pinigų .SJyntimę Skyrius at
daras kasdie nuo 8 y. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Just ūke (an
LAŠT NEARS SHOES
FIT MM 7THIS 
NEARS FEET^d

Kanibalai paliko jį 
* pasipenėti

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsteil St., Chicago, Iii.

$8.00 Chicagoje
$7.00 Amerikoje

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

Adresas .....

Amžius „ ........

Kam užrašote?

Ar gimine?

Jo .adresas ....

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

Prabaščių apėmė 
lokamstva

Mes pasaulio komunistai, 
Didžiausi idealistai.
Darbą varom ir neklystam, 
Žmonėms laisvę pripažįstam.
Musų “rojus“ pažadėtas, 
Senai Rusijoj pradėtas. 
Meilė, laisve ir lygybė, 
Ten įkurta yr’ brolybė.
Kam to mokslo ir kultūros, 
Kam statyti aukštus murus, 
Ar kas giria, mus ar peikia, 
Liaudžiai mokslo tik nereikia

dar vis 
Taigi, 
staiga 
greitai 
sant

Taigi 
asabos 
piktai pagundai, tai ką jau 
bekalbėti apie eijinius pilie
čius bei parapijonus? •

Kam tiek daug pinigų pra- 
baščiui reikalinga, irgi niekas 
nežino Bet, kaip žinome, da
bar visur depresija, o $50,000 
yra didelė ličba. ‘ Taigi lo
kamstva, ne lokamstva, o pini
gai yra pinigai. ■ P. Rašt.

Kų senas vedęs 
porina

Mes pasaulio komu 
nistai

Reduces COLDS

66*

Listerine beveik mome (aliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkit, kada bakterijos jų su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtltidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 254 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerkit Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį j valandų per penkias va
landas, ir jausi palengvinimų. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Gimusieji tame mėnesyj pa
sižymi dideliu galiuginguinu. 
Vadinasi, jie gauna viską 
“free“. Well, “birthday“ pre- 
zenius, Kristaus prezenths ir 
kitokius prezentus. Iš to 
jau patys galite spręsti, jog 
jie yra laimingesni, ųegu gi
musieji kitokiu Idiku. Prie vi
sų kitų dovanų jie dar gauna 
“free fresh air”. Reiškia, iš 
visų pusių aprūpinai.

Tie žmonės turi nepaprastus 
gabumus; o tie gabumai pasi
reiškia štai kame: jie moka 
gerai gelžkelio relėms vaikš
čioti, kazoką šokti, armoniką 
tampyti ir nuspiauna apie 
penkioliką pėdų. Jie taip pat 
yra labai smarkus, kada bobų 
nėra namie. Yra dideli “gold“ 
mėgėjai. Pas juos Viskas 
“gold“:: “Old Gold“ papiro
sai, “gold“ fišės ir t. t. Miršta 
daugiausiai nuo persivalgymo.

Mo’erys ir merginos, gimu
sios tame mėnesyj, pasižymi 
dideliu duosnumu: jos duoda 
ant bažnyčios, duoda ant mi
šių, ant siurpraiz parčių, ant 
rožančiaus ir kitokių dalykų. 
Priklauso paprastai prie viso
kių nekalto prasidėjimo drau
gysčių, prie blaiviosios galvos 
kliubų, prie seltzerio ratelių 
ir byrflečių susivienijimo. Iš
rodo labai gražios, 
kykime, tegul bus visos.

Dangau dalykus nagrinėjant, 
mes surandame, kad jos turi 
labai ilgus liežuvius ir trum
pą matymą 
pat labai išvystyta 
už kelių mailių, 
mažai kada ėsti, — 
turi labai svarbių reikalų pas 
kitas kūmutes.

Gyvena, kol gyvos.
— Dulkių Ministeris.

Dcccmberis arba gruod 
mėnesiu

nuostolius. Padaužos apklau- 
sinėjo kai kuriuos! brįghton- 
parko piliečius, ar kartais 
“Naujienas“ nepasisavino pra- 
bašČiaus parapija ar kitokius 
turtus, kad jis skundžiasi dėl 
skriaudos . Bet sako, nieko 
panašaus neatsitiko. Ir para- 

klebonija ir bažnyčia 
klebono nuosavybėje, 
atrodo, kad kleboną 

apėmė lokamstva, 
nori pralobti, nepai- 

ar tai griekas, ar ne.
jeigu jau dukaunos 

taip greit pasiduoda

YOURTrtd
Murina Co., Dpe. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Kas mus darbui prieštarauna, 
Tas ir kulką greiti gauna. 
Mokslo vyrus mes išžudom, 
Kitus kalėjimuos pildom.
Viską’, urmu’, mes. padarom, 
Buržujus iš svieto varom. 
Mes turim gabumus griauti; 
Savo priešus nukariauti
Vis tai komunistų dėka, 
Pavartota kumščio spėka. 
Rusijai “Matuškai” rojus. 
Pagal čekos norą stojas.
Jei mes dirbsim ir nesnausim, 
Kitus kraštus užkariausim. 
Taigi liaudis mums padėkit. 
Dėdę Šamą nugalėkit.
Seną tvarką mes sugriausim, 
Ką pasėsim, tą ir piausim. 
Visus buržujus išsinaugsim, 
Ką mes norim, tą ir gausim.
Neklausykit eicilikų, 
Tautiečiu nei kataliku .«• ■ •

Visi jie buržujų tarnai. 
Mumis lesa, kaip tie varnai.
Musų pusėj yra tiesą, 
Kam klausyti, kokio bieso . 
Kapitalą išnaikinsim, 
Tamsią mynią i^ganysim.
Mums netruksią pasekėjų, 
Komunistinių idėjų.
Jei daugiau spėkų reikės, 
Gausim, kas noriai padės.
Padės mums juodi broliukai, 
Afrikiečiai nigeriukai
Tai ko mums reikia bijot, 
Tik į kovą turim stot.
Pulkim, plėškim, griebkim 

urnai, —
Paliks krašte vieni durnai .
Tuomet musų bus laimėta, 
ftomunizmas užims vietą.

♦ — Komunistų Sesutė.

są darbą saloje atlieka mo
terys. Kadangi kūdikiai 
trukdytų jų darbą, lodei jos 
kūdikių neaugina.

Sakę, kad šios mažos salos 
gyventojai, kurie nebuvo ma
tę balto žmogaus per ilgą lai
ką, labai susiinteresavo šiuo 
nauju svečiu ir labai rūpestin
gai jį apžiūrėję iš visų pusių. 
Svečias buvęs pusėtinai augš: 
tas ir liesas. Tad kanibalai 
nutarę jį palikti iki jis kiek 
pašįpenės, o tuo tarpu jie pa
sitenkino savo vegeteUijoniš- 
kais pietumis — kokonntais 
ir saldžiomis šaknimis.

Lbktimsįya, tai yra vienas 
didžiųjų griekų, su kuriuo ro
jaus negalima pamatyti, sako 
švęiiti raštai. O vistik'vienas 
Chieagos prabaščius visai apie 
tai užmiršo, (tad ir noriu jam 
tai priminti) ir nori iš karto 
pralobtu Kąip jau žinoma* 
tas prabaščius nori gauti iš 
“Naujienų“ net fifty tūkstan
čių dolerių už jam padarytus

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir draskos vanos, NH 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v.________ ■ ______

pražuvęs
Daugelis toirmuju ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kui nors mažu II pažiūros 
daiktu*

A. Salaveičikiutė-Steponavičienė
solistė, kuri dainuos “Pirmyn“ choro koncerte, gruodžio 11 d

- padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Ustmrino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu cke- 
■alkai pagalios surado sustato 
Inurs istikro ivaičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun- 
kus uždavinio pagalios tapo ii- 
Hštas.

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

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 cehtų.

Užsisakykite tuo jaus

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslfe, užnuodijimą krau
jo, odos, «ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles skaudčjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigyti, ateikite čia ir persitikrinkite ka 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. Tel. Cravrfotd 5573

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

A. A. Andorson, Praaldant Tclvphona Registrai, Stata <141
(Ėst. Peb. I, 1SM)

Svarios, Grynos, Sveikos ' 
Gražios Akys 

Yra Puiki Žmogui Dovana 
B Murinę Valo, Gydo, Atšvieži

na ir Nekenkia 
Jums patiks joa

Knygatd “Eye Care" arba Bye 
Beaaty" Dykai
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DYKAI! S| EAA 
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Chicago LAW School
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NAUJIENOS Vtslaakyao kalnai
Chieago ja — paltui

Metama ................    18.00
Pusė! meti ............. ■ ■ - n.00
Trim* minaaiam* ________ 12.00

- f ’ • ' ' ■ •» . ; >v- < - - i • j A

Amerikos skolininkai užmokės tų, ką jie turi mokėti 
gruodžio 15 dieną, tai kongresas bus palankesnis jiems 
tolimesnėse derybose.

* ■-< « _ ■- ' -

Bhed Daily Ezeept Sundayby 
Uthuaman N*w» Pub. Co., Ine.17# ftotth flaUted Strėet
Telephone Roosevelt 8500

Edltor P. GRIGAITIS

fenfa*. LridU*
17» a Habta

Uakiiiant

CMėagoj per linefiotojxi*i 
Viena kopija ... ........

Savaitei 
Minedui -

18e 
75C 

Suvienyto** Valstijos*, na Chlca*oj mitai f
Mitam* .....■ ..................  17.00
Pusei UMta   8.50
Trim* minėdama ........  1.75
Dviem minėdama ...............  1.2®
Vienam minedui —.......  .75

Uetuvon ir kitur ufltianiuo** 
^Atpiginta)

Metam* ...........    18.00

į, i1 l'.i'l *«li,

ŽYMUS SOCIALISTŲ LAIMĖ
JIMAI BELGIJOJE

'“I

Pinigo* reikia siūti palto Mon«y 
Orderiu kartu su atsakymu.

DIDINS MOKESNIŲ NAŠTĄ ŽMONĖMS

Savo pranešime kongresui prezidentas Hooveris pa 
tarė mažinti valdžios išlaidas ir didinti taksas, kad fe
deralinis biudžetas butų “absoliučiai subalansuotas”. 
Kas turės tas padidintas taksas mokėti? Hooveris siū
lo įvesti vadinamus pardavimo mokesnius (sales tax) 
visiems pramonės gaminiams, išimant tiktai maisto 
produktus ir kai kurias rųšis rūbų. Tai reiškia, kad 
mokesniais bus apdėtas vartojimas ir didelę dauguma 
jų teks sumokėti žmonių masėms.

Tarpe tų žmonių masių šiandie yra milionai be
darbių, kurie neturi jokių pajamų ir tik vos šiaip taip, 
su labdarybės pagelba, prasimaitina. Tačiau preziden
tas Hooveris nori, kad iš jų butų imami mokesniai. O 
tuo tarpu apie mokesnių padidinimų turtingiemsiems 
jisai nieko nesako. Fabrikantai, stambiųjų prekybos Įs
taigų savininkai ir įvairus kiti kapitalistai da ir šiais 
depresijos laikais gauna nemažai įplaukų; o “prospe- 
rity” metu jie susikrovė milžiniškus turtus. Bet jų lo
bius ponas Hooveris bijo liesti.

Kongreso dauguma veikiausia paklausys jo pata
rimo ir beturčiams darbo žmonėms bus užkrauta nauja 
mokesnių našta.

Lapkričio 27 d. Belgijoje 
įvyko Atstovų buto rinkimai,: 
apiė kuriuos Amerikos korės-i 
pondentai pranešė, kad laimė
jo katalikų-liberalų koalicija. 
Bet tas pranešimas nė Visai 
teisingas. Tik-ką atėjusiuose iŠ 
Europos laikraščiuose paskelb
ta Belgijos rinkimų rezultatai 
(dar he galutini), iš kurių ma
tyt, kad liberalai turėjo didelių 
(nuostolių, o laimėjo socialisti
nė darbo partija ir katalikai.

Belgijos socialistai, kaip ro
do preliminariniai rinkimų da
viniai, padidino savo balsų 
skaičių apie 10 nuošimčių. Kiek 
atstovų jie turės naujame par
lamente, tos žinios dar tikrai 
nepaduoda, bet socialistams 
jau užtikrinta 73 vietos, kuo
met senamjame atstovų bute 
jie turėjo tik 70.

Liberalai, kurių 
mente 28, prakišo 
kaip 5 mandatus.

KOVA PRIEŠ REAKCIJĄ ĖtJROPOJE 
NESILIAUJA

Nežiūrint į tai, kad reakcija fašizmo ir militariz- 
mo pavidale paskutiniuoju laiku pasidarė agresinga 
kai kuriose Europos šalyse (pav. Vokietijoje), bet vi
suomeninio progreso judėjimas dar anaiptol nėra nu
galėtas. Tai vienur, tai itittifr jisai sugeba ne tik atmuš
ti atžagareivių atakas, bet ir užkariauti naujų pozicijų.

Per keletą paskutinių savaičių socialistinės darbi
ninkų partijos turėjo žymių laimėjimų šiose šalyse: 
Anglijoje, Danijoje, Švedijoje ir Belgijoje.

Danijoje, kaip žinoma, jau trejus metus išgyvavo 
socialdemokratų valdžia, kurią remia ir radikališki li
beralai. Nors per tą visą laiką siautė skaudus ekono
minis krizis, bet hAūji, heseniai įvykę parlamento rin
kimai valdžios poziciją dar labiaus sustiprino.

Anglijoje darbiečiai atgauna savo pozicijas, kurias 
jie buvo laikinai praradę, kuomet MacDonaldas suskal
dė partiją. Švedijoje nauji rinkimai taip padidino so
cialistų atstovybę parlamente, kad jiems tapo pavestas 
valdžios sudarymas. Dabar, kaip paskiausios žinios 

^praneša, didelio pasisekimo rinkimuose turėjo ir Bel
gijos socialistai.

Svarbiausia šitų pasisekimų priežastis yra ta, kad 
aukščiaūs paminėtose šalyse darbininkų judėjimas nė
ra pakrikęs. Tiesa, ir tenai dar toli gražu ne visi dar
bininkai yra susijungę vienoje partijoje; nemaža dalis 
jų dar remia kapitalistus, klerikalus arba kitokius savo 
išnaudotojus. Yra tose šalyse ir komunistiškos grupės, 
kurios veda savo nelemtą darbininkų demoralizavime 
darbą ir stengiasi pakenkti pažangai. Bet tos grupės 
tenai yra palyginti menkos. Jos vos-nevos kai kada iš
renka vienų, kitą atstovą ir plačiose masėse pritarimo 
neranda.

•. ■ «. ♦' i • /

Todėl tenai darbininkai yra stiprus politikoje ir 
tolyn stiprėja vis labiau. Jeigu butų atsteigta darbinin
kų vienybė ir kitose šalyse, tai neimtų daug laiko, iki 
reakcija Europoje butų visiškai nušluota.

buvo parla- 
nemažiau, 

Dar skau
džiau nukentėjo nacionalistinė
Flamų Fronto partija, kuri 
neteko trečdalio savo atstovų. 
Dauguma jos nuostolių teko 
katalikų partijai.

Komunistai neteko savo at
stovo Briuselyje, bet jie pra
vedė 3 atstovus kituose dis- 
triktuose.

Prieš trejetą dienų panašus 
vaizdas pasikartojo ir renkant 
Belgijos senatą. Senatas Belgi
joje yra renkamas netiesiogi
niu budu: žmonės pirma iš
renka apskričių tarybas, o šios 
renka senatorius. Apskričių 
tarybas renkant, socialistai lai*' 
mėjo 16 naujų vietų, o k^itali- 
kai 13. Tuo gi tarpu—liberalai, 
ir flamai (arba flamandai) pra-, 
kišo: pirmieji 25 vietas, ant-' 
rieji 7.

SENOJO BELGIJOS PARLA
MENTO SĄSTATAS

Senojo Belgijos parlamento, 
kuris susideda iš dvejų rūmų, 
sąstatas buvo toks:

Atstovų butas: katalikų 76, 
liberalų 28, socialistų 70, Fla
mandų 12, komunistų 1.

Senatas: katalikų 70, libe
ralų 23, socialistų 55, flaman
dų 2.

Katalikai su liberalais yra 
sudarę koaliciją ir yra pasida
linę vietas valdžioje. Po rinki
mų koalicija bus silpnesnė, bet 
dar vis turės daugumą.

MASKVA REMIA JAPONI 
JOS IMPERIALIZMĄ 

MANDŽURIJOJE

ANGLAI MOKĖS AUKSU
■ 1 l "'i ' ' " * ' 1 J, ■ 4

Ąh|iijos valdžia nutarė užmokėti savo skoioa $alįJ 
Amterikai auksu-. Tūo budu gruodžio 15 difehą Jungtiniu 
. Ūdas gaus BŽį milięnų dolerių Vertas geltonojo 

metialD< io Amerika turi ?įr šiandie nemažai — dau
giais, kaip už 4 tūkstančius milionų doĮeHį. Jo jnja 
čia įdMįtiaūį itegu kraštas gali suvartotu todėl gautas 
iš atiksas gulės be naudos.

tiži prie dabartinės Amerikos žmonių nuotaikos 4 
inA^iįfentingmu .ita si

Valstijų

mo
’< r’ ■

nes ekononunes Sulygtas pasaulyje. Kai tingiai ir kilt

Vokietijos žinių4 agentūra1 
lapkričio* 25 dieną pranešė iš 
feankgčun, Mandžurijoš, kad 
Mandžurijos vyriausybė gavo 
heoficialę žinią, jogėi sovietų 
Rusijos valdžia sutinka priim
ti Maskvoje diplomatinį Man
džukuo įgaliotinį. Mandžukuo 
pasiuntiniui sovietų valdžia pri
pažins ir eksteritorialumo teL 
ses( kaip visų kitų šalių pa
siuntiniams). Iš Mandžurijos 
pusės bus reikalaujama, kad; 
sovietų vyriausybė savo gefle- 
rėlinį konsulatą žangčune pa
verstų | laikiną diplomatinę, 
atstovybę. i <

& $ S
ši žiųia y^a be galo reikš-; 

mipga. Ji rodo, kad bolšėvikų; 
valdžia einą prie visiško sūsi- 
tąrlmo su Japonijos imperiąiis- 
tai’s dėl, Mandžurijos. ' ;

J^rieš įtiek Haiko jdii fcūvęi 
keistų / faktų, Rūdijančių : apie 
Maskvos ir Tokio bendridar- 
biavimą. Pavyzdžiui, nėpferse-! 
niai japonai suėmė 21 rusą, 
pabėgusį iš koncentracijos sto
vyklos' Sibire, ir išdavė. .bolše-

vikų valdžiai, kuri tuos pabė
gėlius, be abejonės, sušaudys. 
Dabar gi matome, kad sovietų 
Vyriausybė remia Japoniją jos 
grobikiškame MandžuHjoš Žy
gyje.

Visi žino, kad Japonai smur
to užgrobė Mandžuriją if at
plėšė nUo Kinijos, jie paver
tė tą kinų žemės ūalį neVa 
“nepriklausoma valstybėj klo
dami jai vardą “Mandžukiip” 
ir paskirdami jos valdovais 
savo klapčiukus. Po to japo* 
ftiški grobikai ėmė darbuotis, 
kad tą tariamą Mandžukuo val
stybę pripažintų kitos šalys. 
iPSatys japonai, suprantama, su
teikė jai savo “pripažinimą” 
pirmiausia.

Bet iki šiol nė viena šalis 
nesutiko remti tą Japonijos 
imperalizmo darbą. Net ir 
Francija, kuri japonams sim
patizuoja, nenori* diplomatiniu 
Mandžukuo pripažinibiu sah- 
kcionttotl Japonijos smurtą. O 
jungtinės Valstijos, savo val
stybes sekretoriaus Stimpsono 
lupomis pareiškė, kad jėgos ke
liu įvykinti teritorijos pakeiti
mai Azijoje nebus pripažinti 
teisėtais.

Tuo gi tarpu Rusijos sovie- 1 
tų valdžia jau dafo žihksnius 
užmėgsti diplomatinius santy
kius su Mandžukuo valdžia. 
Jeigu šitie santykiai būs uŽ- 
megsti, kaip kad pramatoma 
aukščiaus paduotoje žinioje iš 
čangčuno, tai Rusijos komu
nistų valdžia bus pirmutinė 
pasaulyje, sutikusi oficialiai pa
tvirtinti Japonijos smurtą Man- 
džurijoje. Tai bus vienas niek
šingiausių darbų viso pasaulio 
diplomatijos istorijoje.

Kur dingo komunistų inter
nacionalo obalsiši'/“šalin ran
kas nuo Kinijos”? Kas pasida
ro su visa komunistų agitaci
ja apie kinų revoliucijos “gel
bėjimo , nuo Japonijos impe
rializmo”? Ar čią , .seniai Sta
lino klapčiukai ' įvairiose šaly
se diena t iŠ dieįios šaukdavo, 
kad viena tik sovietų Rusija 
esanti ištikimas ^Kinijos drau
gas, ir rengdavo pasinius mi-( 
tingus bei demonstracijas už! 
Kinijos laisvę? O šiandie Maks- 
va atvirai parduoda Kinijos i 
fcOik&lŪs Japonijos imperiališ-1 
^tams, ir taė vienas komunistų 
laikraštis arba komunistų agi- : 
ta torius nedrįsta' pasakyti žg- ; 
dį prieš tokią šlykščią bolševi
kų valdžios politiką!

Galima lengvai ‘.suprasti, ko
dėl Rusijos komisarai pardavę 
Kinijos reikalus japonams. Jie; 
bijo Japonijos. Nors visam pa-: 
šauliui Maskva nuolat grumo-j 
ja kumščia, bet ji gerai žino,; 
kad konfliktas su Japonija ga-< 
Ii būti jiems ęrągaiŠUngasM 
kuomet Rusijos valstiečiai j 
griežia dantimis prieš diktato-' 
rišką savo valdžią, o miestų- 
gyventojai kenčįą baisiausią; 
skundą, tai karas su stipria

'I 

valstybe gali reikšti sovietą 
diktatoriams tokią pat kata
strofą, kokios susilaukė nąbaš- 
ninko Nikalojaus valdžia. Tuo- 
gi tarpu priežasčių bolševikams; 
susikirsti su Japoniją yrą pa-; 
kankamai, nes sovietų valdžia į 
yra paveldėjusi iš carizmo,? 
šiaurinėje Mandžurijoje, gele 
žinkelio liniją, kurios ji nesu
tiko grąginti arba parduoti ki- 
baftis. v ?

Jeigu japėnų pastatyta Man- 
dŽUrijbje ^valdžia’’ Užsimanytų 
tą geležinkelį pasisavinti, tai 
Maskva turėtų, savo prestyžą 
giįdamą, griebtis ginklo. To; 
bijodami, bolševikai, matyt, 
suįsitarė su Jąbųnija, kad ši 
nelies jų geležinkelio, o jie už 
ta| kooperuos su Jąponjją Maų-’ 
džūriMe^ budųi/dū 
rialistl^ki' ^vilkai < Susiuostė ii 
dalinasi • Kinijos kailiu.

Bet partijos ir vį*
sas Mmiūternas, įurie toleruo
ja tą sovietų parsidavimą ja-

nenormalumai dažnai veikia 
žmogaus protą bei jo charak
terį. Mums 1 
matyti laikus 
dantimis bei
Suprantamas daiktas, jie daro 
labąi blogą įspūdį. Jie nėra 
mėgiami ir iš jų kiti vaikai 
juokiasi. Kadangi vaikai pap
rastai yra labai jaugus, tai jie 
visa tai skaudžiai jaučia. Vi
sa tai juos labai slegia ir jie 
pradeda šalintis nuo kitų. Pas 
juos gali išsivystyti net iste
rija.

Prie pabaigos tenka pasaky
ti, jog bkirhos aparato iškry
pimai gali ntsirąi*! ir kaipo 
paseka kokios nors ligos jau
nystėj. Tačiau reikia pasaky
ti, jog orthodontia mokslas 
šiandien jau yra tiek pažengęs 
pirmyn, jog gali tuos burnos 
aparato iškrypimus ir nenor
malumus atitaisyti. Bet tai 
turi būti daroma tuojau, kaip 
tik tie nenormalumai pasireiš-

"---------------------- ■ -
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SVEIKATOS SKYRIUS
;"r.i r n 11T1

išj Skyrių Tvarto Ir Pietai 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

■ ■■*■■1.1,1 , i •' ... .. ..... mi.iil ii ii iri ilii.i
ii 1 . . • ... . : -■.!ffj.Mli.į ... įA„„ii,

Dantų ir burbos hor 
malumai

ZMSo t)r. Č. K. Kliauga.
: / • ? ■ " ■ f . v <■: > ® ■ I ...

Visiems mums yra žinoma,, 
kad kiekvienai individualiai) 
gyvuojantis organizmas auga 
ir vystosi, kol pasiekia pasto
vumo ir tobulumo laipsnį fi
ziškame gyvenime. Prie palan
kių išorinių ir vidujinių apys-. 
tovų organizme reiškiasi ten-j 
dencija prie normąĮiškuinb. 
Vadinasi, turi tam tikrą for
mą kiekvienas gyvis. Augimo 
ir vystymosi laiku, t y^ tuo- 
laiku, kai organai formuojasi, 
mes matome harmoningumą 
ir simetriją jų struktūroj. Vi
sos kūno funkcijos yra atlie
kamos mechaniškų stimulų 
įtakoj ir kontrolėj^ Jeigu Šiuo 
žvilgsniu viskas , eina tinka
mai tai organizmas vystosi 
normališkai.

Bet pasitaiko visokių komp
likuotų priežasčių, kurios su
trukdo normalų organizmo be- 
sivystyiną. Tame atvėjyj įvyk
sta disharmonija. Tai gali įr. 
vykti dėl paveldčjirtio arba 
dėl netikusių gyvenimo ap
linkybių. Vienok, nežiūrint vi
sų tų blogumų, organizmas 
augą, vystosi ir atlieka tam 
tikras funkcijas. Tas augi
mas nesustoja ligi pat subren
dimo. Jeigu pasireiškia kokių 
nors nukrypimų, tai ir jie juo 
tolyn, tuo darosi ryškesni, jei-' 
gu nebandomą tam laįku už
kirsti kelias. Vadmėsk jeigu 
nieko nedaroma, kad tuos nu
krypimus. nuo normališkumo 
pašalinti arba bent sustabdyti.

Šį kartą išimtinai kalbėsime 
apie burnos aparato nenorma
lumus arba maloklųziją. Kuo
met burnos /.ąįaratąs vystosi 
normaliai ir tinkamai, tai tas 
reiškinys vadinama okluzija. 
Sakysime, normaliame stovyje 
žandų ir kaulų okluzija reiš
kiasi sekamu budu: dantys 
žanduose pradeda aug*i tam 
tikroj vietoj ir tam tikru lai
ku. Reiškia, jie turi pasirodyti 
tada, kai žmogus ...(tiksliau sa
kant, vaikas) sulaukia tam 
tikro amžiaus. Be to, apatinio 
žando dantys otduzuojasi ati
tinkamai su viršutinio žando 
dantĮmis ir atlieka yisgs rei- 
kaliii^aš kr'amtyiho ifr Otokio 
pobūdžio |ųn|ęęĮjąs. Žandų ir 
kaklo raumeiiys Išip pat vei
kia sutartinai teu normališka 
okluzija. iv

Okluzija turi didelės įtakos 
ir vta$ Hada
okluzija yra normaįiškav tai 
;ir galvos išvaizda, \ .yjta’^fcfeai 
veido, iiėturi ^dęltiį llbkūmų, 
—dahtys, žandikauliai nėra 
išsikbaųVię ir i U. l^šM^.lųos 
nenormalumus jnė^n iau 
labai sUiikli. zŽm'&ta, įkartais 
gali būti tdkių atsRikimųi ka
da hiiš\ątyti hbrtbMbinį tier 
siog nėra galima. '

Tuo bųdu galima šąkyti, 
jog okluzija reiškia noramlų 
Inirtios *bėsivystymį. , Khoi!net per kurią srioveno upelis. Pa
laike vystymosi pfcsirei&kia kritau ant žojės ir godžiai trau-, 
nukrypimų ir trųkmnų, tai p 
tas reiškinys vadinama malo- 
kluzija. Visokios rųšies veido, 
žahdų ir daUtų nenormalumai 
įvyksta jaunystėj. Vadinasi, 
besifonnavimo ir besi vystymo, 
metais. Mat, tuo laiku kaulai 
ir kiti kūno audiniai yra bu-4 
davojąmi, Veikiamoji, jėga ta-; 
da labiausiai . pasireiškia.’ 
Žmogaus kūno atžvilgiu ta jfc- 
ga gali būti teigiama Urba 
neigiama. Kada ji veikiajnei< 
glŪ^iaį, tai mes ir turime vL 
rOMų UenormalUmŪ* i

Štai $ū mes ir susiduriame ' , ,t., Į I į .
■■i>',1ii.-iiV ; .... . ; 4—-............. .
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su speciale mokslo šaka, kuri 
yra žinoma kąipo orthodontia. 
Orthddontia yrą speciale deh- 
tislerijos mokslo Šaka, kurios 
tikslas yra UrtŠ'*hdrmalius ir 
nenormalius reiškinius ir tas 
jėgas, kurios, tuos reiškinius 
kontroliuoja. Suprantamas 
daiktą^ <0 iriokslo uždavinys 
yra utsteig’i nbrhiales funkci
jas ir atitaisyti veido ir ita
lų nenormalumus arija iškry
pimus. ' f ’

Čia bus Išbai įdomu paste- 
jėti tas faktai kad burnos 
aparato iškrypiiriai paprastai 
yra lik fiziško pobūdžio. Ta
čiau tai žymiame laipsnyje 
prisideda prie įvairių kdho 
nesveikumų. Daugiau to: tie kia 

..... ............ ..............................................................«■*■■■ .....iu.......... 'i,,ii... n"
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labiausiai

Mums dažnai pasitaiko 
su iškraipytais 
žandikauliais.
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žagariečių Aguona

Kontrabandininkas
<1 .. •* - . .1   ■ t. • .   r.- .  1f H 'į •J ' -1

(Tęsinys)

—Kad jos taip jau nepasiti
ki, tai tegiil guli it kartu, o 
mudu atsigulsiva netoliese.

Tai nufamihO mergaitę ir ji, 
matomai, man buvo labai dė
kinga. Ji tuoj įlindo į Šiaudus 
ir atsigulė Salia Bakienės, ku
ri vis Yahgčsi it rankomis 
sklaidėsi. Tartnanas nesnaudė, 
— jis tuoj prislinko prie Bal- 
tienės ir, pačiupęs jos ranką, 
pradėjo jį spausti...

AŠ pasitraukiau į šalį ir at-. 
siguliau. į gaivą pradėjo 
skverbtis visokios mintys. Aš 
pradėjau galvoti apie savo gy
venimą ir praeitį. Miegoti vi
sai nesinorėjo, todęl aš tyliai 
apleidau daržinę.

Naktis.^ Darželyj žiedai lyg 
užsimąstę snaudė, o žiogai ir 
kiti gyviai kažką paslaptingą 
žmonėms kuždėjo. Romantiško 
pobūdžio žmonės sakė, jog tai 
meile buvo reiškiama. Tačiau 
aš abejojau, — gal meilę, o 
gal tik aistrą?

—Liudai, ta naktis pasiliko 
mano atmintyj visam gyveni
mui. Niekuomet man nebete
ku to pergyventi, ką aš pergy- 
veba'u tą bĄktį. Bį'®tįp rasa 
suvilgė klastančius žiedus, ku
rių kvapas skverbėsi .j žmo
gaus krūtinę & dilgino jaus
mus.,W buvo stebėtinai |ra- 
ži naktis pilna visokių svajo
nių. ^iskas' atrodė, lyg kokia 
pasakė.

ėjo kelios Savaitės ir aš suvi- 
liau senmergę emigrantę. Varg
šė, ji išsiskirdama ir adreso 
prašė ir pas mane pasilikti 
siūlėsi... Bet kur tau, 
rūpėjo nuo Jos I 
greičiau atsikratyti, 
kontrabandininko tikrosios pa
vardės niekas negali išgauti. 
Adresas jo taip pat niekam 
nėra žinomas, 
pats nežino, kur jam iiž savai
tės ar mėnesio teks apsigyven
ti.

Tos mintys vis skverbėsi ma
no galvon ir aš nuo jų negalė
jau pasiliuosuoti. Už kalno jau 
ir saulutė pasirodė. Upelio si
dabrinis vanduo ir pievos gėlės 
mane tiesiog sužavėjo. Jaučiau

man 
kaip galima 

, O nuo

dažnai įiei jis

—Pakilsiu, (pakilsiu šviesioji! 
Gal ne taip lengvai ir aukštai, 
kaip tas baltgalvis žemės rū
kas, bet tikrai pakilsiu iš pur
vo ir pasistengsiu būti švariu 
žmogumi. Jei bus reikalas, tai 
ir savo verslo’ atsižadėsiu...

8.
> Kai sugrįžau atgal, tai Tar
manas su emigrantais jau sė
jėjo prie stalo ir valgė pusry
čiui. ’^tasė kukliai dairėsi, o 
Baltienė gana atvirai prie Tar- 
mąno glaudėsi. Aš paklausiau 
Stasės, ar galiu šalia jos atsi
sėsti. Ji užkaito ir kiek pasi- 
trauktiM humurmėjo: “Prašo
me!”

į/** ' 4

Mąms, kontrabandininkams, 
su m 
suąif

šį įkartą man pasidarė koktu. 
Pabuvau apfe pusvalandį ir 
vėl išėjau, ir kaip aš ėjau, — 
tiesiog bc#aū per takūs.

^ėrimis nuolat tekdavo 
ittf. Mes jas gerai paži

nome it, žiftoįjome, kaip su jo
mis įiįgtBj. Paprastai mes jas 
girdfctomė bei guosdavome. 
Niurkdavome joms ir salda^

4 < ’ ( ; 5 P ’ ./V
gynėjai”,; b tik Rusijos 

VildžioM agentujrop. Dėdamiesi 
'kmijos “darbininkų ir valstie-
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yildžioš agentūros. Dėdamiesi J
MVTAVV^ V* j . ~ - V ” —  * - ~ ’v —? ’ W

ponijos, imperialistams, pasi'ro-lči'J- Nugaiš”, komunistai ta 
do 'esą ne koki ten “tautų lai-lsųžiniškAi juos apgaridinojo.

eiti kur M6rfrrWe tik nepasi
likti ViėUj. fehvaii Jąw |^i už 
sodybos, kai atslduriaii lankoj, 

net per kurią srioveno upelis. Ra

kta į pinučius aromatišką orą. 
Tuo pačiu laiku stengiausi iš
narplioti susisukusių klausimų 
kamuolį. O tie klausimai lindo 
ir 1ibdo mano galvon: nejaugi 
gąmtos teisės mažiau turi bū
ti pagerbtos, nęgu socialės? 
Argi žmogaus jausmai nepriva
lo turėti ribų?
.. Roviau ^>lę ir mečiau ją į 
ųpęlj. Bėgantis įvanduo laiki
nai susidrumsdavo, bet po va
landėlės ir vėl pasidarydavo 
tyras. O aš vis negalėjau pa- 
siliuosuoti nijo kankinančio ma
ne klausimoj aV tai pateisina
mas darbas? Brieš akis stojo- 
ąį -manp prieiti# ir visi niek
šiški darbai, kariuos papil
čiau. Dar visai neseniai bu- 
vau tvirtai i&irvžęs daugiau 
liebutvirkautiv Bet vos, tik pra-

žė^,. . ^ilgesnei atminčiai”
numirkdavome kokį žibutį. Iš- 
sisklrdavome visuomet labai 
draugingai, paąižadėdami susi
rašinėti arba pasimatyti Ame- 
rilū>j.
• Tarmano pareigos prie vo
kiečių sienos pasibaigė. Vienok 
jis pareiškė, jog eisiąs kartu 
su' miftriis, Ir tiek. Jis sėdi sau 
stalo gale ir spaudžia Baltie- 
nę. Jai tatai, matomai, patinka. 
Į jo klausimus ji atsakinėja 
noriai. Kai kada bando nuduoti 
esanti nedrąsi. Vienok nelabai 
sekasi. Ot, kad tik Tarmanas 
į Lauksargę kartu važiuotų, 
tai ji dar butų linksmesne. Ten 
ji galėtų paragauti saldžių vo
kiškų gėrimų. Na, o jeigu ligi 
Tilžės Tarmanas palydėtų, tai

(Bus daugiau)

’ KULTŪRA No. 11 Nau-
jas įdomūs numeris. Kaina 

CAfinm riihtt Naujie
nose.



pagalbininkais ,W.

Naujas Cook apskričio

geležinkelių
irtadie

1829

Plionė Boulevard 4139

Chicagoš ekranas

Antanina Shusho

Advokatai

t®, nuo 2*4 
t><5 pietų h

mėtų at 
Chicago; 
choras

Choras susitveręs 20 
gal; visuomet buvo 
pažangiųjų lietuvių

su trijajs , 
Butler, &. A. 
suorganizavo 
užsiims U f ____
Swansorid ofisas randasi Coli 
way Building* 111 Wesi WaSh 
ington Štreoi.

Natftai : 6459 S, Rockwell Street 
tarninko, Ketverto ir Subatos vak. 7 Iki 0

rtų, 6 iki 8 vak. 
r 7130 
ranswick 0597

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4«31 South Aihhutt Aot. 
Tel. Cottlevard 2800 * 

Rrz. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Repubtic 9723

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So; 49th Ct 

Telefonas 
Cicero 3724

^anuoją sunaikinti visus 
gengsterių sindikatus

Tarsis 
darbininkų algų nu 

mušimą 10%

gos pamaldos Už velionio sielą, < 
ii tėti bus nulydėtas j šv. Kaži 
mieto kapines. ’

Visi », i. Aleksandro Mateju 
riO glmfaės, dn ‘ 
esat nuoširdžiai 
viutj laidotuvėse lt suteikti Jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Buvęs p rok. Swanso 
nas užsiims privati

ne praktikė

Dukturus V. A. sunkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydė 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

Chicagoje greitu laiku pra
sidės geležinkelių bendrovių ir 
darbininkų konferencija 10% 
algos numušimo klaitšihiti. Su
tartis buvo padaryta sausio $1 
d., ir manoma, kad jtį prisieis 
prailginti.

kestrą visoje Amerikoje. t
Prie choro susispietė ir visa 

eilė žymiausių sofistų, lapo Su
daryti trio, kvartetai ir jei cho
ras įįįtylįL dar didesričs višifo* 
menės, tai jo veikimas butų dar 
labiau išplėstas.

Tokiam veikliam chorui ir 
pridera atidaryti koncertų se 
zonų. Atidaryti j j dideliu kon
certu— koncertų koncertų, ku
riame choras, orkestras ir vi 
sos jo artistinės Spėkos pasiro
dys. visame pilnume.

Po Koncerto gi bus, kaip sa
ko klaipėdiečiai, linksmoji da 
lis—šokiai prie šaunios Jurgio 
Steponavičiaus muzikos—Steph- 
ens ftevelers.

Choras kviečia visus atšilau 
kyti j pirmųjj šio sezono kon
certų, pasiklausyti gražaus pro • 
gramo it paskui smagiai pasi
linksminti. t 4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų. 

Pbone Midway 2880

vienas geriausių lietuvių cho
rų. Bet vietoO savo liųsistaty- 
mo per ilgus gyvavimo metus 
jis nepermainė: jis kaip buvo, 
taip ir pasilieka visų Chicagoš 
pažangiųjų lietuvių choras.
Prie choru suorganizuotas sim

fonijos orchestras

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

2400 W. Madison St. 
Vai. 1 iki 3 po 

, Tel. 8® 
Namų telefonas

viečiafni dalyJ 
: i 

paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimu.

Nulitidf liekame,
Šėttt/es Duktė, Žentas, 
Seserie* Sūnūs it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS H* CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' * 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

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

jei neatsiliepia šaukite Central 7464

E. IO7it> Št.—4>rie Michlgan Ava. 
Tel. Pėllmin 5950—6377 

.^6 vak.. 

pagal patart]

klausytojams. Prie to naudin
gos k įdėmios k^jbos, kurias 
patiek^ Dj\ M. Strikolis, red. 
L. Šimutis ir radio pranešėjas 
<t Krokas, buvo Svarbu kiek
vienam pasikiausytį, Taip pat 
it fTjąlis kepurė6 dalyvavo su 
rinkiniu visokių pasaulio jdo- 
Žlybių, tad irgi labai paį vairi- 

o programų.

Chorui išaugus, p. K. Ste
ponavičius prie, choro sutverė 
didėlį ChicAgos Lietuvių Sim
fonijos Orchestrų, galbūt vie-

Praeito antradienio vakare 
radio mėgėjai klausėsi gražaus 
lietuvių radio programo, kuris 
buvo traiisliuojamas iš stoties 
W.G.E.$., pastangomis Peoples 
FurhitUre Gd. krautuvių.

šį sykį pasižymėjo “Peoples 
Parlor Kvarteto6, dainininkai, 
šauniai štidUihUoddm‘i koletų 
gražių dainelių, taip pat ir' so- 
10s gana gerai išpildė p-le A. 
AnČiutc ir K. Saboriis, o graži 
ir rinktina orchestros muzika 
taipgi davė daug pasigerėjimo

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
W Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nediliom.il nuo 10 iki IX

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligą it venetiiką ligą 

Ofisas 

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

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

Advokatas
Miesto Ofisas 77 Washington Št.
Room 905 Td. Deartort 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

VaUrais: Utim, ir Ketv(—6 iki 9 VaL 
4145 Archer Aprf. Tet Lafdysttt 7337

Namų Tel. Hyde Park 3349

arqu»tU Rd, 
J*Aft«|iin Ai 

Telefonas Greivehili 1993 
Valandos nuo 9 iki I 
it 7-9 po pietų, sere 

nedėliomi pagal susitarimą.

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS 

Gr{io U Butopos it vii ptaktihuoja 

i.e 
7^9 P. M. Sekmadieniais ir ketvi 

' ftiais pagat SUIiUfim£ 

3335 So. Halstdd S 
T«h BOULBVAfcD »ltt

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris dsti 
priežastimi galvos skaudėjimo, šVaigimd 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karŠtj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. V^uose atsitikimdose 
egzamlhavimas daromai su elektra, pąr6* 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
das nuo 10 iki 8 V. Nekėliomis pagal 
sutartj. Akinių kainos per pusę pigiam, 

kaip buvp pirmiau.
Ddllgdy atsitikimų akys ati
taisomos be aktaių. Kainos pt 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Ave« 

Pbone Boulevard 7589

Chicago. — šiame teatre da
bartiniu laiku rodomas links
mas, neblogas filmas “Eve- 
nings For Sale”. Akcija suka
si apie turtingų amerikietę 
našlę, kuri neturėdama nieko 
geresnio daryti su vyro palik-

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

ligiį Specialistė 

___iėT Avė. 
Ofiso TeL LAFAYĖTTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dildą nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
KltVergais; ■___________ \

Rez. Tel. HYDĖ PARK 3395

šios žiemos koncertų ir di
džiųjų vakarų sezonų pradeda 
Chicagoš Lietuvių Choras “Pir
myn” koncertu ateinantį sek
madienį, gruodžio 11 d., 7 vai. 
vakare, Chicagoš Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St.

“Pirmyn” choras yra vienas 
iš seniausių ir vienas didžiau
sių ir geriausių lietuvių chorų 
Chicagoje, dabar vedamas ži
nomo chorvedžio K. Steponavi
čiaus. Susitvėrė jis toli virš 
20 metų atgal North Sideje 
kaipo LSS. 81 kp. vyrų choras. 
Po kiek laiko jis persiorganiza
vo į mišrų chorą ir priėmė 
“Pirmyn” choro vArdą. Tai bu
vo North Sidčs choras, kuris 
betgi dalyvaudavo parengimuo
se visoje Chicagoje, visuomet 
noriai patarnaudamas pažan
giąja! lietuvių visuomenei. Po
karinio persilaužimo laiku, jis 
atlaike visas audras, kurios su
griovė silpnesnius chorus ir 
visų laiką nepaliovė veikęs.
“Pirmyn” Chicagoš pažangiųjų 

lietuvių choras
Prieš kelis metus, K. Stepo

navičiui paėmus vesti chorų, 
choras išnaujo persiorganizavo 
ir iš North Sidės apielinkės 
choro pavirto į visos Chicagoš 
lietuvių chorų. Prie jo prisi- 
deja daug jaunimo ir choras 
patobulėjo, išaugo ir pasidarė

Tel. Rėpublid’3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

. 2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnaitju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino 
rriis, prakalbomis ir su tinkahia pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

,įį;iihi4^ĮĮ'ti;U,l. i n ... . IHw—I I .1 .„J . , irfHHi.,.,

GELAI^LIuflS SFGA.L
Praktikuoja 20 metai

JUOZAPAS MARCINKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 dieną 1932 po sun
kios ligos Los Angeles, Calif., 
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Ra
seinių apskr., Jurbarko parap.. 
Juzų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko • dideliame nuliūdime 

seserį Marijoną po pirmu vyrų 
Norvilienė, po antru vyru Bukaus
kienė. švogerį Petrą Bukauską, 3 
seserėnus Joną, Eleną it Adelę, 2 
pusbrolius Kazimierą Jenkeviėių it 
Juozapą Pauliką, pusserę Marijo
ną Overlirtgienę ir gimines, o Lie
tuvoj seną motinėlę, brolį Anta
ną ir seserį Marcelę.

Kūnas pašarvotas randasi 2515 
W. 42nd Su

Laidotuvės įvyks subatoj, gruo
džio 10 dieną, 1:30 vai. po pietų 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Marcinkaus 
glMines/ draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Švogetis, Seserėnai, 
Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

ALEKSANDRAS MATEJUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 dieną, 11:0 5 valandą 
ryto 1932 m„ sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Kro- 
kių parap., Dvariškio kaimo.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime se

serims dukterį Teresą Veseiienę, 
žentą Stanislovą Veselį ir seseries 
sūnų Klemensą Lebedis ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4447 
So. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 
9620.

Laidotuvės Įvyks pėtnyčipj 
gruodžio 9 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš Budrikio koplyčios i Nekalta

i Telefonas BellvVood 3883

Dr. Theo. R. Hudson 
gydytojas IR Chirurgas 

ofisas ir rezidencija 
119 So. 25th Avenue 

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

pietą 7-9 vakare

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas -23 59 So. Leavitt St. 

t Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 IV. 63rrf St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

LiETUVIŠ GR
Patarnauja laiodtuvėse — _
Reikale meldžiame atsmaukti, o 

darbu busite OŽganidintii 
r Tel. Roosevelt 2515 arba 2916 

2314 W. 23rd Pi, Chicago
SKYRIUS: k ’

1439 S. Court, Cicero, BĮ.
Yel. Cicero 5927

JONAS BALSAlTiS
PctJiskyte st: šiuo pasauliu 

gruodžio 5 dieną, 10:10 valandą 
vakare 19*32 m., sulaukęs apie 
48 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, šakių apskr., Slavikų parap., 
Telvikių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Priklausė prie Didžiojo Lietu

vos Kunigaikščio Vytauto Dr-jos.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Kastanciją, 2 dukteris Ma
rijoną ir žentą Petrą VisočiUs ir 
Eva, 2 šunUs Joną ir Augustiną, 
uošvius Prancišką ir Eleną Maži- 
kius. švogerį Stanislovą ir šyoget- 
ką Maži kilis ir gimfaės Amerikoj.

Ktfriaš pašarvotas randasi 3545 
S. <rffacė St.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
gruodžio 9 dieną, 9:30 vai. iŠ 
ryto iš Aarną į Nativity 37 and 
Union Avė., parapijos bažnyčią, 
kurioie atsibus gedulingos pamal
dos už vėfionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Šv;- Kazimiero - kapines.

Visi a. a. Jorio Balkaičio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nUoŠirdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse it sriteikti Jani pasku
tinį . patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Suhdl, Uošviai, 
Žentas, Švogeriai ir Gimines.

Laidotuvėse patarhauja grab. 
A.,Masalskis, Tt]į. Boųlėyąrd 415^

Ofiso tel. Lafayette 7031
• . • Rez. tef.

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Aechet AvePUe 
. Kampas Farncisco Avenue

JUOZAS BRAZULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 5 dieną, 2:30 valandą 
ryto 1932 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Azukarklino kai
me, Švenčionių pavieto, Vilniaus 
apskr.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną, podukrą Bronislavą 
ir posūnį Juozapą, Lietuvoj mo
tiną, du broliu Antaną ir Ber- 
nadiną ir tris seseris Taipgi pa
liko daug giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 3435 
So. Wallacc St.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, 
gruodžio 9 dieną. 10 vai iš ryto 
iš namų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. * Juozapo Brazulid 
giminės, draugai ir pažįstami #S«it 
nuoširdžiai kviečiami dalyvad0 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku* 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžiui. Tel. Victory 4088.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12

(vairus Gydytojai

DR.HERZMAN 
t—w Iš RUSUOS *—•'

Gerai Ifetavianu Žinomas ptt 95 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris. •- ’ ’•

Gydo staigias it chroniškas ligas Vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prh- 
taisus, i

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St.s MtoU Morgan St. 

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

Tel* Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Central 7464

taįs milijoiųaisj išvažiavo į Vie
ną* Austriją* linksmintis ir 
mėginti . pergyventi džiaugs
mus, kurie nepagražino jos 
jaunų dienų.

Suprahtama filme figūruoja 
gražus, jaunas vyras, buvęs 
grafas, kuris našlę linksmina, 
ir jauna, grakšti nrtėrgina* ku
rią jis myli. Neperdaug kirtin
gam asmeniui filmas patiks.

Be to vodevilio programe 
dalyvauja Maurice Chevalier, 
pasižymėjęs dirigentas Vin- 
cent Lopez ir trys nepaprastai 
vikrus rusai akrobatai.

M A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal autartj. 
4847 West 14th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . « . Pbone Cicero 1260

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevafd 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4? nud 7-9 

Nedlldieniais pagal sutarti.

Musų Patlrnavimaa lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui ■ sky
rių. r

3307 Atlburn Avė.
CHICAGO. ILL.

GRABORlįl mg
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sii savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
heroktiojditte už atvežimą niinfeid žfttfgfcta fthiid ( totabų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos J jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigį, kur giilčšite pamatyti di- 
džįRhd ttašitftikiftil RrAbij kitij rėikmettų ir už 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ret. 6600 South Attesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

►R. P; Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strett 
CHICAGO, ILL,

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

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

vietų pareiškę kkd jis kito' Rt- 
kakliausĮai kovosiąs SR Chioa- 
gos genįeietiais ir darąs pla
nus visij jtj sin&kątij sunaiki
nimui. Vakar pbiicija suėmė 
kelius getoįgštetftts Capotiės 
bravore, 2Š04 \V6št Chicago! 
Avenue.

Pbone Boulevard 70<2

DR. C. TLo VEZELIS 
Dantistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS!

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

...  .į*!.!   i.. ,iio..wa.A,iMl„i^i ,

DR. A. L. YUSKA
2422 W.

J. A. Swanson, buvęs Cook
' . . I. • I 't ■ " ■ ■

apskričio valstijos prokūroras,
.:-------------------------------------------------------- , .. ....................-

4600 So. Wood S»- 
Tel. Lafayette 

16Q R, LaSalle St.

1646 W. 46th St.įB

K. GL'GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dedtbom Stn Room .1113 

Telefonas Central 4411 •
Valandos: txw 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrų! ketvergę 
Nedėboj nuo 9 iki 12 ryto

Iš Draugijų Veikimo

Dr. u* K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Matęuette Rd. arti Wsetam Av 

< Photie Hetalock 7828 . 
Panedėliais, Seredomis ir Pitnyčiomia 

1821 So. Halsted Street

DR.M.T. STRIKOLIS 
gydytojas ir chirurgas 

OFISĄ 8:,.
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo a Iki < Ir. nuo O IN
• Šri

Namų Tel.: Prospect 1930

A.+A.
’ ■ . i ■

TEKLĖ GENEVIČIENĖ 
po tėvais A m b r ozai te

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
gruodžio 7 dieną, 10:50 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus pusės am- 
žiaus, gimus Žeižmldų parp. 
Kartannikų kaimo, Krakų apskr.

Amerikoj išgyveno 24 fflėtUs.
Paliko dideliame nubudime ?u- 

nų Vincentą 21 metų, dukterį Stėk 
lą 13 metų, brolį Ignacą Ambro- 
zą, pusseserę Marijoną Ambrozie- 
nę, švogerį, Martelių Astrauską it 
švogerką Johaną, švogerį Jurgį 
Greckf ir švogerką Utsulę ir gP 
minės, Lietuvoj 2 seseris it gi
mines

Kūnas pašarvotas randasi 4045 
So. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj gruo
džio 10 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Pras. Panelės Šy. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos Už ve
lionės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines,

Visi a. I. Teklės GėrteviČienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečidftli dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Sūnūs, Duktė, Brolis, Pusseserė, 
Švogeriai, Švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Tėl Roosevelt 
7532 . .

felibĖlKlŠ yra vienatinė ItetiMii;; kuri*
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu p&- 
tafhRiitojU. Dykai Keturios; Modėrhiškoš Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDE1KĮ pirm negu kreipsitės kur

EaU KžJISI Fki 8h
JUSŲ GRABORIUS :

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS 

Persikėliau j erdvesne it patogesnę vietą

i'’’ ■; ■ t' • ■ • G.: M" ..........

Seniausia ir Didžiausia

KVIETKININKAS 
NUSKINTO^ KVIETKOS 

, £ ' v- .4 ’>■ ' ■ i i •* '

• Pristitom į Vilai Miešta Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vaįnikai

8316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 73^4
I,,, „ . *į. įj Ui*i.|li.l.i«*lfa^, „ib.*.,..,; Į Į riblA '1.1,1

V.1. T.1 r ! ............... ..... ,i ,n , ij   .

ausytdjas.
■ ■ • ‘ : I......

klaidos atitaisymas1 
, Vakar tilpųsioje žinioje apie 
komunistų yakarą. įsibrovė klai
da. Turėtų būti “Susirinko... 
apie 16i0 ypatų,”

borlaT

linus 
taRIUS 
knopigiansia. 
", o musų

I 16 metų pfakti- 
| kuoja Chicagoj li- 
| goninėse ir priva- 

tiškai.
I Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
| Pasitarimo valandos 
| nuo 7 iki 9 v. vak. 
I 102 W. 72 gatvė
| Telefonas

Radcliffe 2740

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent U Steėle 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

’ Lietuves
W***w^*****‘*J**</M4^>Mh9^»^^

Mrs. ANELIA. K. JARUSH
Phyrical Therępy Bmmggl B Midvvife

Naujoj vietoj
9 6109 South Albany 
■ Avenue 

Phone 
Hemlock 9252 

Patarnauja prie gim- 
dymo, duodu mas- 

elėctric treat-^ 
ment ir magnetic 

B blankets it t. t. 
H Moterims ir mergi- 
H nom patarimai do- 

' ’ Variai.

£_______ Graboriai
Telefonas , Yards U38. jl'

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška’ Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems teika- 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
f CHICAGO; iLt.

A. LDavidonis, M.D 
4910 So. Michigan Avenue

- Tėl. Kenwood 5107 
VALANDOS: . ;

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 Iki 8 valandai vak4ts. 

apart iventadienio ir hetvirtadienid

4 Phon< Canal 612i

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7600: Valandos 9—5 

West Sldel 2181 W.-22nd St.
PanedSMo, Seredos ir Pčtnyčioa vak. 6 iki 0 

Telefonas Roosevblt 9090
S. Rockwell Street

Telefonas Bepublio 9600

Nediliom.il


r

Ketvirtadienis, gr. 8, 1932
—■■■I & ■ ............ ' - ■ Į, - -

A. Girskis Žino, Kad 
Jam Gręsia Mirtis

Pasakoją/Naujienoms” apie Bert Walke 
rio nudurimą; supranta savo padėjimą

“Apsipilu šaltu prakaitu pagalvojęs kas gali su manimi 
atsitikti,“ sako Girskis

“Kodėl tai padariau, nei pats 
negaliu pasakyti,“ tyliai pra
dėjo Antanas Girskis savo pa
sakojimą apie Illinois ĮPacking 
Company furmono B. Walkerio 
nužudymą. • “Dabar vaizdas, 
kaip šmėkla nuolat mane per
sekioja ir nemanau, kad kuo
met nors galėsiu nurimti.“

Tyliai, šaltai Girskis pasako
jo apie tragediją “N.“ atstovui, 
kuris jį antradienį aplankė 
Cook apskričio kalėjime, prie 
26-tos ir California Avė. Girs
kis ten buvo nugabentas už ke
lių dienų po žmogžudystės, ku
ri įvyko ketvirtadienį, spalių 
27 d.

Walkerj nudūręs, mėgino 
nusižudyti

Nudūręs Bert Walkerj, An
tanas Girskis mėgino su tuo 
pačiu peiliu ir sau padaryti 
galą, bet buvo laiku išgelbė
tas. Pagulėjęs kurį laiką Bride- 
well ligoninėje, buvo perkeltas 
į apskričio kalėjimą, kur sėdės 
iki teismas galutinai išspręs jo 
byla.

Ryt

atsiduoti įjkimui, nežiūrint kaip 
skaudus jis galės būti.

.Žino, kad jam gręsia mirtis
Neprisimindamas žodžiu, bet 

duodamai suprasti, kad ir jis 
gerai supranta, jog jam gręsia 
mirtis, Antanas Girskis paste
bėjo: “Busiu labai dėkingas 
tiems lietuviams, kurie mano 
likimu rūpinasi,'jeigu aš busiu 
čia ir galėsiu jiems padėkoti. 
Nežinau kaip gali su manimi 
atsitikti, bet jeigu aš išliksiu 
gyvas, busiu geradariams dė
kingas per visą amžių.“

“Advokato aš neturiu ir to* 
dėl, teismui kasdien artėjant, 
apsipilu šaltu prakaitu, pagal
vojęs apie tai kas gali su ma
nimi atsitikti. Pinigų neturiu, 
bet turiu Chicagoje kelius to 
limus 
nieko

giminaičius. Jie 
nėra padarė.

(Bus daugiau)

ikišiol

■<

That on Ncw Year’s evo 
Lambda Gamma is going to in- 
itiate two pledges. They are 
Adolph Kiškunns and Stan 
Dean,

That Ben Lamsargis insists 
he is not one woman’s man, 
thus making him eligible for 
the three “F” ciub.
The horse and mule live thirty 

years,
They never tnste light wines 

and beers.
Sheep and mules are dead at 

>twenty,
They drink no liųuor. Water, 

plenty.
At fifteen most dogs are dead, 
They guzzle not the wine when

This column is conducted by 
.1. J. .L Justin, S’ help the J’s..

PRANEŠIMAI

CLASSiFIED APS.!
Financial

Finansai-Paskolot

Nora Gugienė, Chicagos Lietuvių Moterų Kliubo 
pirmininke. Gruodžio 10 ir 11 d. kliubas rengia ba- 
zarą, kurio pelnas eis bedarbių su.šelpimuL

įvyksta preliminaria 
tyrinėjimas

dvi savaites po trage-

Penktadienį įvyks 
269 kriaučių lokalo 
valdybos rinkimai

Kriauiių Lokalūs 269 A. C. W .of A. 
priešmetinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj^ gruodžio 9 d. Amalgamated Centro 
name, 333 So. Ashland Blvd. 7:30 v. 
v. Valdybos rinkimai atsibus ir pėtny* 
Čioj gruodžio 9 d. nuo 1 vai. iki 7 
vai. vakare. Rinkimuose galės balsuoti 
tik tie, kurie turės knygutes. Visi na
riai ir narės yra kviečiami dalyvauti 
skaitlingai kaip rinkimuose taip ir susi
rinkime. Valdyba.

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatu*. 134 No. LaSalle St. Kam
bary* 316. Atdara vakarais.

Apie
dijos coroneris Walsh darė po
mirtinį tyrinėjimą ir jo džiurė, 
iškamantinėjusi visas puses, ra
do Girskį kaltu. Cook apskri
čio grand jury, išklausiusi nu
žudyto Walkerio žmonos, poli- 
cisto, kuris Girskį suomė, ir 
Illinois skerdyklų sargo pasa
koj iiųus, patvirtino coronerio 
nuosprendį ir ’ apkaltino lietu
vį pirmo laipsnio žmogžudyste.

Penktadienį rytą Antanas 
Girskis bus pašauktas prieš 
vyriausį kriminalio teismo tei
sėją John Prystalski prelimina
riam bylos svarstymui (ar- 
raignment). Už dvejų, trijų 
savaičių įvyks galutinas bylos 
sprendimas ir Antanas Girskis 
tuomet sužinos koks jo laukia 
likimas.

Lokalo spaudos atstovas 
na narius skaitlingai 
vauti rinkimuose.

ragi-
daly-

tesnio klimato srityje atgauti 
savo sveikatą. Gyveno Texas, 
Arizona, . ir kitose valstijose. 
Po kiek laiko grįžo Chicagon. 
bet netrukus išvažiavo į Cali
fornia. 

• i ' t .

Dirbo Tautiškų Kapinių naudai

Velionis Juozas Marcinkus 
buvo laisvų pažiūrų žmogus, 
dalyvavo visuomeniniame gyve
nime ir ypatingai, pasidarba/o 
rinkime aukų Lietuvių Tautiš
koms kapinėms.

Kūnas pasiekė Chicago už
vakar 8 valandą vakare. Iš 
Polk Street geležinkelio stoties 
jis buvo nugabentas j sesers 
namus, 2515 W. 4Žnd St. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, 1:30 
po pietų, iš namų j Lietuvių 
Tautiškas kapines. Patarnauja 
Eudeikis.

The English Column

BIRUTĖ
Birutė To Sing On Radio Soon

Sunday, December, 18th, the 
Birutė is scheduled to makeits 
radio debut for the current seą- 
son on Budrick’s Hour froni 
Station W.C.F.L. Michael Yo- 
zavitas ha s arranged a n ex- 
ceptionally attractive program 
for the radio public. Don’t fail 
to listen in at 1 P. M. a week 
from this Sunday.

At ten the cats lose all nine 
lives,

No beast on milk and water 
thrives.

Bugs spend būt few days upon 
tins earth,

They mušt never know the 
cocktail’s worth.
Būt wicked, evil, rum soaked 

men
Live on and on, to three score 

and ten.

Girskis atrodo simpatingas 
žmogus

Niekuomet Antaną Girskį ne
mačiusiam reikėjo nustebti, 
kuomet aukštas, sveikas ir 
stiprus vyras pasirodė iš už 
giutų kalėjimo gilumoje ir, ma
loniai nusišypsojęs, įėjo j kam
barėlį, kuriame kalėjimo įna
miai turi progą pasimatyti ir 
pasikalbėti su lankytojais.

Veido bruožai, šypsena, akių 
išraiška rodė jį esant simpa
tingu, maloniu žmogumi, nors 
kartais laike pasakojimo apie 
nudurimą jo akyse ir suspin
dėdavo užsispyrimas. Retkar
čiais jo balsas skambėjo . lyg 
žmogaus, kuris kartą pasiryžęs 
ką padaryti, nesustos ir neat
sižvelgs į jokias kliūtis iki sa
vo atsieks.

“Reikia atsiduoti likimui“, 
sako Girskis

Kriaučių lokalo No. 269 rin
kimai įvyks penktadienį, gruo
džio 9* d., nuo 1-inos valandos 
iki 7-ių vakaro, Amalgamated 
centro name, 333 South Ash
land Boulevard. “Visų kriaučių 
priedermė skaitlingai dalyvauti 
šiuose rinkimuose,“ sako lokalo 
veikėjai. Yra nominuoti šie 
nariai: Antanas Kadsel j pir
mininkus, F. IPrusis j sekreto
rius ir J. Bartašius j kasierius, 
taipgi po septynius narius į 
Pildomąją Tarybą ir į Joint 
Board.

“Musų pačių kriaučių reika
las skaitlingai dalyvauti rinki
niuose) ir balsuoti už tinkamiau • 
sius kandidatus.“ Primindami 
nariams atsinešti knygelės, dar
buotojai baigė pranešimą, dar 
kartą ragindami visus atsilan
kyti.

Neatsargus šoferis 
suvažinėjo lietuvi 

Leoną Lauraitį

A new innovation has been 
introduced into the weekly re- 
hearsals. The old campus 
spirit now prevails for each 
meeting one of the bfficers is 
obliged to render a little pep 
talk. TIey ! Hey.|

Kalbėdamas, atvirai prisipa
žino, kad jis padarė baisų pra
sižengimą ir, jog dabar neiš
truksi ir praeities negrąžinsi 
atgal. Todėl, nori, nenori, turi

Iš Californi jos Chica
gon parvežtas J. 
Marcinkaus kūnas

Mirė gruodžio 1 d. Buvo Di
džiojo 
žeistas

karo veteranas; su 
karo lauke.

Angeles, California,
Chicagon parvežtas

Marcin-

Iš Los 
užvakar 
kūnas lietuvio Juozo 
kaus, Didžiojo Karo veterano.
Juozas Marcinkus mirė Cali- 
fornijoje gruodžio 1 d., po sun 
kios ligos valdžios veteranų li
goninėje. Tarnavo ilgą laiką 
Jungtinių Valstijų kariuomenė
je ir laike Pasaulinio karo bu
vo sunkiai sužeistas Franci jo
je.

Grįžęs iš karo lauko nesijau
tė gerai, todėl išvažiavo į pie
tines valstijas, manydamas šiL Margeris

Nelaimė įvyko prie Westem 
Blvd. ir 33 kampo

Lęonas Laurutis, 2224 South 
Irving Avenue, kelias dienas 
atgal buvo suvažinėtas auto 
mobilio, prie 3301 So. Western 
Avė. Kuomet jis ėjo per bulva
rą, didžiulis Hudson automobi
lis, kuriuo važiavo tūlas Ruš- 
sell D. Brown netikėtai Lauru
tį kliudė. Sužeistasis nugaben
tas

Tiokets for the New Year’s 
Day Concert will be on sale 
soon. Plan to purchase yours 
early.* —

j Cook ligoninę.

Brighton Park
Nauja “Naujienų“ Stotis

Brighton Parko lietuviai tu
rėtų atminti, kad ant Western 
Avė., ir 43-čios gatvės kampo, 
pas drg. A. Millerj, kuris už
laiko valgyklą ir cigarų krau
tuvę dabar galite, gauti 
“Naujienų“ 
niais

ir 
pasipirkti pavie- 

numeriais.
Senas Petras.

Roseland
Rožių žemėje yra daug ligonių

Sirgo sunkiai pp. A. Balčiū
nų, 107th ir Indiana Avė., sū
nūs Richardas, 17 mėnesių am
žiaus. Tėvai buvo priversti ke
lius kartus šaukti gydytoją.

Be to, susirgo ir turėjo pa
siduoti aklosios žarnos opera
cijai 14 metų berniukas Algir-

Lošt Chords: - i. , .
Mike’s alwaysr/picking on the 

tenor section. Help!
Come back all i s forgiven. 

Dauny K. AL?N.
Ha! Ha. Thę. president was 

late himself.
Jhe boys werc urged to.es- 

cort the girls home.
So Marian and Vannie 

and voluntecr to eseort 
boys home.

What a life.
Ye ever weary,

Mad Monk.

ups 
the

ECHOES
FROM

MARQUETTE PARK
; ■ .......................

“Somethings“ I Never Knew:
That no mątter how much 

money talks, obšerves Dan Ke- 
zes, it never bores anyone.

That Sitting Bull1 was finally 
captured lying down.

That Detroif also the lead- 
ing producer ot milk “cans.“

That a West Orange, N. J.,
father had his daughter arrest- 
ed for taking peonies from his 
yard for her mother’s grave.

That thęre’s pothing hardei 
than resisting tęjįhptation in the 
fonh of a šuckeri

That a scientific investigator 
aiinoųnces alcoįiol , does not

das Jakas, 10302 South Michi- cause hardening of the arteries. 
gan Avė. Operaciją padare Dr. Maybe it’s just the conversa- 

tion.

Mokslo stebuklų era
Mes gyvename mokslo stebuklų lai

kuose, industrijos srytyje. Technikos 
pažanga palietė beveik visą, ką žmonės 
mato, naudota girdi ar paliečia. Ne
rūdijantis plienas; automobilio prieki
niai stiklai, kurių skeveldros laike ne
laimės nelaksto į visas puses; sudėtiniai 
metalai, kurie yra daug stipresni, negu 
bet kurie iš senųjų.; radio; televisio; tai 
yra tik keletas iš moderniškų mokslo 
stebuklų. Progresas yra industrijos 
obalsiu šiandiena.

Cigaretę industrijoj. Lucky Strike iš
dirbėję, buvo padaryta didelis žingsnis 
pirmyn įgyvendinant spraginimo proce
są, kuris įima vartojimą ultra-violetinię 
spindulię. Luckes išdirbėjai pasišaukia 
pagalbon mokslą, kad pagaminus tikraii 
lengvą cigaretą, o atsakymui mokslas 
davė rūkytojams tą dabar garsę valymo 
procesą, kurį apibrėžia sakinys — “It’s 
Toasted“.

Luckies išdirbėjai supranta, kad žalias 
tabakas neturi vietos cigaretuose. Jie 
pripažįsta tiesą, jog Gamta savo žalu
moj retai švelni ir lengva, ir jie jaučia 
abieję, vyrę ir rnoterę rūkytojų reika
lavimą tikrai lengvo cigareto. Šie mi- 
lionai rūkytojų Lucky Strike cigaretuose 
rado neabejotina lengvumą, kurio visi 
ieško, o kandangi jie yra spraginti, juose 
nesiranda žalio tabako, .

Joks kitas cigaretas nesuteikia tokios 
gerklei apsaugos, kokią duoda spragini- 
mas. Jis buvo išrastas išimtinai dėl 
Luckes, ir vien tik Luckies jį turi. To
dėl nenuostabu, kad žmonės visur skai
to Lucky Strike tikrai lengvu cigaretu.

Tik rinktiniai puikiausio naminio it 
turkų tabako lapai naudojama Luckies 
išdirbime, ir šis puikus tabakas, ji tin
kamai pasendinus ir išnokinus yra per
leidžiamas per pagerinamą spraginimo 
procesą. Štai kodėl Lucky, kurio pa* 
sieki, yra puikiausias cigaretas, kurį ka
da nikiai. Valymas išima tam tikrus 
nešvarumus, kurie paprastai randasi ža
liame tabake ir. priduoda Luckies tą 
malonų lengvumą, kurį lepus rūkytojai 
taip mėgsta . Ir todėl spraginimo pro
cesas suteikė milionams rūkytojų daug 
daugiau malonumo iš jų cigareto.

(Advertisement).

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

"Aušros" Knygyną, iki Kalėdų — kny
gos ir gintarai ui pusę kainos 

"ORAKULAS”
Čia galima gauti garsiąją knygą "Ora

kulas”, kurioje yra pilna stovyla Sa
liamono, visos planetos po kurioms esa
te gimę, Alberto didžiojo toblyčia. dvi- 
liką daugaus ženklų po kuriais gimiai ir 
mirsi, kiekvieno mėnulio laimingos ir 
nelaimingos dienos, brūkšniai ant jūsų 
rankų ir jų reikšmė. Knyga paveiks
luota, 400 puslapių . Kaina $3,00, iki 
Kalėdų tiktai $1.50. /

"ŽINYNAS“
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

— "Žinyną” — joje rasite žinias iš 
mitologijos, istorijos, astronomijos, arit
metikos, medicinos, geografijos ir, kitų 
mokslų šakų. Didžiausias rinkinys -pa
tarimų gaspadainėms, amatininkams, ser
gantiems ir sveikiems. Vienintelė žinių 
knyga lietuvių kalboje. Pusi. 400, kai
na $2.50 iki Kalėdų už $1.25.

Šimtus kitų knygų iki Kalėdų par
duodama už pusę kainos. Laukiam 
Jūsų atsilankymo. Knygynas atdaras 
iki 5 vai. vakaro, subatoms iki 8 vai. 
vakaro, nedėldieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dienos.

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765, Chicago

KURUI MALKOS

$3.00
Šaukite po 7 vai. vakare 

CANAL 0696

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS 

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas. oro iviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St.

“ i Tel Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masu biuras suteikia patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendaaninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokr<*h 
DYKAI. Ezptrtų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalai* su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus 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 mnų

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą na* 

taisome ir perdekoraojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741Kiekvienas Yardas parduoda Black Band 

anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coa’ Compa- 
niją, 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.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jutų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS

730 W. 62nd St.

NAMŲ IR APARTMENTV SAVI
NINKAMS

Mes’ turime Frigidare galvinatorių. 
Copeland. Zerozone regrigiratorių kurie 
yra geriausiame stovy. Mes garantuo
jame pas mus pirktas mašinas ant vie
nų metų. Kainos nuo $15.00 ir aukš- 
čiaus. Mes taipgi darome visokį dar
bą prie refrigiratorių. Darbas pilnai 
garantuojamas. , .

Joks darbas' nėra mums per mažą; 
nei per didelis. Mes taipgi įrengiame 
bučęrnės baksus ir display counterius. 
Atsilankykite pas mus pirm negu da
rysite pirkinį kitur.
THE ILLINOIS REFRIGERATION 

SALES AND SERVICE CO.
228 W. Chicago Avė.
Tel. Delaware 1503r

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikią

ĮcLflSSIFIED AŪS.

Patent Attorney 
Patentai

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.

EXTRA!
Labai svarbus susirinkimas 
buvusio Real Estatininko 
Paul P. Baltutis 3327 S. Hal- 
sted St., Chicago, III. Kostu- 
merių-klijentų.

Kurie ir kas tik esate kokiu nors 
budu nuskriausti finansiškai arba pa- 
neŠėte kokius nors nuostolius (iška- 
das) iš jo pusės, esate labai širdingai 
kviečiami atvykti į susirinkimą, kuris 
įvyks SEKMADIENY,
Gruodžio-Dec. 11 d., 1932

3 valandą po pietų ant 3 lubų 
Chic. Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St,
Įžanga į svetainę DYKAI.

Susirinkimas šaukiamas tikslu , pa
sitarti kaip galima butų atlyginti 
padarytus per jį nuostolius. Šį susi
rinkimą šaukia vienas iš nukentėju
sių, būtent ANTANAS JUCIUS, 
927 W. 33rd Street, Chicago, III.

Jeigu kas dėl kokios nors prie
žasties negalėtų atvykti į šį susirin
kimą, yra prašomas TUO JAUS pri
siųsti savo nusiskundimus laišku, ap
rašydamas padarytą jam skriaudą ir 
paduodamas sumą ant kurios buvo 
nuskriaustas, taipgi dieną, menesį ir 
metus. . Laiškus prašau adresuoti 
sekamu adresu: :

Anthony Jucius
927 W. 33rd Street, 

CHICAGO,ILL.

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiem* 
nu m s patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

išradi-
Business Chances 

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI Sboe Repair Store — 

5 kambariai pagyvenimui ir basementas 
Atsišaukite tik subatoj ir nedėlioj. Tel. 
Lafayette 1102. 4613 So. Whipple St.

Chicago, UI.

® trumpam laikui
' x ■ .e

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

Šaukite

“PIRMYN” CHORO KONCERTŲ KONCERTAS!
S-kmaJi-ny, GRUODŽIO-DEC. 11 d., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

7 vai. vak., 3133 So. Halsted St.
Taipgi piAą kartą dajyvaus dainininkž ELENA BARTUSH.

Po Koncerto jokiai prie Štepheno Revelers muzikos.
;■ Įžanga tik 50c. perkant tikietą iš kalno; prie durų 60c.

ROOSEVELT

8500
Dalyvauja Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, Chicagos Lietuvių ’ 

Simfonijos Orkestras, vyrų kvartetas, mergaičių trio, Anelė Salayei- 
čikiutė-Steponavičienė, Pranas Jakavičius ir daug kitų solistų ir solisčių.

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




