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Fabrikantai priešinsis 
nedarbo apdraudai

Lietuvos Naujienos
SSSR, pirksią Lietuvoj 

arklių

Illinois fabrikantai kovos ir nrieš 30 
valandų darbo savaite

Chicago.—Illinois Manufac- 
turers’ Association, prie kurios 
priklauso veik visi stambieji 
Illinois fabrikantai, išsiuntinėjo 
visiems savo nariams praneši
mų. kad ji griežtai kovos prieš 
{vedimų Illinois valstijoje ne
darbo apdraudos Jei jos įve
dimas bus pasiūlytas ateinan
čiame Illinois valst. legislaturos 
susirinkime, kuris prasidės sau
sio 4 d

Jie taipgi griežtai priešinsis 
darbo valandų sutrumpinimui— 
įvedimui 6 vai. darbo dienos ir 
5 dienų darbo savaitės. Jie sa
ko, kad daugelis dirbtuvių įve
da padalinimų valandų ir pada
linimą darbų. Tai esą geriau
sias būdas darbo valandas trum
pinti. Prie tokio darbo valandų 
trumpinmo darbininkų algos ir
gi lieka nukapotos, kuomet 
darbininkai gi reikalauja, kaf1 
darbo valandos butų sutrum 
pintos nekapojant darbininkų 
algų.

Nedarbo apdraudai fabrikan
tai sakosi griežtai priešinsis to
dėl, kad ji yra nepraktiška ir 
brangiai kainuojanti. Girdi, 
kiekviena apdrauda turi turėti 
saiką rizikos. Nedarbo gi ap
draudai saiko rizikos negalima 
nustatyti. Be to nedarbo ap
drauda, girdi, padidintų patį 
nedarbą. Ją įvedus visose 
Jungt. Valstijose susidaryti) 
stipri biurokratija. Jei priimti 
Anglijos sistemą, tai valdžiai 
reikėtų pasisamdyti dar 1,100,- 
000 darbininkų, kas kainuotų 
mažiausia $800,000,000 į me
tus. Administracija gi butų 
pertvinkusi politika.

Nedarbo apdrauda nukapotų 
algas, sako fabrikantai, nes 
daugelis fabrikų neša nuosto
lius. Ji taipjau reikŠianti pa
didėjimą taksų, nežiūrint ko
kios formos apdrauda ir butų 
įvesta.

o

Kaunas.^—Teko sužinoti, kad 
SSSR rengias ateinantį pava
sarį Lietuvoje daug pirkti leng
vų arklių.

Pirkimo sąlygas ir Lietuvoj 
esančių arklių tipus SSSR pre
kybos atstovai jau tirinėja.

Geriausia jiems patinka ark
liai Klaipėdos krašte. Arklius 
SSSR nori pirkti per koopera
tyvus.

Šįmet tūkstantis lai
vų Klaipėdos uoste

Rekordinis skaičius Klaipėdos 
uosto laivų judėjime

Didelis bankų pa
skolų sumažėjimas

Amerika liepia Lon 
donui mokėti be

. ............. ,!, ................... J. "V-

Anglija norėjo mokėti sąlyga, 
kad dabartinis mokėjimas bu* 
tų priskaitytas prie busian
čios sumažintos skolos

Washington, gr. 12 
Ii ja prisiuntė naują skolų notą, 
kurioj ji sutinka sumokėti 
gruodžio 15 d. virš $95,000,000, 
bet su sąlyga, kad tai nesiskai
tytų dalis metinio mokėjimo, 
bet kaip iškalno sumokėta da
lis tos skolos, kuri bus nusta
tyta ateityje, kai išnaujo bus 
pertvarkytas visas skolų klau
simas.

Valstybės sekretorius Stim- 
son su neįtikėtu greitumu, ko- 
kiuo nėra sprendžiami tarp 
valstybių svarbieji klausimai, 
atmetė visas Anglijos statomas 
sąlygas ir pranešė, kad Angli
ja turi savo skolos dalį sumo
kėti be jokių sąlygų. Amerikos 
atsakymas į Anglijos notą bu 
vo įteiktas Anglijos ambasado
riui j šešias valandas po to, 
kaip buvo gauta Anglijos nota.

Skubintąsi su atsakymu to
dėl, kad beliko tik trys dienos 
iki mokėjimo ir norima duoti 
Anglijos valdžiai apsisvarsty- 
ti ką ji darys. Be to šiandie 
susirenka Fraricijos atstovų bu
tas svarstyti skolų klausimą, 
tad norėta, kad ir jis žinotų, 
kad Amerika nepriims jokių 
sąlygų mokėjimui.
Moratoriumas pagimdė keblu

mą, sako Herriot
. Paryžius, gr. 12. — Premie 
ras Herriot dėstydamas atsto
vų butui savo nusistatymą sko
lų klausimu, pareiškė, kadmo-

Ang

ratoriumas, kurį prezidentas 
Ilooveris paskelbė 1931 m. ir 
buvo priežastis visų tų keblu 
mų, kuriuose atsidūrė Ameri
kos skolininkais ‘Tai tokis yra 
mano aiškinimas Hooverio mor, 
ratoriumo’T sakė-jisr ’

“Jeigu Jungt. Valstijos neno
ri rūpintis reparacijų poble- 
momis, tai p. Hooveris ir ne
turėjo į tą dalyką maišytis. Jis 
turėjo leisti pačiai Vokietijai 
paprašyti moratoriumo, 
numato Young planas“.

Herriot * kritikavo ir visa 
Amerikos užsienio politiką, pra* 
dedant nuo Amerikos atsisaky
mo dėtis prie tautų sąjungos, 
kurią yra sukūręs prezidentas 
Wilsonas.

kuri

Pasikorė sugautas 
pasisavintojas 

$1,000,000

receiverio ran-
Pradėjus tyrinėjimus

R RS,i

New York, gr. 12. — Kalėji
me pasikorė Walter C. Davis, 
50 m., prezidentas City Savings 
and Loan Association ši Colo- 
rado, Sprindi Colo., kurios jis 
pasisavino J išeikvojo $1,000,- 
000 ir pabėgo.

šeši mėnesiai atgal jo bend
rovė atsidarė 
koše.
rasta ,kad ižde trūksta $1,000,- 
(M>0.
go ir nors jo ieškota, bet nie
kur nesurasta. Tik dabar vie
nas policistas skaitydamas de
tektyvų žurnalą užtiko ieškomo 
žmogaus paveikslą. Jis prisimi
nė, matęs tą žmogų viename 
parke. Nuo to laiko jis nuo
latos dabojo tą parką, tikėda
masis, kad tasis žmogus su- 
gryš. ir neapsiriko: Davis su- 
gryžo į parką ir tapo suimtas.

Jis prisipažino jau du sykiu 
buvęs suvažinėjęs Europon ir 
rengęsis pasiduoti valdžiai, nes 
jam nusibodę slapstytis. Te- 
čiaus uždarytas kalėjiman jis 
iš kaklaraiščio pasidirbo kilpą 
ir pasikorė ant kameros gele^ 
žinių stulpų durų.

Pavis tuo laiku gi pabė

[Acme-P. M A. Photo] /

Nuleistas į vandenį ir baigiamas statyti ketvirtas amerikoniškos Grace linijos pasažierinis 
laivas Santa Elena, kuris kainuos $5,000,000J Jis statomas Kearny, N. J., jarduose ir plaukiuos

Paci’fikp vandenynu.

Meras Cermak įsakė Vokiet su’ 
policijai nusausinti 

Chicago
Visos spikyzės ir alaus flatai; 

turi būti uždaryti, sako mė-! 
ras

Chicago.—Meras Cermak i- 
sakė policijai nusausinti Chi
cago, uždarant visas spikyzės 
ir alaus flatus, ktd'ių Chicagoje 
ėsą' virš*

Mero įsakymu turi būti už
darytos visos užeigos, kurios 
nėra pirmame augšte. Pirmame 
augšte užeigos bus paliktos, jei 
jos įsigys naujus laisnius, ku
rie kainuosią apie $250. Kai tik 
atsiras geras alus, tos užeigos 
galės jį pardavinėti, be konku
rencijos iš spikyzių ir alaus 
flatų pusės.

Meras taipgi įsakė policijos 
kapitonams, kad kiekvienas jų 
turi ne tik nusausinti savo 
distriktą, bet taipjau išvyti iš 
jo visus raketierius, gangste
rius ir gembleriavimo urvus. 
Jei jie to negalį padaryti, tai 
turį pasitraukti iš savo vietų. 
Bet tai yra labai sena pasaka.

Berlynas, gr, 11. —Politinė 
atmosfera Vokietijoje tiek .ap
rimo, kad naujasis kancleris 
von Schleicher rengiasi panai
kinti dalį spaudos suvaržymo į- 
statymų ir nuimti kitus Vokie
tijos piliečiams suvaržymus, ku
rie buvo įvesti įvairiais prezi
dento dekretais. Apie tai jis 
paskelbsiąs akinantį ketvirta
dienį per radįo.

5 valstybės eina prie 
susitarimo nusigink
lavimo klausimais

Yra vilties, kad bus susitaikin
ta dėl Vokietijos reikalavimo 
ginklų lygybės

Chicagcs bankai šiemet išsko- 
lino tik trečdalį to, kas buvo 
išskolinta 1929 m.

Chicago.—Chicago Clearing 
House sako, kad paskolos jr 
diskontai Chicagos bankų šie
met siekia tik 36 nuoš. to, kas 
būva išskolinta 1929 m. Pasko
lų dąvimas vis dar tebemažėjė 
ir tai ne todėl, kad bankieriai 
nenorėtų duoti paskolų, bet kad 
prie dabartinių biznio sąlygų 
yra sunku rasti kam galima 
butų saugiai paskolą teikti.

Trys mėnesiai kalė ji 
mo už briedžio 

nušovimą
Iron River, Mich. (MINS).— 

Keturi bedarbiai patyrė, kad 
individualizmas jau yra atgyve
nęs ir kad jie negali tomis pa
čiomis priemonėmis 
sau maistą, kaip kad 
protėviai.

Jų protėviai, kada 
(Javo maisto, eidavo
pasimedžioti. Tie keturi bedar
biai tėvai, kai jų šeimynos pri
truko maisto, nuėjo į mišką ir 
nusišovė briedį.

Bet už tą, kad jie nušovė 
briedį maistui savo šeimynoms, 
jie gavo nuo 30 iki 90 dienų 
kalėjimo.

rūpinti
darė jų

pritruk- 
į mišką

Chinija ir Rusija at 
naujino diplomati

nius ryšius
ŠiandieGeneva, gr. 12.

tapo paskelbta, kad Chinija at
naujino diplomatinius ryšius su 
sėvietų Rusija. Manoma, kad 
žinia padarys didelės įtakos 
į tolimųjų rytų padėtį.

Automobiliai grą
žins ’ 100,000 
darbininkų

Detroit, Mich., gr. 12. —Per 
ateinančias 10 dienų automobi.-, 
lių industrija rengiasi grąžinti 
į darbą virš 100,000 darbinin
kų ,kai bus pradėti dirbti nau
ji 1933 m. automobilių mode
liai.

šiandie sugryžo į darbą apie 
12,000 darbininkų, niekurioms 
dirbtuvėms pradėjus dirbti.

Daugiau kaip 85,000 darbi
ninkų pašauks į darbą ateinan
čią savaitę Chevrolet kompani
ja, kuri gruodžio 17 d. išleis 
naujus Chevrolet modelius. Da? 
bar Chevrolet dirbtuvėse dirba 
apie 30,000 darbininkų.

Bus stengiamasi darbą taip 
išdalinti, kad galima butų su
imti kiek galimą daugiau dar
bininkų. Bet kiek laiko jie 
dirbs, priklausys išimtinai nuo 
automobilių pareikalavimo rin
koje.

'Geneva, gr. 12. — Po kelių 
savaičių derybų ir užsikirtimo 
derybose, kada išrodė, kad de
rybos /turės pairti, netikėtai 
pereitą šėštadįenr tapo padary
tas susitarimas tarp penkių 
ddžiųjų valstybių, kuris atida
ro kelią priėmimui Vokietijos 
reikalavimo ginklų lygybės ir 
Vokietijos gryžimui į nusigink
lavimo konferenciją.

Susitarimas tarp Anglijos. 
Francijos, Jungt. Valstijų, Ita
lijos ir Vokietijos, nėra nė svar
bus, nė reikšmingas, bet jis 
sulaikė derybų pakrikimą ir 
yra pirmas konstruktyvia žin
gsnis prie atsinaujinimo nusi
ginklavimo konferencijos.

Derybos tarp penkių valsty- 
bų bus tęsiamos sausio 15 d., 
Londone, kur bus svarstomas 
praktiškas pritaikimas susita
rimo.

Chicago vėl užklupo 
nemažas šaltis

Netvirtins Hooverio 
paskirtųjų

Pre-

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

Sniegas ir biskį Šilčiau.
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:- 

19

San Juan Capistrano, Cal., 
gr. 12.— Paslydęs nuo balno 
gasolino trokas su traileriu |* 
valiavo j namą, užmušė 22 die- 

^nų kudikj,it namą padegė.

Anglijos komunistų va
das nuteistas 2 me

tams kalėjiman
Londonas, gr. 12.—Sid Eliąs, 

pirmininkas komunistinės be
darbių organizacijos, tapo nu
teistas 2 metams kalėj imąn už 
bedarbių kurstymą prie riau 
šių.

Chicago.—Po pereitos savai
tės šalčių, Chicngos šeštadieny 
ir sekmadieny susilaukė nema
žai sniego. Oras pradėjo eiti 
minkštyn ir buvo tikimąsi, kad 
greitai visai atšils. Tečiaus va
kar netikėtai užėjo nemažas 
šaltis iš Kansas valstijas, kuris 
termometrą nustūmė niekuriuo- 
se priemiesčiuose (Niles, Nen- 
nilworth) net iki 3 laipsnių že
miau zero. Pačioj Chicagoj 
šaltis buvo pasiekęs mažiau 3 
laipsnių augščiau zero. .Tai bu
vo vakar ryte. Tai buvo šal
čiausia nuo sausio 31 d., šių 
metų diena.

Oro pranešimas sako, kad 
šiandie bus dar daugiau snie
go, bet busią jau šilčiau.

1 ir J. .1,1 1

Kėsinosi nužudyti ex-kaizerj

šių

Pheonix, Ariz., gr. 12. — 
Augščiausiojo teismo nuospren
džiu, Winnie Ruih Judd, kuri 
nužudė dvi savo gerinsiąs drau
ges, jas supjaustė ir skrynioj 
išsiuntž į Los Angeles, bus pa
karta vasario 17 d.

. —„.J...... ;■
Praga, gr. 11. —Didžiosiose 

kanuolių dirbtuvėse ^kodh, P.’l 
sene, tapo susektas platusšpio- 
nažo suokalbis sovietų Rusijos duotM- policijai 
naudai. " 
tapo aęeštuo

Klaipėda, lapkr. 21. Elta. — 
Šeštadienis Klaipėdos uostui 

buvo istorinė diena. Tą dieną 
į uostą įplaukė šiais metai.* 
tūkstantinis laivas. Tai yra 
rekordinis skaičius Klaipėdos 
uosto judėjime. Tik prieš 40 
metų buvo žinomas toks gausus 
laivų judėjimas, kaip šiemet. 
Paprastai prieš karą ir per ka
rą j Klaipėdos uostą įplaukda
vo '700—800 laivų per visus 
metus. Jau pernai į uostą į- 
plaukė 981 laivas, o šiemet 
per 11 mėnesių laivų judėjimas 
pasiekė 1,000.

Washington, gr. 12 
zidentas Hooveris yra prisiun
tęs senatu? ^pdtVirtin^ 
mą apie 200 augštų valdiiiinkų, 
užpildyti susidariusias vakan 
sijas.

Manoma, kad senatas, kuria
me demokratai turi didžiumą, 
tų paskyrių netvirtins, laukda
mas kada naujas prezidentas 
užims vietą ir į tas vietas pa
skirs demokratus.

Vatikanas protestuoja
Ispanijai

PaposVatikanas, gr. 11. - 
nuncijus Tedeschini įteikė Is
panijos ambasadoriui Zulueta 
notą, kurioj Vatikanas protes
tuoja prieš deginimą bažnyčių 
Ispanijoj.

Washington, gr. 12.—Senato
rius McKellar, demokratas, įne
šė senate rezoliuciją, kuri rei
kalauja ištirti ir nusistatyti 
kiek federalinė valdžia yra at- 
sakominga už pereitą vasarą 
įvykusias bonų armijos riaušes 
ir tos bonų armijos išvarymą 
iš Washingtono.

Nusižudė stambus 
namų savininkas 

amerikietis
Panevėžys. — Lapkričio 17 

d. ryto metu geležinkelio sar
gas tikrindamas ruožą dvie
jų kilometrų atstume nuo Pa
nevėžio rado žmogaus lavoną. 
Tuojau buvo pranešta ruožo 
policijai, kuri nustatė, kad 
lavonas yra St. Kokolo.

: y- ■. \ • - ■ ■

’ Kokolas panevėžiečiams bu- 
Vp.vgtiVaLžinomas kaipo stam
bus namų savininkas. 1930 
mt. gruodžio mėnesio pabai
goj pil. St. Kokolas atvažiavo 
iš Amerikos ir atsivežė gero
kai dolerių. 1931 met. jis 
laikė “Versal” restoraną Res
publikos gatvėj. šiemet ge
gužes mėn. pil. Kokolas resto
raną išmainė su pil. Katkiene 
itž jos namą. Vėliau pasi
statė antra namą. Bet visa 
medžiaga buvo paimta kredi
tan. Be to, St. Kokolas mėg
davo gerokai išgerti, kortom 
palošti. žodžiu, buvo labai 
išlaidus ir dėl to pasinėrė į 
skolas, šiemet už skolas bu
vo aprašymas jo namas. Ne
berasdamas išeities, pil. Kokč
ias ir sumanė pulti po trau
kiniu, ką ir įvykdė lapkričio 
17 d. naktį.

Salantai, Kretingos aps. — 
Neseniai įsisteigė dvi naujos 
įmonės: 1) vilnų karšykla, ver- 
pykla ir dažykla ir 2) plytinė. 
Pirmąją įsteigė klaipėdiškis, o 
antrąją—-vietos pradžios mo
kyklos vedėjas p. Bražiunas.
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| Telegramų siunčiami pinigai nueis
| IKI ”1^"

ĮKALĖ D U
į$ ar jus jau pasiuntėte savo 

Dovanų Lietuvon?
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį, f
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žų atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D V K A 1... Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon. ' z

Haaga. gr. 12. — Doorn pi
lies bokšte, kur gyvena buvęs 
Vokietijos kaizeris Wilhelm II 
rastas tūlas voketis, kuris bu
vo apsiginklavęs dideliu peiliu 
ir revolveriu. Jis tapo ati- 
* u ’ i, bėt atsisakė

Devyni įtariami šnipai duoti paaiškinimų. Jo vardas ir 
ttuotL. - neskelbiamas.

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
- ' < ' ;: ' ‘ ' '' ' : ' ‘

' ' / NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI 8 
šventadieniais nuo o iki i vai
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Detroit,
Iš SLA. 200 kuopos susi

rinkimo

kimą, nes turėsime svarbių 
reikalų aptarimui. Pasirūpin
kite taip pat sumokėti užvilk
tus mokesčius, kad nebūtumė
me suspenduoti 
Prie progos 
naujų narių.

Girdėjome,
“nekąjtą mergelė”. Musų kuo
pa dar Įąbiąd pageidauja, kad 
rezignuotų ir “nekaltas berne
lis”, kuriam eilinis “narodas” 
seniai davė saktį.

— Vincas Karpšlys, sekr.

ir išbraukti, 
atsiveskite ir

kad rezignavo

Milwaukee, Wis
Įvairios žinutės

keturias

Gruodžio 4 d. Šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos svetainėj 
įvyko SLA. 200 kuopos pripš- 
metinis susirinkimas ir valdy
bos rinkimas ateinantiems me
tams. Susirinkimas buvo pa
garsintas organe “Tėvypej”, 
bet, nežiūrint į tai, narių at
vyko tik apie pusė.

Iš valdybos narių neatvyko 
iždo globėjas Wm. Cupol ir 
maršalka S. Raudis. Visi kiti 
a’silankč. Iš pirmcsųio susi
rinkimo protokolas tapo per
skaitytas ir priimtas.

Buvo sumanymas suvienyti 
musų mies‘o visas
kuopas į vieną, kad tuo budu 
sumažinti išlaidas. Tuo klau
simu diskusijos tęsėsi gana il
gai. Atsirado nemažai narių, 
kurie griežtai pasipriešino 
tam sumanymui. Todėl tas 
geras pasiūlymas tapo atmes
tas.

Vienas narių pasiūlė, kad 
nebebūtų ► daugiau perkami 
vainikai kuopos nariams mi
rus. Ir šis sumanymas liko 
atmestas. Dėl didelės bedar
bes ir blogų laikų kuopos pa
rengimai paprastai nėra sėk
mingi.
mu
pelno, bet dažnai tenka ir de
ficitas panešti. Nutarta kiek 
galima labiau išlaidas mažin
ti. Komisija raportavo, jog 
pasitaiko proga gauti už pusę 
kainos gerą svetainę ir geroj 
vietoj susirinkimams laikyti. 
Būtent, per metus tereikės mo
kėt 12 dolerių. Kadangi Šv. 
Jurgio parapija savo svetainei 
rendos nenuleidžia, ta tapo

Vadinasi, iš pareigi
ne tik negalima tikėtis

rinkimus laikyti naujoj vietoj.
Aptarus bėgančius reikalus, 

eita prie kuopos valdybas rin
kimo. Valdybon sekantiems 
metams išrinkta šie nariai: 
pirmininku Kazys Gaurons- 
kas (naujas), vice-pirmininku 
Jonas P. Vaitkus, finansų sek
retorium Pranas Karpšlys, iž
dininku Jonas Dailyda, iždo 
globėjais Kazys Darnusis ir 
Kazys Valužis, protokolų sek
retorium Vincas Karpšlys, 
maršalka Juozas Valaitis, or
ganizatoriais P. Vaitkus ir K. 
Valužis, kuopos daktaru J. B. 
Rydžauskas.

Kuopos valdyba pernai nc- 
Vu'ėjo kaucijos . šiemet taip 
pat be kaucijos apsiėjo. Tie
są, sakant, mes nematome jo
kio reikalo pastatyti savo vir
šininkus po kaucija. Bonsa- 
vimo kompanija su ta savo 
forma B. neatsako už sidariu- 
riuose bankuose žuvusius pi
nigus. Neatsako ji nei už tai, 
kada vienas ar kitas viršįnjji- 
kas pasisavina kuopos pinigus. 
Taip dalykams esant, nėra jo
kios prasmės bereikalingai pi
nigus aikvoti kaucijoms.

. Forma B. neva ą^ako už 
viršininkų padarytas kuopai 
skriaudas. Taip bent aiškino 
Centro sekretorius K Jurge- 
liutė. Bet štai faktai visai ką 
kitą rodo: 1930 m. mes turėjo
me kauciją, o vienok bondsa- 
vinio kompanija neatlygino 
nei vieno cento už viršininkų 
padarytas skriaudas. Centras 
būtinai turėtų surasti geresnę 
bondsavimo kompaniją, kuri 
imtų daugiau atsakomybės.

Kuopa nutarė, kad finansų 
sekretorius kiekvieną mėnesį, 
gavęs iš centro kvitas, atneštų 
jas į susirinkimą. Iš pa
kvitavimų bus galima matyti, 
jog narių sumokėti pinigai 
yra pasiunčiami ten, kur jie 
priklauso.

SLA. 20 kuopos metinis sib 
sjrinkimas įvyks sausio 1 dM 
2 vai. po pįetų rusų knygyne, 
9219 Russell st., netoli nuo 
AVestminster st. Visi nariai 
įsitempkite gerai adresą naįi-

S. L. Ą. 177 kuopoj priešme- 
tinis susirinkipias įvyko gruo
džio 6 dienj, 2129 S. 6th St., 
Universal Settlement svetai
nėj. Į šį 177 kuopos susirin
kimą nariai atsilankė skaitlin- 
giau, negu kad į kitus kuopos 
susirinkimus apsilankydavo. 
Pirmininkui atidarius susirin
kimą buvo skaitytas ir priim
tas protokolas iš pirmiau įvy
kusio kuopos susirinkimo. 
k ^pabaigtuose reikaluose 
komisija rengimo “Card Par- 
ty”, kuri įvyko lapkričio 27 d„ 
pr.aąę^ė, kad nuo “Card Par- 
ty” £uopai pelno liko 
Ižai ir 62 centai.

Finansų sekretorius 
šė, kad 177 kuopoj 
vienas ligonis, — S. Beržienė, 
kuri susirgo lapkričio 16 die
ną. Nors minėta ligonė 
vena Madison, Wis., bet 
kuopos jos ligos reikalais 
pinasi.

Užbaigus nepabaigVis reika
lus ir pradėjus naujus suma
nymus likosi nutarta, kad 177 
kuopos nariai su pradžia atei
nančių naujų metų turės mo
kėti kas menesį po 5 centus 
dėl kuopos išlaidų padengimo. 

’Nuo minėtų mokesčių kuopos 
pirmininkas b^is paliųosuoja- 
mas. Tąi jam bus atlygini
mas už ėjimą pirmininko pa
reigų.

Taipgi likosi nutarta, jog 
177 kuopa, kuri mokėjo savo 
viršininkams algas, kad jų al
gos bu’Af sumažintos. Finan
sų raštininkui vietoj 20 dol.e- 
rių į metus kad butų .mokama 
12 dolerių, o užrašų raštinin
kui vietoj 10 dolerių į metus, 
kad butu mokama 6 doleriai. . c

Ir pagaliaus likosi nutarta 
parašyti laišką SLA. Pildomą
ją! Tarybai, kad į vieįą rezig
navusios SLA. Centro sekreto
riaus p-lės Jurgeliutes butų iš
rinktas SLA. Centro sekreto
rium Dr. Vinikas, nes tas žmo
gus yra tinkamiausias minėtai 
vietai užim’.i.

Buvo da ir daugiau minėta
me kuopos susirinkime naujų 
nutarimų. Bet kad neužimti 
laikraštyj perdaug vietos čio
nai jų neminėsiu.

Ateinantiems metams 177 
kuopai liko išrinkta valdyba iš 
šių narių: pirmininku J. Ban
kus; pirm, pagelbininku J. 
Klioris; fin. raš\ p-le Stašku- 
niutė; nut. rast. A. F. Pelets- 
kas; ižd. L. Staškunas; iždo 
globėjais O. Mockiene ir V. 
Staupickas; organizatorium J. 
Klioris

Prie progos matau reikalą 
dar ir tai pabrėžti, kad komi
saras A. Bimba vietos bolševi
kams čia kalbėdamas spalių 3 
d. iarp kitko pasakojo, kad 
kunigas X. Mockus su savo 
prakalbomis atstume publiką 
nuo bolševikų. Bet vįsiems 
yra žinoma ir neužginčijamas 
raktas, jog kai kunigas X. Moc
kus buvo jaunesnis, tai bolšę» 
yi^ai J savo prakalbus jį kyie- 
tė, o dabar, kai kunigus lį, 
Mockus jau paseno ir neteko 
pajėgų, tai komisaras A. Bini? 
bą kunigui X. Mockui už prie- 
lankumą dėl bolševikų atsirn^; 
ka šmeižtais ir neapykanta/'

7 dolc

prane- 
randasi

gy-
177 
ru-

jos vietos ir atvykite j susiriu
.'-4' p' V

Kaimynų Janas

$>

1..........  !!■—............. ■—■...........   ■ I
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ISIS Jin D. Roosevelt ir jo duktė, 
vasarnamy Warm Springs, Ga

jo

Winmpeg, Canada

Iš musų padangės

........... .nu—»«i „sM- »■, J., »n- 

dar butų šiaip ir ^aip, ta-, 
čiau šlykščiausias dalykas yrą. 
tas, kad tas buvusis “revoliu-’ 
eionierius” daro biznį ir iš 
“meilės” pardavinėjimo. Jo 
landynėj visuomet randasiAmerika yra pasižymėjusi 

savo dideliais ir mažais butlc- 
geriais. Tačiau ir mes jų 
turime, nors čia prohibici- 
jos ir nėra. Yra ir pas mus 
nemažai slaptų vietų, kur par
davinėjamą svaigalai. Dabar
tiniais laikais pusėtinas skai
čius žmonių tuo bizniu verčia
si. Atsiranda ir lietuvių, ku
rie iš butlegcriavimo gyvena.

Štai prieš kiek laiko virto 
butlegcriu vienas labai smar
kus veikėjas. Pirma jis bai
siai daug kalbėjo apie darbi
ninkų išnaudojimą. Buvo 
smarkus revoliucionierius, dė
josi labai apšviestu žmogum. 
Su pardavinėjimu svaigalų klaidas, tai jiems dar galima 
——. ..r ... ........- ■ ... X.... ..........i '............. — '• — .... —....... -■

savo biz-jus” visai nesigėdi 
nio. Girdi, aš durnas buvau 
pirma. Jeigu bučiau seniau 
pradėjęs t po bizniu verstis, 
tai šiandien jau gerai stovė
čiau.
'•Kaip sau norite, bet tai 

šlykštus dalykas užlaikyti 
“meiles landynę”, ypač “ap
šviestam ir susipratusiam” 
žmogui, kuris dar visai nese
niai pasižymėjo dideliu revo-

’ h, . v - , . < ■

Kada J|amsųs zhioneliai daro

bėra. Jų silpnumu visokie 
“pulruimių” laikytojai pasi
naudoja. — J. Suirunėlis.

LIETUVOS ŽINIOS
Geriausia Lietuvos 

karvė
KAUNAS. — Iš pristatytų 

žemes ūkio rūmams apyskai
tų apie 26,864 Lietuvos karvęs 
matyti, kad vidutiniškai viena 
karve per metus duoda 2,343 
kilogramus pieno. Vidutiniš
kas pieno riebumas 3,76%. 
Riebalų viena karvė per me
tus vidutiniškai duoda 88 kilo

gramus. Produktingiauua kar
vė yra Leižuvoj. Jos metinė 
produkcija — 6,166 kilogramai 
pieno 4,30% riebumo ir 265.1 
kilgr. riebalų. Antrų vietą uži
ma ^alioji. Ten esanti ge
riausia karvė per me'įus duoda 
5,835: kilogramus pieno 3,75% 
riebumo ir 218.6 kilgr. rieba
lų. Trečią vietą paimanti kar
vė yra Gailaičiuose. Jos meti
ne produkcija — 4,690 kilogr. 
pieno 4,37% riebumo ir 205,4 
kilogr. riebalų.

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

ČEVERYKAI

H ,/ ' - 7 i

' ąjįėįsti.sueina, 
jo^ jie geriau ųeitaano,. Bet 
Štai pas mus ir su taip vadi
namais “įntęligęntąįs” pasida
rė nei šis nei tas. šį kartą 
galyoj turiu ypač du ganą 
“apšviestuosius” vyrukus. Jie 
pirma pusėtinai veikė ir ko
vojo su blogais papročiais. 
Bet štai dabar ir jie patys da
ro tai, ką pirma ęjnerkė. Ne
pagydomai jie užsikrėtė boŲy 
mušimu. Kiekvieną lųieją die
nelę jie praleidžia “pulrui- 
myj”. Dirba net sušilę. Ker
tasi vis už čempionatą. Kam
barys prirūkytas ir tvankus, o 
jie duoda ir duoda be palio
vos. Baigia tik tada, kai žy
delis atima iš jų lazdas ir už
daro savo “pulruimį”.

Bloga, kuomet žmones pra
randa saiką- pradeda ką 
nors, tai jau jokios įpicros nc-

KALĖDŲ DOVANOMS
Besiartinant Kalėdoms, beveik kiekvienas 
žmogus manę pirkti kam nors kokią 
nors dovaną.

ČEVERYKAI YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS. 
1

Prieš Kalėdas šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 ir augėliau. Mes 
užlaikome geriausius čeverykus ir turime didžiausi pasirinkimą visai šei
mynai: vyrams, moterims ir vaikams.

Pirkdami pas mus. sutaupysite pinigų.
V ♦ , i, ■ ' F > » "| T ,# j

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai

>,5 So. Iliusted St. TeLViptory 657(5

VIENINTELIS LIETUVIU BRA23UJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties dąjrbinmkų 

laikrašti^ yrą

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata S. Amerikoj ir Vejuvęj

2 doleriai

r—T7

t. > IIIM". I II I Į . „Įl I I U. ■.

ELEKTRIŠKI ŽAISLAI
rnwmnwiT' ■ii,,‘r*-‘^lMLWir’<—

SKAITO
PLATINA IR

REMIA
r -< • 4 ' į>.. >

ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS ’

MUSU ISTORIJOJ

Pilnas Šlakas LtONEJk ir 
AMERICAN FLYER Traukiniu

ATSIVESK SAVO BERNIOKUS 
’ pamatyti riiusų didelę traukinių 

parodą, — pilnai įrengti su stačiais, 
tuneliais, signalais, kaimais, freito 
ir Įpasąžieriniais traukiniais, trekiais 
ir priedais^—visi slujungti ir gatavi 
važiavimui.

C’RfP

mwt;wxiK>w<r»mKw««mMsW»tf.,W6Aaattangwa.,«<

Elektriški Jrąukinią Se t ai

Taip 
žemai 
K,aip

. PALJARSSJĘS ■ SISTAS
Pilnas su 6-colių elektrišku stilingu garvežiu ir Pull- 
niano karąjs, 8 ilgio i0-g^bgę, vingiuota; ge)9Žk<kelio Ji- 
nųa, ir, stoties ^rąnsfgęią^. DąpiikĮą^ti Jųięko ,ne- 
reiKcs ...... .........................................    $8.25

žemos kąinosl ant visų traukinių, Trekiu ir Prie- 
M Dabar laiklis įsigyti blęktrįška traUkipįb. setą, kWs » 
ina,. 8^ylu.u«eli "lėtų, arba dapirkite prie to,. kuri jūsų suriells jau tpp. .

ElektrLški pečiai <161 žaidimo, 
ant kurių tikrai galite virti .u. 
Elektriškas Guro Inžinas, su 
Švilpinę ....L..
Elektriškas Klausinėjimo ir 
Galvasukio Žaislas ................. .
Elektriškas Žabo vai prosais Su i 
kuriuo tikrai galimu prosinti 
Elektriškas Kaster Kit ...........

SVARBIAUSIA

Vidurmiesty H- 7 į W\ Arfoms tff

$1.50

Tikri Tifonai, Telefonų Sętąi $4,95 
Pksltikėtinos eglaitei 8 spąL 

M»?da leųųš 
Eiokws^i yj^y 

Bethlehųmę žvaigždė

BU VEINB.-yiSV/ EIA2K TĘOS. PRIETAISŲ 
' A 4. i XX 1 •! •!'• *tz it J- r/ ’ .'•'•«> ./•*„•• V'

. ■ . < ' ' ■ , ■'

SQM

...............v

... $1.05

4? .•»
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Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitini lai^rąStj. 
Kainą metams 2 dok, pusei metų 1 doL 

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW <58, Schliessfaeb 80 ’ ... -....

............

Jūsų
PATOGUMUI

:;:Z

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankąs,
- . ' • .. ■ — ‘ ■ V'- . . ■ -

Išverčiame Dokumentus, 
Prtagmme įgaliojimus, 
IŠpiMojUO Suv. Valstijų pilietybės

. ■■ •py'i .■ • .v - 1 -4 ’*■ .

* >•' < t '' - ,, • <

VIDAIS JiųsIKĄŲAIS

v A7t<
- m «. Dw^n
•• L»“" 1240..

• musų ’ ‘ tegul tarta

s'g^lfto dijeiniifą 
W|<.

4 ■. tykių mpkdjt- 
mo pl<W9- ,

? • • ■<■'.■ ' !», - V. • <?• <

! y_ . . , , .,,.. , . . .

A'uir<rsų pir/umų pudurytų api ipų^‘itoioliėjihją^ldn^jiiįįkaiįon^.mdiv

kuo tnpkęjiiM pla

žaiflm 
muių

’ /t’EDBkAL

•KUPONUS



Antradienis, grubd. 13, 1922

operos

apsire

MAGIŠKAS DIAL

SORE THROAT

A. A. Anderson, Presldent

PIRMYN AIDAIReduces COLDS

Plėšikai užpuolė ir 
apvogė lietuvio M. 

Kasparo krautuve
Ieško T. Marcinkevi
čiaus ryšy su policis- 
to Lunde nužudymu

Apsiginklavęs revolveriu priver
tė M* Kasparienę atidaryti 
registerį ir atiduoti pinigus.

NAUJI STEWART WARNER RADIOS 
PAGAUNA IŠ VISUR IR IŠ EUROPOS

Kaspa- 
norėjo

1. Petrošius ir V. 
prisirašę prie choro

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Sarscvičių, kuris buvo su cho 
ru frirmiaii 
Tariitis
tik šitą sezoną, turi talentus ir 
gražius balsus, ir dėl to daug 
iš abiejų yra pasitikimą atei-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Sekmadienis iš tikrųjų buvo 
Pirmyn choro diena; po pietų 
turėjome malonumo išgirsti 
choro dvigubą kvartetą, due
tą (Galdikaitę ir Skeveriutę) 
ir keletą solistų per Budrike 
radio valandą. Vakare, kaip 
žinote, įvyko choro didis kon
certas.

, atsakė, kad 
’holdapą” ir pa- 
atidaryti regis-

Suimti 10 įtariamų vyrukų, ku 
rie, spėjama, galėję būti ban 
ditais nužudę policistą lietu 
vės Valušienės krautuvėj.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GEE--1NOUU> 
X ?? ViHAT

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

Tokius Naujus Radios jus Galite Pamatyti 
ir Persitikrinti pas

— Due to unforcseen 
circumstances, the “Sharps and 
Flats” will not appear today. 
The Singing Fool promises to 
be with you tomorrow.

Kaina tik $1.00
Ką tik' naujai atspausdinta 

PrisiunČiame paštu.

Nusigandusi 
neturėjo kitos 
bes visus

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

tISTERINE
relieves

/OEO—
NOU UKE THEAR a 1 
SECRET M30UT THE 
blon&etelephohe 
GUŽU N6KV TMJOte. *? 
<1-T$ 50NIESCANDN-

tad, kad ir operetė 
kurią choras statys 
įUrcs net ir didesnį 

už pernykščius 
Bet tam dar bus 

Iki pasimatymo.
Jacąues Grandmesnil.

Buvo aukštas, gražiai 
dęs ir neatrodė įtariamas. Pil
dydama jo reikalavimą, p. Kas 
pariene padavė skardinę “bin 
zų” ir paklausė ką norėjo dau 
giau. Tuomet atkišęs i ją di 
džiulį revolverį 
nori padaryti ‘ 
reikalavo jos

[Acme-P. 8 A. Photo]

Chicago. — Laiškanešys Fred Voelsch ir jo sargas Frank 
Stastny, kurie -tapo apiplėšti vidurmiesčio gatvėje nešant re
gistruotus laiškus į banką. (Plėšikai pelnę apie $500 pinigais ir 
$300,000 vertingomis popieromis, kurių jie betgi negalės iš

mainyti. ;

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Leading Mon, including 
our Prosidonts, ha vo bean Lawyėrs. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro lt alway* a Groat 
Demand for Mon and Womon wlth togai Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a limo. No Time Loit New Classes 
formed nlne tlmes a Year. Start Studying and Eam- 
Ing Crodlts at any Time. ENTER NOW. LLB. Degree 
in Three Year*. Day and Evening Classet.

M. Kasparas pranešė apie 
užpuolimą policijai, bet ikišiol 
nėra jokios žinios apie jo su
gavimą.

LIETUVIŲ PROGRAMAI

KLAUSYKITĖS Gražių RADIO Programų Nedėlioję iš stoties WCFL 
970 k. nuo 1 iki 2 valandos po pietų.

Ketvergais iš stoties WHFC, 1420 k. Pradžia 7:30 vakaro.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpedaliSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgytb ateikite čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St._______kampas Keeler Avė. Te!. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD f f;: •
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202 ®||Į

Vanos, lietaus ir druskos vanos, tB|
svvimming pool. tuM

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. .................

Labai Švelnus ... ' »■
nūs milinys parinktlnlo alie
jaus. Švelnaus uksuso. r 1 likti
nių kaiminių, retų prieskonių. 
Sumailytas mažom) kruali- 
mis dėl reresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS gru<w*r 
ninkamu kas kelio* dienon 

FabaodjkH JJ!

Suaugęs vyras ketvirtadienį, 
apie 7 vai. vakare įėjo į žino
mo veikėjo lietuvio rateliuose 
M. Kasparo krautuvę, 2059 
West 23 Street ir tuo laiku 
krautuvėj buvusios p 
rienės užklaustas ką 
atsake “binzų”.

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listetine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtleidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

šiandie nuo 7 iki 
kare iš stoties W. 
1360 kilocycles, bus transliuo
jama nuolatinė antradienio ra
dio programa leidžiama pastan
gomis Peoples Fumiture Co. 
krautuvių.

Programo dainų dalį rūpes
tingai rengėsi išpildyti Peoples 
Radio duetas ir kvartetas. So 
los dainuos J. Romanas, H. 
Bartush. Taipgi dalyvaus A. 
Čiapas, O. Skeverfutė ir kiti. 
Kalbės Dr. K. Draugelis, dan
tistas. Prie to, buS- šisfrn se
zonui pritaikinta ir labai gra
ži muzika. Todėl reikia atsi
minti užsistatyti savo radio ir 
pasiklausyti.—XXX.

PRE4AW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

Yelephono Reglstrar, Stato <1«l
(Ėst. Feb. 5, HM)

Chicagos policija ieško tūlo 
Teodoro Marcinkevičiaus, 24 
metų vyruko, 4516 South Iler- 
mitage Avenue, ryšy su poli- 
cisto Williani Lunde nušovimo 
penktadienį, lietuvės Veronikos 
Vahišienės krautuvėje, 4312 S. 
Ashland Avenue.

jpolicija areštavo apie dešim
tį jaunu vyrų, gyvenančių apie- 
linkėje, kurioje policistas buvo 
nušautas. Jie esą įtariami as
menys ir nužiūrimi, kaipo 
Lunde mirties kaltininkai.

Krautuvės savininkė Veroni- 
ca Valušienė bus policijos pa
šaukta mėginti išskirti iš jų 
žmogžudį, kuris kartu su kitu 
į jos krautuvę įsiveržė ir poli
cistą nušovė.

Paaiškėjo, kad Wm. Lunde 
lietuvės krautuvėje buvo su
stojęs pasilsėti ir išgerti puo
delį kavos. Banditas į jį palei
do šešias kulkas.

p. Kasparienė 
išeities. Pagro- 

registeryje buvusius 
pinigus, viso apie $18-20, spru
ko laukan ir pranyko.

pasilikime
jas vyrų kvartetas: J. 
čius, J. Petrošius, V. 
ir P. Jakavičius.

P-lė Elena Bartush 
padainavo tris dainas 
programe rašė, kad dainuos 
tiktai dvi. Bet kur tau klau
sytojai leis tokiai artistei taip 
greit apdainuot!

Programa baigė choras, su-

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705
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Koncertą atidarė Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkestras 
su Offenbach’o overtiura — 
Orfeus. Orkestras, po vado
vyste K. Steponavičiaus, yra 
gerai išsilavinęs, kaip jis pa
rodė savo akompanavimu per 
visą koncertą. Po orkestro 
girdėjome Pirmyn mergaičių 
trio, Eleną Vespendaraitę, Va- 
netįą Grybaitę, ir Stellą Rįm- 
kaitę. Visi Chicagos lietuviai 
— muzikos mėgėjai —- jau ge
rai susipažino su Elena Ves- 
penderaite, kuri yra viena iš 
choro senesnių narių (su cha- 
ru jau keletas metų) ir yra 
pasižymėjusi kaipo solistė. Pa
nelės Grybiutė ir Rimkaįtė bu
vo su choru tik trumpą laiką, 
bet jau parodo daug talento...

Trio sekė Pranas Jakavi
čius, “Musų Pranulis”. Pra
nas, nors ir turėjo didelį šaltį, 
stengės visiems, patikti.

Programą tęsė naujai suda
rytas duetas p-lės Skeveriu- 
te ir Galdikaitė. P-lę Skeveriu
tę gerai pažinome, nors Galdi
kaitės vardas dar jums neži
nomas. Betgi, p-le Galdikaitė 
turi talentą ,ir mes iš jos daug

dainuodamas net penkias dai 
nas. Solistes buvo: V. Skiise 
vičiulė, B. Vilimaite, ir E 
Rimkait ė (trio dainoje “Pa 
baigtuvių šventė 
“Laima”). Anelė Salaveičikiu- 
lė ir P. JakaVičitfs (duetas 
“Važiuotojų Dairioje” taipogi 
iš operetės “Laima”).

Tai paiodo kad choras bė 
abejonės vis žengia pirmam 
Artistų, solistų skaičius yrd dU 
dis ir įvairus . Keletas 
jau yra ir kitur pasižymėję; 
p-le Vespendcraitė buvo solis
tė operetėj “H. M. S. Pinafo- 
re”. P-lė Skusevičiutė buvo 
solistė operetėj statyboj Lind- 
blom High School. V. Taru
tis buvo solistas toje pačioje 
operetėje. Visi trys savo da
lis gražiausiai atliko ir užsi
pelnė palankumo. P. Jakavi
čius jau gerai žinomas. Gal 
daugumas iš jūsų atmenat J.

Duetą sekė nau- 
Sarsevi- 
Taru’is

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS“ rašo apie dar 

bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS“ kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS“ savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS“ eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metą pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga. 
Gogola iela 7a-9

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

MIN — • SHE’u.
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
L ’ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritą 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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“K4MDŲ PIETUS” ABKUAMS

Niuo 1909 metų arkliai Kansas City mieste gauna 
per Kalėdas paėsti avižų ir šieno. Tai vadinasi “Kalė
dų” pietus arkliams”. Prieš 23 metus, kada tie “pietus” 
buvo iškelti pirmų kartą, jiems buvo paimta milžiniš
ku svetainė — Convention hall.

Juos rengti sumanė viena turtinga moteris, Emma 
Ęobinson, įsteigdama tam tikrą “kalėdinių pietų ark
lams fondą”. Jos vyras, mirdamas, paliko tam fondui 
$10,000. Dabar mirė ir pati “labdarė”. Laikraščiai pra
neša, kad ir ji savo testamente paskyrusi tam tikrą 
sumą pinigų tam pačiam tikslui.

Kada šimtai tūkstančių žmonių Amerikoje kenčia 
badą, tai mielaširdingi turtuoliai rūpinasi, kad per Ka
lėdas arkliai gautų paėsti avižų! Tai tik rodo, kad tie 
laimingi asmens, kuriems pavyksta begyvenant susi
krauti daug pinigų, dažnai nežino, ką su jais daryti. 
Valstybė turėtų įvesti aukštas paveldėjimo taksas dide
liems lobiams, taip kad po turtuolio mirties jo pinigai 
nebūtų mėtomi bereikalingiems tikslams, bet butų 
vartojami visuomenės reikalams.

SU-

GRUODŽIO 15-TOS SKOLŲ MOKĖJIMAI

tu-Už dviejų dienų Jungtiniu Valstijų skolininkai 
rėš joms užmokėti šitokias sumas:

Belgija $2,125,000; Čechoslovakija $1,500,000; 
džioji Britanija $95,550,000; Bstonija $266,370; Franci- 
ja $19,261,438; Italija $1,245,437; Latvija $111,852; Len
kija $3,302,980; Lietuva $92,386; Suomija $186,235. Vi
so — $123,641,698.

Tai yra tie skolų piękejipiai, kuriuos Jungtinių 
Valstijų valdžia atsisakė prailginti.

Daugiaus kaip šimtas dvidešimt mijjįo&ų dolerių tai 
— didelis pinigas. Jie bus nemaža pagelba Amerikos 
iždui, kuris širdie, dėl pajamų sumažėjimo, nesuduria 
galo su galu. Bet visų metų valdžios biznyje tokia su
ma tai tik menkniekis. Reikia atsiminti, kad federalinė 
valdžia dabar išleidžia per metus daugiau, kaip ketu
ris bilionus ddlerių !

Tokioms išlaidoms padengti reikia milžiniškų pa
jamų. Gerovės laikais Amerikos valdžia gaudavo iš 
taksų ir kitokių šaltinių — ypač iš income tax — tiek 
pinigų, kad padengdavo visas savo išlaidas ir dar ga
lėdavo kasmet atmokėti dalį savo skolų. Dabar, dėl de
presijos, valdžios pajamos labai sumažėjo.

Klausimas, ar tie 123 milionąi dolerių, kuriuos Dė
dė Šamas gaus iš savo skolininkų šį ketvirtadienį, pa
dės nugalėti depresiją? Vargiai. Yra rimtų ekonomistų, 
kuipe sako, kad ėmimas ąukso iš Europos dabartiniu 
laiku gali pabloginti viso pasaulio ekonominę padėtį. 
Ameįrika turi aukso daugiau, negu reikia. Jai trūksta 
ne aukso, bet pręgų pelningai jį investuoti. Kol kainos 
prekėms nekils, tol biznio pelnai neaugs.

Di

^tąn#znių”, kurio esą komunis
tų partijoje labai daug.

“Jo visur užeisi”, sako ji
sai. “Ypatingai daug sektan- 
tizmo dvasios rasime pas tū
lus musų vadovaujamus (va- 
dovaujaų^ų?? — “N.” Red.) 
draugus kolonijose. Jie ne
pasitiki mąs^mis ir bijo jų. 
/ie nusiminę, nupuolę dva- 
ąioįę, nen?ątę darbįninkų kai- 
$^0,”
Pats Komunistas nesupranta, 

kas yra “sektantizmas”, su 
kuriuo jisai neva nori kovoti.

Sektantai bijo masių? Taip, 
bet kokių masių? Apšviestų ir 
laisvai protaujančių masių.

Sekta yra, visų-pirma, religi
nio judėjimo grupė. Ji turi 
tam tikrą “neklaidingą” moks
lą ir “neklaidingą” vadą. Visi 
sektęs nariai turi aklai tikėti 
to savo “neklaidingo” mokslo 
dėsniais ir aklai klausyti savo 
yado. Jeigu kuris ima abejoti 
arba neklausyti, tai jisai yra 
apšaukiamas “heretiku” arba 
“renegatu” ir išmetamas iš ti
kinčiųjų tarpo.

Taip yra .dąro.ma Yoliyos 
“Ziono” bažnyčioje ir visose 
kitose religinėse, sektose. Bet 
butų klaida mąnyti, kąd sek
tantai iš viso vengia masių. 
Kaip tik priešingai. Jie nuola
tos ięškę masių ir stengiasi jo
se paskleisti savo “evangeliją”. 
Minėtasai Voliva, pav. net per 
radię sako pamokslus, norėda
mas gauti daugiau pasekėjų.

Sektantams yrą geros 
taujančios, nekritiškos mases. 
Taigi sektantai bijosi ne ma
sių, kaip pasakoją “Laisvės” 
Komunistas, bet laisvo prota
vimo ir kritįkos.

Kuomet šitokia dvasią užsi
krečia politinė partija, tai sa- 
jkoma, kad ta partiją yrą sek
tantiška. Brooklyno stąlincų or
gano rašytojas teisingai paste
bi, kad sektantizmo yra labai 
daug komunistų partijoj?, bet 
jisai nesupranta, kad patys tos 
partijos pagrindai yxa sektan
tiški. Komuęistas joja ant sek- 
tantizmok arklio, ir ^ra -juokin
ga, kad jisai to arklio nemato!

Viso pasaulio komunistai ti
ki į “neklaidingą” nabašninko 
Lenino mokslą
nas nė vienu klausimu neturė
jo nuosakaus nusistatymo. Per 
30 metų jisai skelbė demokra
tinio socializmo idėjas, o per 
paskutinį pustuzinį savo gyve
nimo jisai prieš jas atkakliau
siai kovojo. Bet taip yra su vi
sais ^pranašais”: tam tikrame 
momente jų gyvenimo įvyksta 
“persilaužymąs”, ir pranašo se
kėjai sako, kad nuo to momen
to jisai staiga stebuklingu bu- 
cĮu patyrė “tiesą”; o tai, ką 
jisai skelbė pirmiaus, tai bu
vę tik “pasiruošimas” tam is
toriškam momentui.

Šitaip visos religinės dayat- 
įkos aiškina savo pranašų ne- 
Aųosakumą.

Bet pranašas arba jo įpėdi
nis sektantams yra visuomet 
svarbesnis dalykas, negu jo 
“apižinoji ir neklaidingoji tie
są”. Taip yra ir pas komunis
tus. Jie garbina “leninizmą”, 
bet dar labiaus jie lenkiąsi 
prieš dabartinį savo vadą Sta
liną. Ką Stalinas sako arba da
rę, tai “šventa”, nežiūrint, kad 
ję darbai butų ir biauriausi. 
Niąkam nevalią jį kritikuoti. 
Todėl žodžio ir spaudos laisvės 
Rusijoje nėra. Organizacijų 
ląiavčs nėra. Visuotini baląąyL 
mai panaikinti.

Už tai, kad Stalinui prieši
no?! Trockis, tai pastarasis bu-, 
vo išpieštas iš komunistę par-, 
tijos ir ištremtas į Turiną, ir 
šiandie kiekvienas “ščyrąs” ko
munistas kalba apie Trockį su 
pągibąjaejimu, kaip apie “repe- 

ir “kontr-revoliuplopįe- 
rių”. Už tai, kad prieš Stalino 
ąptorijątą šiaušę?! Kamenevąs 

tąi ir jie t^po 
“ek^Kęnvąnikuoti” ir pasmerk-* 

Toįtfu bądu net patys svar- 
hjį|u4ejį Lępipo bendrądatbjąi: 
ij ^ąvizįnb vykintoją! Rus.L

‘e yra patekę | “praKeįktjj-

Tą patį reiškinį mes mato? 
me ir įvairių šalių komunistų 
partijose ir jų skyriuose. Pas 
Amerikos lietuvius komunistus, 
pav. tapo prakeikti buvę “gar
bingi veikėjai” Juozas Baltru
šaitis ir Dr. J. Baltrušaitienė. 
Paskui tarp prakeiktųjų atsi
dūrė Butkus, IPruseika ir kiti 
“didieji” kęmųnistų oratoriai, 
rašytojai bei organizatoriai. Ir 
nors šitįe '‘ąklpkinįnkai” bei 
“repegątąi” dar yis kryžiąvo- 
jasi ųž Mąąkvą ir pet siūlo 
savę ąukąs komunistų partijai, 
bet jje yra kasdien niekinami 
ir t^m’i^ųojąm!* Jeigu komu
nistų partija turėtų savo rąn 
koše Ąjperikos yaldžią, tai

Baltrušaičiai, Pruaeika, Butkus, 
Paukštys ir kiti “renegatą!’’ 
seniai butų buvę Bimbos įsa
kymu uždaryti kalėjime ir skal
dytų akmenis arba hųty ap
šaudyti.

Tąi yra scktantizmąs I Var
giai bent viepą religinė orga
nizaciją savo sektantizme bu 
Vę kada norą nuėjusi taip tpjį, 
kaip jių .dienų komųnizmąs. 
Bet tie sektantai dabar kalba 
apie “kovą su ąektąntįzmu”. 
Ar ne juokai? Sektos vadai sa
kosi esą sektantizmo priešai! 
Tai vistiek, kąįp kad Ziono Vo- 
liva imtų girtįs, kad jisai ko
voja su rębginįąis prietarais!
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LIETUVOJE ESANTI LABAI
nupuolusį

Lietuvos moterų* katalikių 
laikraštyje “Moteris'* kun. Kru-‘ 
pavičius labai juodomis spal
vomis piešia doros stovį Lietu- 
voje. Jiąai pako, kad doros Pup-f 
lirpu Mątuvįų tauta pralenkusi 
net ^rąpcuąus, kųrjįe esą įno-’ 
mi kaipo “žeęąįąyąios doręs 
žrępnęs”. * j

Doros puolimus palai- 
ky ^not I9TM»WčiaMą( 
pa^eifla pjįo jpoterų.
Neų^os ,nelan-
kančią ypdan-
čiou ,vis4 i ue4oryhės ba
lt}. $ia»4ie »*«■
kusi toki laipsni, kadi 
•‘kap kelinti pumai > slapti 
vi.'.šieji namai, kms kęlipta šei-

piąs Lietuvoje, iš tįiesų,. nužen
gė pasibaisėtinai toli. Bet Lie
tuvos klerikalų vadas yisai at
bulai aiškina to bjogumo prie
žastis. Jisai .kaltina nctikęjjnią? 
Tačiaus Lietuva per šimtme
čius buvo kunigų globojama,- 
tai kodėl gi dąbar jos žmonės* 
taip staigiai ėmė ir “ištvirkę” ?* 
Kodėl jie doros atžvilgiu nu
puolė žemiaus net už “nedo
ruosius” franeuzus?

Dora įr? įra cįĮco-
«mųnįs pyvpnūpM#. ProfitKųci- 
ja gema |S vargo ir įado. 
ščiojųnas i bažiiyčist ir RftterĮfi‘ 
badaujanti' žn)qgy negali paso
tinti, Jeigu K^ūl^vičiui' t^ 
rūpėtų pakelti žmonių dorų, 
įai jisai kovotu jų ekono
minio būvio p^eripiipų. Ęet' 
jam rupi tiktai ųayo Įuorpo —■ 
ktBUkįjos —

ĄNf B&RI

rr-r

nors Lėni-

tinip.
Jeigu tąi tiesa, tąi ištvirkt-

ftalįncų vądas, ir 
.Įjįęmiųi^tas, ‘'Laisyėje” įįojč yra pate 
savo sekėįus kMV

(Tęąinys)
Tamsta neprivalai čia gu

lė* i, — pasirink sau kitą vie
tą...

—Ąš busiu geras, o jeigu rei
kės, tai ir vandens galėsiu at
nešti, — prašiausi aš.

—Labai ačiū; bet tamsta 
nesirūpink manimi, — aš tik
rai nenuslopsiu. Prašau, tuoj 
pasitrauk iš čia. Jeigu to ųę- 
padarysi, tai aš sukelsiu triu
kšmą. Rimtai kalbu!

Jos balsas buyo griežtas ir 
tuo pačiu laiku baimingas. Aš 
nutariau taip lengvai nepasi
duoti. Svaigino mane ne tik 
alkoholis, bet ir aistra. Truks, 
ar laikys, bet aš nesitrauksiu. 
Bet. štai kaip tik tuo laiku ne
toliese pasigirdo balsas:

—Girdite, jau prasideda. 
Bukime pasirengę mergaitę 
nuo *tų išgamų apginti...

Nepasakysiu, kad aš tų žo
džių bučiau labai jau išsigan
dęs, bet skandąlo susilaukti 
visgi nenorėjau; Pasijutau 
užgautas. Mane paėmė apmau
das ir aš šiurkščią! tariau:

—Juk ąš ne viįkąs, tad tavęs 
nesuėsiu... Jeigu jąu aš taip 
baisus, tai galiu’ ir iš daržinės 
išeiti. Sudiev!

pi. ■ .. • • t t . ... •••• . .1, ..

—Ačiū, geras- esi, geras, — 
rarkastiškai tarė ji, —- tik, su
simildamas, grėičiąu eik...

Išėjau į. kiemą ir atsisėdau 
ant to paties suolelio, kur ji 
dąr nesenai sėdėjo. Nerimau. 
Nuejąu į savo kambarį, kurį 
buvau iš smuklės savįiųnko 
išnuomavęs. Įgriuvau į lovą 
su visais drabužiais^ *bet už
migti jokiu budu negalėjau. 
Atsikėliau ir vėl nuėjau į smu
klę, įkad išmesti porą karčių
jų, o paskui išėjau į kiemą 
klajoti. Į galvą lindo visokios 
mintys, j,r jos yis apie Stasę 
sukosi. O į ausį lyg kažkas 
kuždėjo: “Na, ir ištižėlis tu! 
Rytoj ji išvažiuos ir tu dau
giau jos nebematysi. Tai ko 
čia varžytis? Naudokis pro
ga...” . ' į

Ir pats nepasijutau, kaip įr 
vėl atsidūriau daržinėj ir ne
toli mergaites atsiguliau. Tųr 
[būt, beveik vįsį jau miegojo. 
Girdėjosi tik knarkimas ir kei
stas gargaliavimas. Tik vienoj 
vietoj kažkas šnibždėjosi.

Pradėjau tyliai prie mergi
nos slinkai. Ji buvo viena, 
Bąltiei)ė lojįąu nų? jos 
nuslinkusi ir kietai miegojo. 
Miegojo ir Stase. Ji giliai ir 
ritiųiškai kvėpavo, prislinkau.* 
Piktą? pasiryžiinas tilo. Mane 
apėmė kažkoks jąusmas ir 
pradėjau svajoti. Bet neilgai. 
Vėl ipąnyj atbudo žvėris, o au
syse skąipbėjo: “Pranai, ne
jaugi tų busi toks lepše. Esi 
jaunąs, grabus, Ko sjiąudi. Gy- 
veųimas trunipas, tad naudo
kis progomis, — gerk ąąldųmo 
.taurę ligi dugųo, kąd* pąąkui 
,nekiltų,gqi$tiĮi...”, 

i^tjitaijį^u „prjįėš | paguli- 
dą. Apkabinau aš ją sa<o rau
ką* 8tąigą iš ipįegb pabudusi, 
ji bąi^lbgal paklausė:

Čia? Dėl Dievo mei
lė?, kas čia?...

—Stasyte, aš koriu tau kuž-

*1 „ , 
šaldė. Vienas patarė nuvilkti davąusi nesmagiai, kai reikė- 
irie šulinio. Visi sutiko; Pra-Įdąvo naują emigrantų parti- 
iėjo vilkti. Kaj kurie neiš-lją išlydė#. Ir keistas dalykas, 
centė, ų- dąr magary&ęms ką- —godosi, man iš to reikėjo tik 
lis smūgius* prįdfcjo. Į pąpdžiauętį, ųe? įuo daugiau

— Ką dabar mes su
rysime? — paklausė augaluo-1daugiau peįuo. Bet taip ^ebu- 
as vyras. lyo. Šią emigrantų partiją iš-

Pasįgirdo keji balsai: Įleįąti męm buvo kur kas sun-
> 

ir Kuri Pagav<> »>a»»
)••• v

— imi j4» vj.ui, — pa-. Aį ątąįsėdąu prie beržo ir 
eiskite jį. Štai junw dešimtis ąusimąsČiau. Praeis dar valan-

iavo, i,ųo aš gurėdavau

aš noriu, k«4 įu mane teisįv- 
«a* Až tave niy-
liu... tikrąi myliu, — ir savo 
lupomis pradėjau ieškoti jos 
lupų.

—Šalin! šalin! Pasitrauk 
nuo mąnęs, — prądėjo ji šąu- 
įti.

Pagayąu jęs galvą ir pradė
jau į ausį jąi šnibždėti ir^pra- 
šyti, kad ji nekeltų triukšmą. 
Ji nieko nesakė, o tik visais 
galimais bųdąisi stengėsi pąai- 
liuosuęti. Jaučiau, kad koya 
praląinąėtn. Ji išliuo$avę ran
kas ir pradėjo man veidą 
draskyti. Veidas pasidarė drė
gnas? Supratau, jog tai krąu- 
jas bėga. Mane paąmf koks 
tai įdukįmas. Prądėjau grū
moti:

. h ,4

—Paliauk veidą draskiusi,' 
o jeigu ,ne, ,tai aš Įave atiduo
siu yokįečių valdžiai ir galėsi 
vėl grįžti, įš kur ątvykusi. 
Tikrai sakau... 

, v *■ 1 •' 1 • ,

Gelbėjo. Ji atitrąukė ran
kas nuo mano veido. Aš žino
jau, kad viskas pralaimėta, 
bet džiaugiausi, kad kiti emi
grantai neišbudę. Palengva 
pradėjau ją iš sayo rankų lei
sti. Jęs plaukai buvo .suvelti, 
o veidąs mano krauju suterš
tas. Nejauku pąsicįląre. Pradė
jau atsiprašinėti, sakydamas, 
kad aš njekšas įr dar kitokis. 
Bet ji tylėjo ir nei yięno žode
lio neištarė. Tik staiga pasi
girdo balsas:

Pa^iųaų balsą. Kalbėjo ,Us 
pats augalotas vyrųkąs, kuri? 
daržinėn keliaujant pądąRė 
pąsąrgą, kad iucįj nesugriutų- 
mėjue. Nors dar alkęhęlio ge
rai ir nebuvo iš galvos įšgąra- 
vę, vienok supratau, jog tąi 
nėra juokai. Į galvą dingtelė
jo mintis, jog reikią bėgti, bet 
jau buvo pervėhi, Kaip tik 
tuo laiku pasigirdo lygiai 
balsai: i

—Pamokykime tą frantą, 
kad jis daugiau prie bejėgių 
merginų nebelįstų. Pųc^irįie 
tam latrui tokią pamoką, kad* 
jis ir mirdąpias jos ųeužmirš- 
tų.» ' ’ ” ” " ■

Iš šukavimų supratau, jog 
emigrantai yra įtūžę. Ban
džiau nejučiomis nuo šiadų 
pūslink#, bet kažkas už kojos 
pagavo:

— Štai jis čia... Pamokyki
me jį, kaip reikia prie jaunų 
merginų lįsti...

Pasipylė mano adresu viso-, 
kios kelionės. Tuoj iš visur 
subėgo vytai. Kažkas atidarė 
jduris, kąd galėtų mane maty
ti. Aš pašokau ir bandžiau 
pasiliuosuoti. Kažkieno smū
gis užvažiavo man į veidą. 
Sugnipžau. Na, ir prasidėję 
kętayojiipas. Niekas manęs 
taip nemušė, kaip tadą. Ti
kiuosi, kad ir nebemuš... Mušė 
kumštimis, spardė kojomis. 
Gal ir visai butų užmušę, jei
gu nebūtų įsimaišęs Tarpia- 
nas.

— Vyrai, ką jus čia daro^? 
Juk ųžinušite žmogų ir patys 
bėjęri pajdiusite... Pakaks jam 
tos painokos, — jis to neuž
mirš per visą savo gyvenimą...

Tie žodžiai kai kuriuos aL

iy" savo

jyo. Šią emigrantų partiją iš-

— Atiduokime jį vokiečių Ikiau, nes kartu su ja važiavo
žandarams! f X

Ir vėl įsimaišė Tarmanas: Į^irdj... -
—- Ką jus čia, vyrai, — pa

; ,jį

rublių. Išsigerkite ir viskas Idą kita ir aš turėsiu su ja per
lus gerai. aiškinti, persiskirti gąl ant vi-

Pinigus jis padavė augalo- sados. Štai neužilgo ateis 
tam vyrui. Tasai paėmė ir traukinys ir viskas bus užbai- 
jvarstė, įcą daryti. Neilgai, gta, užbaigtai... Ir aš daugiau 
Nusispiovė ir piktai tarė: jos nebematysiu, niekuomet

— Matote, jis papirkti mus nebematysiu...
norį.. S^ai, atsiimk tu savo pi
nigu?, tu prakeiktas* palaidū
ne.. Kokis jis gudrus: ‘išsi
gerkite’... Vadinasi, jus ger
kite, o mes ir vėl lįsime prie 
moterų...

Tuos žodžius taręs, jis pris
paudė kumštį prie Tarmano’ 
veido. Tasai, kaip maišas,] 
nugriuvo kieme. Kažkas* ir 
man užvažiavo porą kartu. 
Pakrypau, bet išsilaikiau ant 
kojų. Įtūžimas vėl atsinauji
nę:

— Išgamoj, jus manote, kad 
pinigais galėsiu atsipirkti. 
Pašaukime žandarus ir tegul 
jie su juo daro, ką nori.

Aš stovėjau prie šulinio ir 
ploviau nuo veido kraują. Pa
sigirdo netoliese Stasės balsas*:

— Vaikinai, nebebauskite jo 
daugiau. Tiesa pasakius, jis 
man niekę blogo nepadarė, 
^es visi girtuokliavome ir visi 
esame toįcic. Aš ir pati tiek 
jay kaĮta, kaip ir jis...

-- Gąl Uu jau pagailo to 
ų;ęmškai pastebėjo

a L

Sudejavę širdis. Emigrantai 
pradėjo skubiai ruoštis. Atsi- 
kėliąu įr aš. pradėjau ieškoti 
Stątęs. Norėjau sų ją susitik
ti. Susitikti viens ant vieno,— 
be liudininku. Padėkoti, atsi
prašyti jos. Bet kitaip buvo 
lemtą. Pamačiau ją einant 
kąrtu ?u Baltiene ir Tarmanu. 
Nieko jąebelįkę daryti, kaip 
tik prieiti prie jos .

—Žinau, kad kaltas esu. 
Man baisiai nesmagu, kad taip 
įvyko, dovanok man, meld- 
v • Z1U...

Ji nei žodelio petarė, net 
nei ątsigrgžė. Ot, tarsi nei ne
girdėjo, ką aš kalbėjau. Bet ąš 
sekiau paskui ir vis maldavau. 
Mątoiųai, ilgiau ji nebegalėjo 
kęsti ir piktai tarė:

—Atstok tamsta nuo manęs, 
dėl Dievo meilės atstok... —ir 
ji pagreitino žingsnius, kad 
ątsikratyti nuo manęs.

Pastebėjo tai kiti vyrai ir 
pradėjo kjegėti:

—Žiūrėkite, kaip tas ponai
tis hęri gauti kitą pamoką. 
Mes jąm galėsime tą malonę 
suteki... .

(Bus dąugiau)

dėl Dievo meiles atstok...
■’iill - V j -ft ’i ' 1 1 . 4<& T JI « .««.

^UU??
$ali stovintis vyrukas.

— Visąi ųe. Bet juk tąi tie
sa, į^ąd ipes visi girtuokliavo
me. O kaį žmogus pasigeria, 
tai dažnai įr pats nebežino, ką 
darąs. Patys žinote, kad taip 
yra. Klaięįų visi padarome...

Ji kalbėjo rimtai įr šaltai. 
Beveik vįsaj nebuvo susijaudi
nusi. Jos įsimaišymas, mato
mai, buvę nętike*ps. Vyrai 
vienas į antrą žiurėjo ir neži
nojo ką daryki. Pasinaudoda
ma tuo, ji ir vėl pradėjo:

— Tikrai jis tik tiek tėra 
kaitau, kaip ir pieš visi. Pra
šau, paleiskite jį...

Kąi paskutinius godžius tarė, 
jį buvo susijaudinusi ir greit 
pasišalino. Vyrai tylėjo. Pa- 
gĮdjęs, viepus su nepąsi^enki- 
iųpiu pasakė:

—Tavo jaiipė, kad kvailą 
rp<įai... Kitąip, .tau, vanage, 
būtumei pajutęs, kad ant svie
to gyveni...

Vįenas y yru dar pasiupiėl 
mane, o paskui vėl visi nuėjo! 
j daržinę miegoti. Jie murmėjo 
įr’ buvo nepatenkinti. Visas 
sumuštas, visas sukruvintas 
apie miegą, žinoma, aš nega
lėjau nei svajoti. Reikėjo šiek Į 
#bk susitvarkyti, kad bent į f 
žmogų bučiau panašus.

KULTŪRA No. 11 Nau
jas idogius numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

>NĄUJOJ1 BANGA”
i Atėjo pirmas numeris 
Uruguay pažąngiyių lietu* 
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Rytas išaušo žavingas: 
guj nesįniatė nei vieno debęse. 
lio. Saulutė savo švelniais sjĖn- 
^pliaią (,ąr< gląmouėte gla- 
ųiOAėio Rędžių Jąp.Uč ir gėjes.

spųgraptų. Nemalo
nu jbąyo, — yjfsųr skapĄSjo., į 
mąpjj AąAįftu beveik niekas jo
kio dėmesio nekreipė. Atrodė, 
jog visi užmiršo pereitos nak
ties įvykį. Ir kam gi jis galėjo 
įuil svarbus? Kiekvienas emi
grantas rūpintis. savo
r^ikalaię^ rūpintis tolimesne 
įcelionc.
’ Smukjep . aikštė atrodė lyg 
naujokų jenreivių ėmimo pun
ktą?, — tieįę įąug čia jaunuo
ju susip^lįę. tratėsi ir mergi
nų, bet jų kur kas mažiau. 
■Kai kurięs moterys važiavo 
kartu sp Vųįką^s. Tai yis buvo, 
taip sa^ąųt, Juįę'uvos žiedai.

Atvirą! pasakysiu, jog tuo 
laijcų mąu jęįsi politika nerū
pėjo. Nebuvau nė; patriotas,- 
ot, tie klausiniai man kažko
dėl nei į gąlyą neateidavo. 
Vienok kiekyįeną kartą jaus-

<9W skaudėjo. 1

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7., Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.

AMJiBiKOS

Būtina ir labai pageb 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti žios ialies 
pilietais. Pamokinimai . 
apie sios Ialies tvarki, 
apie jos virSininkę rin- 

> kimęi ir yiskj kas reika-

mii turaiyta.

KAINA TIK 25 CB#TA1

naujuos
1739 So. Halsted St.

nn.i I< myiiili4įi UiįiiJlįiįUi i'iįįfįysa 
. i* — >■»—««
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CHICAGK
ŽINIOS

Atnaujinti leidimai 
trijoms Cicero 
radio stotims

Federalė radio komisija, Wa- 
shingtone, D. C. šeštadienį at
naujino leidimus trijoms Cice
ro radio stotims, WEHS, 
WKBI ir WHFC. Visos trys 
stotys yra lokalės, ir teikia 
programus vietiniams gyvento
jams.

Alus esąs beno vedėjo 
E. O. Schildhauserio nu

žudymo motyvas
Taip spėja Chicagos policija 

negalėdama surasti kito mo
tyvo jo pagrobimui ir sušau
dymui.

T*~

PATENTS___ • .. _ -- -A- ... ->

B

Ir?

Graboriai

'■ •> •:>

v-'<•/■>>> J

[Acme-P; 8 A. Photo]

Chicago. — Bertrand Arnold, 16 metų, iš Riverside, high 
school mokinys, kuris nužudė savo pamotės motiną Mrs. Sax<\ 
už ką jis neseniai tapo nuteistas nuo 1 iki 14 metų j pataisos 
namus. Kaip manoma, jis pataisos namuose turės išbūti nuo U. 

mėnesių iki 8 metų.

ti savo organizacijos reikalais.
Kliubo susirinkimai yrą lai

komi kiekvieno mėnesio pirmą 
trečiadienį Stanley Mačiulio 
studijoj. Susirinkimų pradžių 
8:30 vai. vakaro.—J. B.

VARICGSE GYSLOS
Užlydomus Nauju Metodu

ne operacijos ar |«ir61dmų. Be priverstino 
poilsio. $is paprastos ugdymasis, namie lenk 
tli» finis atlikti finVo relkoltis kaip papras
tai—žinoma, jei nėsato Uek į>miOK<|. kad 
esato prlvorsti gulsti lovoje. Tojtiame atsiti
ki nm. Emeridd Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jum; kolų žaizdas. suniadlnU suti
nimu* ir nnAallnti visus skausmus, kad jus 
į trumpą laiką raidei te atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa 
gelbės. Justi nnilekininkH, noptisHalKys jtUU 
oinigų, jeigu nenorėsite.

Buy gloves what 
į it ?OY®5

Lplkiu daug relAkla 
prie patentą. N<n4|d- 
kuoklt vilkindami su 
absiuigojlmu savo

a „„A,
«o koC RN

tat. B Ir "RMOT, m b-
ventlon” formos. Nieko nelmetn 
Ui Informacijas kt> daryti. Rusk 
rnRInMimai laikomi paslaptyje.

rūpestingas p»-

CLARENCE Ą. O’BRIĘN
Re»m,r.d Pat,nt Att,n>,y 

43-A Sscnrlty Savlngs p Commtrdal 
Bank Bulldlng s' 4: '♦ '.m

(Dlrectly aeroes »jĮr««t fr<>ų» Patent 
tfABHJNGTON. D. O. ■ Tt T,:- T.

touTEyeS 
Night and Momlng to keep 
them Clean, C|ear and Hęalthy 

Writefor fote “Bye Care**
vt Beauty” Book 

ModneCo^Devt. D. S.,9 B. OkioSt.,Chic«to

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

.... Lietuviai Gydytojai
U-i_~ur^-j*‘ * *- — ■ «i ai« * ■ n

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir ouo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi* 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnvčiomie 

1821 Sp. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai
Ą. K. Rutkauskas, M.D

4442 South Western Avenue

VALANDOS: 
ano 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

11 valandai ryto

DR. A. L. YUSKA 
2f22 y. Mąrąuetfe Rd. 

kampas 6/tb ir Artesian Avė 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos ooo 9 iki II ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomi po pieta ir 

nedilioms pagal rositarima

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Pbone Bonlevard 70*2

DR. C. Z VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
art: 47tb Street

Chicagos policija vakar ver
tėsi per prohibicijos biuro re
kordus, ieškodama motyvo Au- 
stin mokyklos beno vedėjo nu
žudymui išaiškinti. .Jis buvo 
pagrobtas ties namais, 3435 
Fulton Street, šeštadienį vaka
re, ir už valandos laiko jo kū
nas buvo rastas Cicero.

Anksčiau policija manė, kad 
jis turėjęs kokias nors meilės 
aferas, kurios atnešė jam mir
tį, bet tam nesant jokių įrody
mų, dabar kreipiamasi prie 
prohibicijos biuro. Kalbama, 
kad jis buvęs priešingas gėri
mui tarp mokinių ir įskundęs 
valdžiai spikizę, mokyklos apie- 
linkėj. Valdžia ją uždariusi. Jo 
beno nariai kartais nueidavę 
ten įsigerti.

Jaunam žmogžudžiui 
Varechai gręsia mir

ties bausme
Vakar kriminaliame teisme, 

prieš teisėjų ’Prystalski James 
Varecha, 17, pradėjo gintis ir 
mėginti ištrukti iš elektros 
kėdės, kurios reikalauja proku
roras. Jis nužudęs kelius žmo
nes ir išgėdinęs daug mergai
čių.

Užsidaręs bankas išmo
kės $316,879

Circuit teismo teisėjas Burke 
šeštadieni įsakė užsidariusio 
North Avenue State banko re- 
ceiveriui išmokėti depozito- 
riams $316,879 gruodžio 15 d.

Policijai duotas įsaky
mas naikinti spikizes
Majoras Cermak vakar davė 

policijai įsakymų pradėti kam
panijų prieš slaptas spikizes ir 
flatus, kad išvaryti įvųirius 
gengsterius ir nepageidaujamus

elementus iš biznio. Miestas bai, reikalaujant sumažinimo 
rengiasi leisti tam tikroms įs- kainų telefonams, gesui ir elek- 
taigoms pardavinėti gėrimus. 
Tuo tikslu ruošiamas leidinių 
įstatymas.
Šiandien oras Chicago- 

je atšilsiąs
Oro biuras spėja, kad šian

dien šalčio banga paskutiniomis 
dienomis kankinusi Chicagų at
slūgs. Bytų temperatūra sieks 
apie 5 laipsnius virš zero, bet 
vėliau pakilsianti iki 20 laips
nių.

Marquette Park
South West American Lithua- 

nian Political Club

Gruodžio 3 d. 
kliubas laikė savo

viršminėtas 
priešmetinį

trai. Kompanijos savo darbi
ninkams jau sumažino algas, o 
vienok už telefonų, gesų ir elek
trų imama tiek pat, kaip ir se
niau.

Tapo išrinkta komisija, kuri 
reikalaus iš gatvekarių kompa
nijos, i-:!<d Western av. gatve- 
kariai eitų į vidurmiestj 26 
gatve. Liko išrinkta ir kita 
komisija, kuri turės susižinoti 
su kitomis organizacijomis — 
tiek lietuvių, tiek svetimtaučių, 
—bei susitarti su jomis dėl 
bendros akcijos Marųuette par
ko reikalu. Bus reikalaujama, 
kad tas parkas butų taisomas, 
kaiį) yra taisoma kiti parkai. 
Prie to turėtų prisidėti visi vie
tos gyventojai, nes tai yra ben
dras reikalas.

Į susirinkimų atvyko tik 26

MSTERIN?
TOOTH PAŠTE 

25e
Grašiai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems Reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL...

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti p inpiti 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Ciceto .5927

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjio U Europos ir vU praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T«l BOULBVARD »l»9

Ą, MONTVID, M. D.
West Tpwn State Bank Bldg. 

2400 W Madison St.
Vai. 1 i|d 3 po pietų. 6 iįd 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefoną* Bran*wick 0597

susirinkimo, .Apie 9 vai. va-lna.riai> 0 tuo tarpu viso įjariij _ _ _ _ - _ - r 1 r 1 a v n l \ r* rv 4- i i m i 41CT "KT zvZ, ■ %Valiulis
Valdybos

karo pirmininkas 
atidarė susirinkimų, 
raportas tapo priimtas vienbal
siai. Su mažais pataisymais 
priimta ir. komisijų raportai.

Prasideda valdybos rinki
mai. Po trumpų diskusijų bu
vo nutarta pirmininkų rinkti 
slaptu balsavimu iš trijų kan
didatų. Išrenkama A. Valiu
kas (senasis), o G. Labikas ir 
D. Vitkauskas pagelbininkais. 
Kadangi jau buvo vėlus lai
kas, tai kiti viršininkai rinkta 
viešu balsavimu. Išrinkta sek
retorium F. Bakutis, finansų 
raštininku G. Melešauskas, iž
dininku J. Mežlaiškis, centro 
komisijon A. Valiukas, F. Ba
kutis bei D. Vitkauskas, mar
šalka P. Gu n taras ir korespon
dentu J. Butautis (senasis).

Svarstoma nauji sumanymai. 
Susirinkimas instruktavo* cent
ro komisijų, kad toji paskatin
tų visų 25 kliubų centrų paga
minti rezoliucija miesto tary-

, > • | / e A ’ ••4 » i f* 4 J i * ■ i į ’ J /. 9*j,

kliubas turi apie 250. Nežinau, 
kodėl nariai taip yra apsileidę 
Kai ateina kokie nors miesto 
rinkimai, tai nariai, lyg bitės 
birželio mėnesį į sodų, — be
veik visi susirenka. Na, o po 
to jie ir vėl snaudžia. Kliubie- 
čiams reikėtų labiau susirupin-

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutarti. 
4847 West 14th Street 

CICERO. ILL.
X-Rav . . Pbone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. SiedlmsMs
DENTISTAS 

4143 Archer Avepue 
Kampas Farncisco Avenue

Tel. Republic 3100-3101
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
TeL Roosevelt 7532

A. L. Davidonis, O
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS' CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kąd 
priklausau prie gra

bų išdirbystėa 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsfed St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 
rių? v .

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ir 7—8

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos:
Seredomis ir nedeliomis pagal sutartį.
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Repnblk 7868

I; J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.®|i

Ofiso t ei. Prospcct 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS u

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

šventadieniais pagal susitarimo

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS -

Gera: lietuviams žinomas per 25 me
tu* kaipo patvres gydytoja* chirurgas b 
akujeria

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vyrų, 
moterų it vaikų pagal uaujauaiu* me
todu* X-Ray ir kitokius elektros pnp 
taiso*.

Ofiaa* it Laboratorija:
1025 IV ISth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Byde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 meta: 

’ OFISAS 
4729 South Ashland Avė. 2 lubos 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
‘v#l*“6o 'piritį'ir ouo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Telefonai

Boulevard 5203 
' ‘ . Im t _ ■ ■ , J .
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Seniausia ir Didžiausia

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

OVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS1 ■ . ( ' ■'■■■ '' f ..v . . ’
Pristatom į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bąnkietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
11 J1.1! -r--CT*

L:1! 1 ■ 1 i'--'1 • ' \

IGNACAS BU1VIDAS 
(Boyb)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 11 dieną. 6:20 valandą 
vak. 1932 m., sulaukęs 52 m. 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., Var
nių parap.. Vigmontų kaimo. 

z\merikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nubudime 

moterį Juzefą, po tėvais Mažei
kaitė. 2 dukteris, Stanislovą ir 
Oną BertaŠienę, 2 sūnūs Pranciš
kų ir James, brolį Antaną ir bro
lienę. Veroniką, seserį Uršulę Lie
tuvoj, žentą Antaną Bertašių, mar
čią Antaniną, du anukus ir gimi- , 
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 6029 
S. Richmond St.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
gruodžio 16 dieną. 8 vai. rytų 
iš namų į Gimimo Panelės Sv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vi
lionių stelą, o iŠ ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kaoines.

Visi a. a. Ignaco Buivido gi- j 
minės .draugai ir pažystami .esat' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Surjai, 
Brolis, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Mažeika, Tel. Yards 1138.

PETRONĖLĖ OLECRIENĖ 
po tėvais Yurkevičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 12 dieną, 12 valandą 
naktį 1932 m., gimus Suvalkų 
rėd.. Pilviškio parap., Griškabū
džio kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 3 

dukteris Marijoną, Magdaleną it 
Petronėlę. 2 sūnų Mateušą ir Jo
ną, 3 žentus. W, Cappel, F. Den- 
gler. John D. Simans, anūkės it 
anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 9024' 
Escanaba Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge gruo
džio 15 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Juozapo parapijos baž
nyčią. So. Cbicago, kurioje atsi- ' 
bus gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydėta j 
§v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Oleckienės 
giminė* draugai ir pažystami esat 
inooŽUdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Duktętys. Sunai, Žentai, 
ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

GRABORIŲ (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su W spiginto" 
mis kainomis UŽ aukštos rųšies paUidoji^ Meti 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j mtuų 
įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus kų pirksite, ar ne.

ĘUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų, su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. .

EUDEIKIS
r JŪSŲ Gp^BORIUS .

] Didg^ Ofirai

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 Jr 1742

Lietuvės Akušerės
Mrs. AIKTELIA K. JARUSH

PhysicaP Thcrapy
Midwife

Napjęu Vietoj 
6109 South Albany 

Ąvenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mąs- 
sage, electric treat- 
ment ir magnetic 
bbnkets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do- 
vąųąi.

Akių Gydytojai

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.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi*

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valančios nuo 1-3, nuo 6:30 

Nedėldieniais pagal sutartį-
-8:30

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
" Nedeliomis nuo 10 iki 12.

3343 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1401

- e

Ofiso: Tel Victory 6893
Rez. Tel. Drtiel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Speęialatas odos ligą ir veneriiką Ugi* 
3102 So. Halsted St

Nedeliomis ir. šventadieniai* 10—2. -

Telefonas Bellwood 3883

Dr.Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidenciją 
119 So. 25th Avenue 

BELL^OOD. ILL. 
Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

.pietų 7-9 vafcate

________Advolrajtąi________

A.A. SLAKIS
Advokatus 
m* 77 W. Washington St 

Ttl. Deirborn 7966Dr, Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAPAYETTB 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Miesto Ofisas 77 
Room 905DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaujėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Prirengia 
teisingai akinius. ’ Visuose atsitikimuose 
egzaminavimai daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bouleva rd 7589
.............. ........................................ .... i. ................     ....

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas f > < 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Teh(W Virgiųia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659' 

Ofiso Tfl. Canal 0257

DR* P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halųed Street 
CHICAGO. ILL

Namų Tdk Hyde Purk 3395

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS' 

105 W. Monroe StM prie Clark 
Telefonas State 76(10: Velenuos (h—g 

West. Side: 2151 W. 22nd SL

Namai: 8459 S. Rockvell Street
VUrnioko.s£}verro ’

.1 ..u1 l;i j.. ■ "g riTOT'SJ11 irr

JOSĘPH J. GRI8H 
Lietuvį? Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800

v \ t1 j ;
1 ■■ DR.MT. STRIKOL’IS

GYDYTOJAS CHIRURGAS

i f ■ 14:

756 West 35th St. 
kąmp>s Halsted St. 

Valandos nub 10—4, nuo 6 iki 
Nedaliomis gpo 10 iki 12

ao • tt» 
■atarti 

Tel.:Bonlevard 7820 
T«Lt Prospect 1930

4000 So. W< 
Tri.



B.laiiraitiskaltinakun.Brišką 
dėl žmonos paviliojimo

Įteikė teismui deklaraciją byloje prieš ku
nigą Antaną Brišką Nekalto Prasidėjimo 

bažnyčios kleboną
Už žmonos Stellos Lauraitienės paviliojimą ir nelegalius 
santykiavimus su ja, reikalauja nuo kun. Briškos $15,000

Bruno Lauraitis kaltina ku
nigą Antaną Brišką, Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios kleboną, 
Brighton Park, dėl žmonos Stel
los Lauraitienės paviliojimo ir 
dėl nelegalių santykiavimų su 
ja.

Bylą prieš kunigą Brišką 
Bruno Lauraitis užvedė spalių 
31 d., Cook apskričio Circuit 
teisme ir reikalavo .1515,000 už 
"nuostolius”, kurie tik ketvir
tadienį, gruodžio 8 d., buvo nu
rodyti teismui įteiktoje dekla
racijoje.
Lapkr. 19 d. kun. Briška gavo 

pranešimą apie bylą
Kunigas, Briška, 2745 W. 

44th Street, pranešimą (sum- 
mons) apie bylą gavo lapkri
čio 19 d. Pranešimą jam įtei
kė Cook apskričio šerifo de
putis Moran. Už kelių dienų, 
tai yra lapkričio 23 d., kunigo 
Briškos advokatai Coburn, Kear- 
ney & Coburn, įteikė teismui 
dokumentą “appearance”, kuris 
reiškia, kad kunigas gavo

žinią apie bylą, kurią prieš jį 
užvedė B. Lauraitis, ir, kad ad
vokatai jį atstovaus bylos svar 
styme.
Lauraitis reikalauja nuo žmo

nos divorso
Be to, rugsėjo mėnesio pa 

baigoje Bruno Lauraitis užve
dė bylą prieš savo žmoną Stel
ių Rozmanskaitę-Lauraitienę. 
kurioje reikalauja divorso.

Kuomet “Naujienos” paskel
bė žinias apie šias bylas, kuni
gas Briška užvedė bylą prieš 
“Naujienų” bendrovę ir redak
torių P. Grigaitį, reikalaudamas 
$50,000 už “skriaudą”, kurią 
jam tos žinios padarė. Bet jo 
skundui nėra pamato, nes žinios 
buvo paimtos iš teismo rekor- 
dų.

Ketvirtadienį, Lauraičio ad
vokato įteikta deklaracija teis
mui pasako, kodėl jis užvedė 
bylą prieš kunigą Brišką.

Delaracijos turinys ir kitos 
žinios apie bylą bus paduotos 
rytoj.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Chester E. Troyer, 45 m. iš La Fontaine, Ind., su savo gelto
naisiais komais, su kuriais jis laimėjo “kornų karaliaus” vardą. 

“Kviečių karaliaus” vardą laimėjo kanadietis.

cija pradėjo leisti 
periodinį leidinį

The New Frontier”-“Naujas 
frontas” teiks žinias apie be
darbių veikimą

Unemployment 
pradėjo leis- 

Naujas 
The New Frontier”,

Chicagos organizuotų bedar 
bų komitetas, Chicago Workcrs’ 
Committee 011 
šiomis dienomis
ti periodinį laikraštį 
Frontas 
kuriame nušviečiama visų be 
darbių, ypatingai komiteto at
likti darbai ir talpinami moks
liški ir dienos straipsniai.

Laikraščio redakcija randasi 
adresu, 20 W. Jackson Boule- 
vard. Lietuviai darbininkai ir 
jų organizacijos raginamos su 
šiuo leidiniu susipažinti.

KALĖDOS ARTI — 
Kų Pirksi Prezentų?

"Aušros" Knygyne, 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 gaspadainems, 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.

Antradienis, gruod. 13,1932

Patent Attorney 
..Patentai

PATENTŲ advokatai kooperuos tu 
išradėjais patentavimc finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St

-ę Business Service 
/__ . Btanio Patarnavimaa

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St» Louis ............... $2.00

Kansas City ...-------- $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles .......... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelpbia ..............«... $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

PRANEŠIMAI
Lietuviška Teatrališka Dr-stė Rūta 

No. 1 metinis susirinkimas įvyks sere- 
doj, gruodžio 14, 1932, 7,:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Bus valdybos rinkimas, 
taigi metiniai reikalai, nutarimai. Val
dyba prašo, kad visi atsilankytumėte. 

Rašt. Charles Stencel.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Mūra darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų* 
cinas, oro Šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYK M. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tet Victory 4965

NORS GRASIA MIRTIES BAUSMĖ, A. GIRS
KIS RANDA VIETOS JUOKAVIMUI

Išsiilgęs laukia teismo, kad ištrukti nuo 
jį nuolat kankinančio netikrumo

Kalėjime esą nebloga, juokauja Girskis, nei dirbti 
reikią, nei anksti keltis

(tąsa)
“Ir štai, aš dabar esu kalėji

me,” baigė pasakojimą apie 
Bert Walkerio nužudymą ir 
pasikėsinimą prieš savo gyvy
bę Antanas Girskis. “Vos spė
jau pasiekti savo kambarį, tuo
jau įbėgo policistas su buriu 
kitų žmonių ir mane suėmė.

“Nugabeno mane į ligoninę, 
iš ten tempė į policijos stotį 
(Deering station), iš ten į ko
ronerio tyrinėjimą ir vėl į šį 
kalėjimą.
Išsiilgęs laukia galutino bylos 

svarstymo
“Tampė mane visur po teis

ino sales, ir beveik išsiilgęs 
laukiu galutinio teismo, kuris 
nežinau kada įvyks. (Kalbėda
mas su “N.” reporteriu pereitą 
antradienį, Antanas Girskis 
dar nežinojo, kad jo byla bus 
svarstoma rytoj, trečiadienį). 
Tuomet jau žinosiu kas su ma
nim atsitiks. Tai bus daug ge
riau, negu amžinas netikrumas, 
kuris niekuomet neduoda man 
ramybes ir nuolat mane kanki
na.

“Jeigu ne kiti kaliniai, kurie 
sėdi už prasižengimus, panašius 
į mano, už vagystes ir apgau
dinėjimus, aš greičiausiai išei
čiau iš proto.”
Girskis ne kriminalistas, kurį 

žmonės įsivaizduoja
Keistas įspūdis paliko, išklau

sius visą jo pasakojimą. Pa
prastai, žmonės įsivaizduoja, 
kad kalėjimuose tegalima už
tikti užkietėjusius, žiaurius kri
minalistus, kuriuose belikęs tik 
krislelis žmoniškumo. Įsivaiz
duojame, kad užtenka vieno 
žvilgsnio į Žmogžudžio veidą ir 
akis, kad baimės apimtam pa
sileisti bėgti ir vėliau sapnuoti 
apie tai per kelias naktis.

štai, prieš akis stovėjo ne 
kriminalistas, ne užkietėjęs, 
žmoniškumo netekęs sutvėri
mas, bet malonus, inteligentiš
kas fiiogus, kuris gal niekuo

met nepamanė padaryti ką blo
go, arba jeigu ką ir padarė, 
tai laiku, kuomet nebuvo atsa- 
komingas už savo elgės}.

Girskis negalėjo suplanuoti 
visko iš anksto

Sprendžiant iš jo veido iš
raiškos, iš akių, kurios beveik 
be pertraukos žiurėjo drąsiai, 
atvirai, ir jo jausmų, kurie pa
sireiškė laike jo pasakojimo 
apie nelemtą tragediją, kurią 
įstatymai jį padarė prasižen
gėliu, Girskis nėra žmogus, 
kuris butų galėjęs kruviną dar
bą iš anksto suplanuoti. Gal 
jame ir yra keršto jausmas, 
perdidelis piktumas, bet jis 
niekuomet nebūtų išdrįsęs. nu
eiti iki tokio kraštutinumo bū
damas normaliame padėjime.

Randa vietos ir juokavimui

Nežiūrint kaip rimtas jo li
kimo klausimas, Girskis rado 
vietos ir hiumorui. Užmiršęs 
visus jį siaučiančius rūpesčius, 
kurį laiką juokavo su “N.” re
porteriu. Greičiausiai tas juo
kavimas nebuvo nuoširdus, gal 
tik mėgino juo paslėpti aša
ras, bet tas parodo dar vieną 
Girskio ypatybę, kuri kartu su 
kitomis, daro jį patraukiančiu, 
simpatingu žmogumi.

Juokavo apie, kitus kalinius, 
kurie giriasi nugalabinę tiek ir 
tiek žmonių. Nusijuokdamas 
kalbėjo apie vieną italuką, ku
ris gana šaltam orui užėjus, 
užpuolė žydelį važiuojantį su 
automobiliu, atėmė nuo jo pi
nigus, rubus, patį automobilį ir 
paleido vienmarškinį eiti kelias 
mylias namo.
Kalėjimas atrodąs gana gerai
“O kalėjimas atrodo gana 

gerai,” komentavo Girskis reik
šmingu balsu, kuris rodė, kad 
jis mano visai priešingai, “nei 
dirbti reikia, nei rūpintis apie 
darbą, nei anksti keltis. Val
gyti gaunu, turiu lovą, lošiu 
kortomis su kitais kaliniais.

Beveik linksmai praleidžiu lai
ką.

“Taip, bet kuomet pagalvoju, 
kad man gali priseiti taip, už 
grotų, praleisti visą amžių, da
lykas neatrodo taip juokingas.” 

(bus daugiau)

“N.” atstovas A. Žy- 
montas šiandie kal

bės per radio
“N.” atstovas Antanas žy- 

montas, šįvakar, iš stoties 
WGĖS, 1360 kilocycles, tarp 7 
ir 8-ių vakare kalbės įvairiais 
svarbiais lietuvių klausimais. 
Visi raginami nepamiršti jo 
<albą išgirsti.

Šiandien Chic. L. Dr- 
gijos Sav. Pašalpos 

priešmetinis susi
rinkimas

Bus paskelbti 1933 valdybos 
rinkimų rezultatai

lių pakol kas dar nėra atvežta.
Kaip žinome, nedarbo krizini 

užėjus, didesnė pusė visų 40 
Fordo dirbtuvių Amerikoje už
sidarė. Chicagos dirbtuvė dar 
dirbdavo po porą dienų į sa 
vaitę, nors ir su mažu skai
čium darbininku? Fabrikų už
darymo priežastis— trukumas 
rinkos automobiliams.

Bridgeport. Draugystė Palaimintos 
Lietuvos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj. Nepamirškite laiku pri
būti, nes bus rinkimas valdybos 1933 
m. ir užsimokėti pomirtinę ir mėnesinius 
mokesčius už 1932 m. Valdyba.

Dar daugiau darbininkų į be
darbių eiles

Manoma, kad 1933 modelis 
bus kiek skirtingesnis už pra 
eitų metų. Kiek pakeitimų ir 
pagerinimų bus, nežinia, bet 
tikrai žinoma, kad Fordas keis 
dažą—“pentą”. Naujasis “peli
tas”’ busiąs daug geresnis, nau
jai išrastas. Automobilius da
žys su pagelba mašinų. Vieną 
kartą jį nudažius, nereikės jo
kio “polišo” dėti.

Šis naujas Fordo blekinių li
žių išradimas išmes daug dar
bininkų į bedarbiu eiles.

Fordo darbininkai yra nusi
minę, kad Kalėdų šventėms 
gauna toką prastą dovaną.

\ —Senas Petitas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks antradieny, gruodžio 13 d., Cbi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Jūsų bu
vimas yra būtinai reikalingas, yra daug 
svarstymo palikusių reikalų šiam susi
rinkimui svarstyti ir bus rinkimas nau
jos valdybos 1933 metais, tai nepa
mirškite yra svarbu kiekvienam nariui, 
malonlėkite ateiti užsimokėti užsilikusias 
duokles, kad neliktumėte išbraukti iš 
kliubo. Valdyba.

Kiekvienas 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 jūsų na- 
M muose prie eglaitės už 

■■Klhpb M <I°lcrl- Patelefonuokite 
m! ENGLEWOOD 5840 

Brl P. CONRAD 
BĮĮiįJI FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 

Metini narystes mokestismetų 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. {žymus namai originalio ir vienin
telio namu savininkų biuro Chicagoir. 
LANDLORDS BUREAU OP CHICACO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 40 metų

MADOS MADOS Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

1 Kambarys 610

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 — 
, Naktinis Telefonas Kolumbus 7741

Personai

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

CLASSIFIE D ADS

^AIE^U ^vo didės Jono Liutke
vičius. arba Liutkus, kilusio iš Lietu
vos Žeimių valsč., Kėdainių apskr., Mar- 
ciniškų kaimo.“ Turėjo broli Adomą 4 
Ameriką emigravo prieš karą. Amerikoj 
gyveno Shenandoab, Pa. S. Chesnut St. 
323 Apie ji žinatnieji prašau pranešti 
šiuo adresu: Lituania. Kaunas. “Social
demokrato” redakcija, Viktorai Liutkus.

Aš LEONARDO duktė patrikau sa
vo dėdės Jono Vaičiūno. Gyveno Man* 
chester, N. H. Jis pats ar kas apie iį 
žinute, malonėkite pranešti. Adelė Vai
čiūnas, 927 W. 34 P!., Chicago. III.

šiandie • Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pašal
pos priešmetinis susirinkimas. 
Apsvarsčius Draugijos reikalus 
eis įdomus programas. Kalbės 
Dr. A. Montvidas ir dainuos 
duetas Vinco Ascilos ir Devei- 
kaitės.

Draugijos referendumo ko
misija paskelbs pasekmes narių 
balsavimo Draugijos valdybos' 
1933 metams.

Visi Draugijos nariai kvie
čiami dalyvauti kuo skaitlin
giausiai šiame priešiųetiniame 
draugijos susirinkime—užsimo
kėti mokesčius, apsvarstyti bė
gančius organizacijos reikalus 
ir išgirsti įdomų programą.

Tas viskas įvyksta šiandie 
Masonic Temple svetainėj, 1547 
N. Leavitt $t. Pradžia susi
rinkimo 7:30 v. v. Programas 
8:30 v. v. . '

—Sekrtorius.

H. Fordo dirbtuves 
Chicagoje užsidarys 
neapribotam laikui

Baigia dirbti 1932 metų mode
lius; dajugiau darbininkų Į 
bedarbių eiles

-——; .
Kiek teko patirti, Henry 

Fordo automobilių dirbtuvės, 
prie 126-tos ir Torrence 
Avė., šią savaitę baigia dirbti 
1932 modelius ir užsidarys ne
apribotam laikui. Dalių tetų* 
ri dvejoms dienoms. Naujų da-

Naujas Išradimas su
taupo gasą iki 40%

Užpatentuotas instrumentas 
vadinamas “Gas Master” ap
gaubia ugnį iš apačios ir ap
linkui taip, kad šiluma niekaip 
negali veltui išeiti. Ugnis būna 
daug karštesne ir liepsna, nors 
daug mažesnė, greičiau užviri
na vandenį ir puodas visai ne- 
aprukstą. 
nesudega
Greitai pats save apsimoka 
mažindamas Gaso Bilą kas 
mėnuo. Parsiduoda tik po 50c. 
Norinti persitikrinti galite 
kreiptis per telefoną arba 
laišku, musų atstovas jums pa
rodys ir išaiškys išradimą už 
dyką. , .

REIKALAUJAM AGENTŲ
Dabar yra geriausi 

tapti musų AGĘNTU. 
jos teritorijos yra dalinamos 
po visą Chicago ir apielinkes. 
Žmones perka šį naują išradi
mą iš pirmo pamatymo. Kreip
kitės tuoj aus — nuo 9 ryto iki 
4 po piet.

The Gas Master 
Distributing Co.

(Not Ine.)
6812 So. Western Avė, 

TęL Prospet 3140

Pats instrumentas 
nes yra plieninis, 

save
3253

SUSTOKIT
KALĖDOMS

proga 
Nau-

PIRKITE

Financial r 
Finansai-Paskolos

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____ __

REIKIA patyrusių moterų prie sorta- 
vimo popieros ir magazinų. State Fibre 
Co., Mr. M. H. Lynn. 2237-43 Ford 
Avė. 1 blokas į pietus nuo 22 ir Union.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

KAS PAMETĖTE pirštines Lietuvių 
Auditorijoje, Chicagoj, Liet. Pirmyn 
choro koncerte. Atsišaukite į Naujie
nas, 1739 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniui

PARDAVIMUI kampine delicattessen 
ir kendžių krautuvė. Rendon $25.00. 
pagyvenimui kambariai. Lietuvių apie- 
linkė. Pigiai, 2500 W. 39 St.

trumpam laikui
3253 — Paskiausios mados labai 

elegantiška nors ir paprasta suknelė. Pa
stebėkite jos naujoviškas rankoves. Jos 
paplonina 
išrodanti, 
taipgi 36, 
tinę.

Norint „ , __
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankuf 
duoti pavyzdžio nume:. _ _
tnierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: <■' " . į

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St, Chicago. III.

liemenį ir padaro jus plonai 
Sukirptos mieros 16, 18, 

38, 40 ir 42 colių per kru-

gauti vienų ar daugiau 

arba pri- 
pažymiti

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.--------
Mieros per krutinę

(Miestas ir valstija)

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažų pinigų jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerų bizni.

ROOSEVELT

8500

arba musų atstovas galės ypatiškai jūs atlankyti




