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50 milionų bedarbių!Atstovų bute didelis 
sujudimaspasaulyj

i Geneva. — šiomis dienomis 
Tarptautinio Darbo Biuras pa
skelbė surinktus davinius apie 
nedarbą. To biuro apskaičia
vimu, šiandien pasaulyj randa
si 50 milionų bedarbių.

* Jungtinės Valstijos turi 13,- 
400,000 bedarbių; Vokietija — 
6,000,000; Anglija— 5,000,000; 
Italija—1,800,000; Franci ja — 
1,200,000; Austrija— 600,000; 
Čekoslovakija—600,000; Lenki
ja—180,000; Vengrija — 380,- 
000; Bulgarija— 270,000; Ju
goslavija—210,000; Rumunija
—240.000; Graikija— 170,000; 
Švedija ir Norvegija—290,000; 
Šveicarija— 130,000; Olandija 
—100,000; Belgi j a—
Portugalija—150,000; Japonija 
—2,700,000; Australija — 3,- 
300,000; Meksika— 1,500,000; 
Kanada—1,600,000> Afrika — 
1,700,000, ir Pietų Amerika— 
5,400,000.

Į tą skaičių neįėjo kai ku
rios Europos valstybės, Kinija 
ir Centralinė Amerika, kadan- 

kraštų nebuvo galima 
tikslių žinių apie nc-

Kažkoks Kemmerer su revol
verio pagalba norėjo gauti 
Misą

500,000,

prie paduoto skaičiaus

gi iš tų 
surinkti 
darbą.

Jeigu
pridėsime bedarbių žmonas ir 
vaikus, tai susidarys apie 160 
milionų žmonių, kurie šiandien 
yra priversti kęsti skurdą, 
neturi galimybė pasidaryti 
pragyvenimą.

nes 
sau

Mussolini pašalino 
fašistų partijos 

sekretorių
Boma, gruodžio 12. — Au

gusto Turati, kuris per pasku 
tinius penkerius metus ėjo fa
šistų partijos sekretoriaus par
eigas, tapo formaliai iš tos vie
tos pašalintas. Mussolini iš
leido dekretą, kuriuo Turati pa
šalinamas ne tik iš sekreto
riaus vietos, bet ir iš fašistų 
tarybos. Spėjama, jog jis ne
užilgo visiškai bus išbrauktas 
iš fašistų partijos.

Turati tos bausmės susilau
kęs iš diktatoriaus Mussolini dėl 
rašymo kažkokių “skandalingų 
laiškų”.

Suspendavo policijos 
kapitoną

Chicago.—Vakar policijos ko- 
msionierius Allman suspendavo 
Alfred C. Christensen, Shef- 
field a v. policijos stoties kapi
toną. Manoma, kad suspenda
vimas įvyko ryšyj su nušovi
mu pirmadienį policmono Al- 
bert J. Magoon.

VVashington, gr. 13. —Asto- 
vų bute vakar įvyko nemažas 
sujudimas, kai kažkoks Martin 
Kemmerer, grūmodamas kon- 
gresmanam revolveriu, pareika
lavo sau teisės kalbėti. Tuo 
laiku kaip tik ėjo balsavimas. 
Kai kurie kongresmanai pusė
tinai išsigando ir pradėjo bėg
ti iš salės. Kilo maža panika 
Visą situaciją išgelbėjo kon- 
gresmanas Maas iš Minnesotos, 
kuris eidamas link Kemmere- 
ro sušuko: “Gerai, sunau, bet 
pirm negu pradėsi kalbėti, ati
duok man tą revolverį”.

Kemmerer numetė revolverį 
ir tuoj tapo policijos suimtas. 
Praėjo nemažai laiko, kol vėl 
tapo atsteigta tvarka. Vėliau 
Kemmerer, kuris yra iš Allen- 
town, Pa., pareiškė, jog jis ne
atstovaująs jokią organizaciją, 
o tik stojas už visų žmonių rei
kalus. Revolverį pasiėmęs tik 
todėl ,kad nemanęs, jog be jo 
pagalbos gausiąs progos 
būti.

kai

John L. Lewis vėl 
rinktas angliakasių 

unijos prezidentu

1S-

Indianapolis, Ind., gr. 13. — 
čia įvyko United Mine Workers 
of America internacionalinės 
unijos viršininkų rinkimai. 
John L. .Lewis, dabartinis uni
jos prezidentas, vėl tapo be jo
kios opozicijos tai vietai išrink
tas. Išrinkta ir kiti senieji uni
jos viršininkai. Tie rinkimai 
yra tik savo rųšies “džiokas”. 
Lewis paprastai pasirūpina, kad 
opozicijos nebūtų, ypač laike 
rinkimų.

Jauniausi banko 
banditai

Devynių metų berniukas ir sep
tynių metų mergaitė apiplėšė 
banką

Meksika neįsileis Edna 
Ferber

Mexico City, gr. 13.— Imi
gracijos departamentas paskel
bė, jog Amerikos rašytoja Ed- 
na Ferber nebus įleista j Mek
siką, o tai todėl, kad ji Ame
rikos žurnaluose labai neprie
lankiai aprašė Meksiką ir jos 
žmonių gyvenimą.

Bloomsburg, Pa., gr. 12. — 
Devynių metų John Harrington 
ir jo septynių metų sesuo Lil- 
lian įlindo pro mažą langelį į 
Bloomsburg Bank Columbia 
Trust Company ir išsinešė du 
nedidelius maišelius su pinigais. 
Mieste juodu susitiko savoke; 
turiolikos metų seserį. Berniu
kas jai pasiūlė du doleriu ir pa
pasakojo apie banko apiplėšimą. 
Sesuo tuoj pranešė policijai, 
kuri ir suėmė jaunuolius. Vė
liau jie buvo paliuosuoti, kada 
tėvas pasižadėjo ant rytojas 
kartu su jais ateiti į teismą.

Rekordai rodo, jog tai nėra 
pirmas tų jaunučių plėšikų nu
sikaltimas. Prieš porą savai
čių jie apiplėšė “standus” prie 
aviacijos lauko.

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

Gal būt, sniegas; šilčiau.
Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:- 
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Jungtinės Valstijos 
sutiko su Angli
jos pasiulymu

Anglija sumokės $95,550,000

Wash'nc;ton, gr. 13.—Jungti 
nių Valstijų vyriausybe, ant 
galo, sutiko pri mti iš Anglijos 
$95,550,000 skolos atmokėjimą. 
Tą skolą Anglija ir pirmiau 
buvo nutarusi mokėti, bet su 
ta išlyga, kad visas skolų klau
simas trumpoj ateity turės bū
ti iš naujo pcrtvarkvt"c O to
kiame atvejyj ir sumokėta su
ma nebesiskaitys dalimi meti
nio skolos mokėjimo.

Iš Anglijos buvo gauta nota, 
kurią Amerikos vyriausybe iš
studijavo ir pareiškė, jog ji 
yra priimtina. Tokiu bildu bent 
laikinai tarp Anglijos ir Ame
rikos įvyko susipratimas dėl 
skolų mokėjimo.

Lietuvos Naujienos
Šiaulių apskrity suimti 

du ūkininkai •
Kaunas. —Šiaulių apskr. bu

vo išplatinti atsišaukimai gra
siną nepirkti nieko iš taksave 
jamų ūkininkų. Dabar prane
ša, kad dėl tų proklamacijų 
esą suimti du ūkininkai.

Šiauliai
Vienu laiku, vienoj vieloj dvi 
moterys pagimdė po dvynu

kus.

“Plieninė Sala”, 60 per 90 pėdų dydžio, iš kurios bus gręžia
mas aliejaus šulinys juroje, 76 mylios į šiaurę nuo Los Angeles. 

“Sala” atlaiko 200 tonų mašineriją.

Herriot kabinetui Didele traukinių ne

Paskelbė bado 
streiką

Protestuoja prieš antisemitišką 
judėjimą Lenkijos universi
tetuose

Pasibaidęs arklys pri
girdė žmogų

Kupiškis.—Lapkričio 17 d. J. 
Kiaulėnas iš Namiškių km., 
Pandėlio vai. važiavo Kupiškiu 
įturgų ,bevažiuojantį jį pasivi

jo dviračiu p. Petrulytė. Arklys 
dviračio pasibaidė, šoko per 
griovį, nusmuko ratas ir pi!. 
Kiaulėną išmetė iš ratų ir 
smarkiai sužeidė galvą. Sužeis
tasis atsipeikėjo, bet būdamas 
išblokštas į balą prigėrė.

Dėl

pavojus laime Šveicarijoj
mokėjimo Amerikai 

gali griūti

Paryžius, gr. 13 d.—

skolų ' Dešimtis žmonių . užmušta ir 
daug sužeista

Lucerne, gr. 13.-— Netoli nuoFran- i 
cijos premjero Herriot pasiuly- šio miesto Guetsch tunelyj jvy- 
mą mokėti Ameirkai gruodžio 
mėnesyj prįpųolanti skola. su 
tam tikromiaz Rezervacijomis fi
nansų ir užsienių reikalų komi
sijos dauguma balsų atmetė. 
Numatoma, kad tas pasiūlymas 
tokio pat likimo susilauks ir 
atstovų bute. O tai reikštų., 
<ad Herrioto kabinetas privers
tas bus atsistatydinti.

Francijos žmonių nusistaty
mas prieš mokėjimą Amerikai 
skolų yra griežtas. Paryžiuj 
keli tūkstančiai studentų su
rengė demonstracijas ir, mar
guodami gatvėmis, šaukė: “ša
lin skolos!” Policija demons
trantus išvaikė ir suareštavo 
apie 500 žmonių.

ko dviejų traukinių kolizija. 
Ekspresuiis traukinys prava 
žiavo signalą?irvisu smarkumu 
tunelyj susidūrė su kitu trau
kiniu. Rezultate dešimtis žmo
nių tapo užmušta ir daug sun
kiau ar lengviau sužeista.

Airija planuoją iš
leisti savo pinigus

New York, gr. 13 d.— Dr. 
Arthur Kraus, kuris City ko
legijoj- dėsto filosofiją, jau ant
ra diena badauja savo namuo
se. Jis pareiškė, jog tai yra 
jado streikas ir savo rųšies 
protestas “prieš intelektualų 
apatiją link antisemitiškų eks
cesų Lenkijos universitetuose”.

Studentai buvo suplanavę su
rengti' protesto demonstraciją 
ties Lenkijos konsulatu. Bet 
paskui nuo to savo sumanymo 
atsisakė. Ta aplinkybė ir pa
skatino Dr. Kraus paskelbti ba
do streiką.

Kaunas. —Susisiekimo minis
terija yra sumaniusi Kauno 
radio stotį sustiprinti iki 60 
klv. (dabar tėra 10 klv.). Sto
čiai sustiprinti pinigai busią į- 
nešti j 933 m. susisiekimo mi
nisterijos sąmąton.

Stoties stiprinimo darbus at
likti jau siūlos Francijos ir 
Anglijos ir viena SSSR fir
mos.

“Juodoji biblija”

paslaptinga sekta 
‘bibliją” savo apei-

sektos egzistavimą

Kuba priėmė astuonių 
valandų darbo dieną
Havana, gr. 13. — Kubos at

stovų butas beveik vienbalsiai 
priėmė įstatymą, kuriuo einant 
pramonės ir biznio įmonėse 
nustatoma aštuonių valandų 
darbo diena. Tas įstatymas pa
lies 350,000 darbininkų.

Boston.—Harvard unviersite* 
te profesoriauja N. Borodinas, 
pagarsėjęs rusų mokslininkas. 
Šomis dienomis jis padarė la
bai įdomų elęsperitaentą su Žūt 
vimis: sušaldė jas lede, o pas?vimis: sušaldė jas lede, 
ku atgaivino. " ?

Londonas, gr. 13.— Laikraš
tis “Daily Mirror” paskelbė ži
nią, jog Airija neužilgo pla
nuoja išleisti savo pinigus. Pi
nigų vienetas busiąs žinomas 
kaipo Auri jos doleris. Ryšyj su 
tuo Airija ištrauksianti iš Ang- 
i jos Banko savo aukso rezer
vą, kuris siekiąs $29,220,000.

Dadartiniai Airijos pinigai 
yra paremti Anglijos sterlingu.

Winnie Ruth Judd tu
rės mirti ant kartuvių

Helsinkis, Suomija. — Prieš 
kiek laiko šio miesto policija su
rado ypatingą knygą, kuri yra 
žinoma kąipo “juodoji biblija”. 
Kažkokia 
naudojo tą 
goms.

Apie tos
buvo patirta dar prieš kelis 
mėnesius, kada viename prie
miesčio šulinyj tapo surasta 
nupiauti žmonių pirštai, ran
kos ir kojos.

Spėjama, kad tos sektos na
riai nupjaudavo tas kūno dalis 
nuo palaidotų numirėlių arba 
savo “operacijas” darydavo la
voninėse. Ryšyj su tuo ’ buvo 
areštuotas vienos lavoninės 
sargas. Jis prisipažino, kad nu
mirėlių kūno dalys buvo nau
dojamos gydymo tikslams.

Tačiau dabar paaiškėjo, jog 
slaptoji sekta nupjautas kūno 
dalis naudojo savo ritualui. 
Sektos nariai savo susirinki
mus laikydavo u? miesto ribų. 
Sektai priklausė ne tik tamsus 
kaimiečiai, bet ir miestiečiai,— 
kai kurie jų gana pasiturintys 
ir neva apšviesti. • ‘

Policijai jau pasisekė areš 
tudti kelioliką tos sektos napų. 
Tačiau manoma, jog vyriausiem2 
sektos vadai tebėra dar laisvėj

Pheonix, Ariz., gr. 12. —Win- 
nie Ruth Judd, kuri nužudė 
savo dvi geriausias drauges, o 
paskui jų lavonus supjaustė, su
dėjo j skrynią ir pasiuntė į Los 
Angeles, turės mirti ant kar
tuvių.

Teismas ją pasmerkė pako
rimui prieš devynis mėnesius. 
Kad išgelbėti jos gyvastį, buvo 
kreiptasi į aukščiausį valstijos 
teismą. Pastarasis mirteis baus
mę patvirtino ir Judd bus pa
karta vasario 17 d. Tačiau ji 
nuo kartuvių dar gali išsigelbė 
ti, jeigu gubernatorius dovanos 
mirties bausmę. <

Kiek kuri šalis turi 
mokėti

Washington.— Iždo departa
mento raportu, gruodžio 15 d. 
šios Europos šalys turi sumo
kėti dalį skolų ir palūkanų:

Belgija, $2,125,000.
Čcchosolvakija, $1,500,000.
Estonija, $266,370.
Finlandija, $186,235.
Francija, $19,261,438.
Anglija, $95,550,000.
Italija, $1,245,437.
Latvija, $111,852.
Lietuva, $92,386.
Lenkija, $3,302,980.
Viso, $123,641,698.

Suomijos prez. pakvietė 
progresistų vadą su

daryti kabinetą 
— —

Helsinkis, gr. 12. — Prezi
dentas Pehr Evind Svinhuvud 
pakvietė E. M. Kivamaki su 
daryti naują ministerių kabi
netą. J Sinųlos yądęyauj ąmas 
kabinetas mignąvo gruodžio 

vadas m t ącųaj ame kabmęte /ajo 
teisingumd’ ministeįfiaus parei- 

„ gas. ,

Indianos gubernatorius 
atsisakė paliuosuoti Ku 

Klux Klano vadą
Indianapolis, Ind., gr. 13.— 

David C. Stephenson, paskilbęs 
Ku Klux Klano vadas, kuris sa
vo laiku buvo tikras politiškas 
bosas Indiana valstijoj, buvo 
įteikęs gubernatoriui Leslio 
prašymą, kad paliuosuotų jį 90 
dienų iš valstijos kalėjimo. Pra
šyme jis pažymėjo, jog tą laiką 
jis sunaudosiąs prirengimui pe
ticijos aukščiausiam valstijos 
teismui. Gubernatorius atsisa
kė prašymą išpildyti ir pareiš
kė, jog jis tame reikale nieko 
daugiau nedarysiąs.

Stephenson prieš kelis metus 
buvo pasiųstas J valstijos kalė
jimą ligi gyvos galvos už nu
žudymą moters.

Briuselis, gr. 13. — Belgi- 
jos vyriausybe po ligo svarsty- 
mo nutart nemokėti Amerikai 
karo skolų. Dalį tos skolos ji 
turėjo '■ sumokėti gruodžio 15. d.

Numirėlių kraujas 
gyviesiems .

Paryžius.—-Daktarų suvažia
vime padarė labai įdomų pra 
nešimą rusų mokslininkas, pro
fesorius Judinas. Kaip žinia, 
tam tikruose atsitikimuose yra 
būtinai reikalinga ligoninis į- 
leisti kito žmogaus kraujas. 
Ligi šiol kraujas visuomet bu
vo imamas iš gyvo žmogaus. 
Bet prof. Judinas suvažiavime 
pranešė Jog jis padaręs keletą 
bandymų su jau mirusių žino 
nių krauju ir gavęs visai ge
rų rezultatų. Viename atsiti
kime jis paėmęs 400 gramų iš 
nusižudžiusio žmogaus ir 200 
gramų iš žmogaus, kuris mirę 
nuo širdies ligos. Tą kraują 
jis įleidęs į pacijento organiz
mą. Rezultatas buvęs visai pa
tenkinantis. Vadinasi, ligonis 
pasveikęs.

Prof. Judinas sako, jog iš 
tuoj mirusių žmonių paimtas 
kraujas atatinkamose sąlygose 
greit nesugenda,—išsilaiko nuo 
penkiolikos ligi aštuoniolikos 
dienų. Reiškia, per tą laiką 
tas kraujas gali būti naudoja
mas gydymo tikslams.

Lapkričio 14 d. Šiaulių mie
sto ligoninėj pilietes Ona Ka
tilienė ir Marijona Beržins- 
kaite pagimdė po dvynukus.
Bekonų fabrikas Šiauliuose 

dar negreit ims veikti.
Iš gerai informuotų šaltinių 

teko sužinoti, kad nesenai bai
gtoji statyti Šiauliuose “Mais
to” skerdykla ,šį sezoną visai 
dar nepradės veikfj. Visi parė
dymai pradėti skerdyklos vei
kimą lapkričio vidury ar sau
sio pradžioje, atšaukti. Paskir
tas skerdyklos direktorium p. 
Pranculis iškeliamas toms pa
čioms pareigoms į Tauragę, iš 
kur tenykštis skerdyklos di
rektorius keliamas į Panevėžį. 
Priežastis, kodėl Šiaulių sker
dykla nepaleidžiama į darbą 
-— bekono eksporto staigus su
mažėjimas. Kada fabrikas pra 
dės veikti — dabar nežinia.
Išeikvojo valdiškus pinigus.
šiomis dienomis suimtas ir 

atgabentas į Šiaulius Linkuvos 
policijos nuovados viršininkas 
Vilius Brazaitis, kaltinamas iš
eikvojęs vienerių metų bėgy
je 7,(KM) litų valdiškų pinigų. 
Po parengiamosios kvotos 
Brazaitis perduotas teismo 
tardytojui.

Pagražėjo Sintautų 
miestelis '

SINTAUTAI, šakių apskr. 
Sintautų miestely, imant jo di
dumo mastą, šią vasarą nu
dirbta daug darbų. Vietoj ke- 
lėtų metų stovėjusios apgriu- 
vusios šven’oriaus tvoros, da
bar pastatyta tikrai graži mū
rinė siena, kuria dabar ne tik 
patys sintautiečiai didžiuojasi, 
bet ir praeiviui pasigėrėjimą 
teikia. Seni, mediniai šaligat
viai, kuriais einant lentgaliai 
j viršų šokinėdavo, dabar pa
keisti gražiais, visur vieno
dais cementiniais šaligatviais. 
Paliai gatvę esantieji sodai ir 
daržai, daugelyje vietų, ap
tverti dažytomis, užtvaromis. 
Naujos statybos, išskiriant 
dviejų namų, kurie šią vasarą 
baigai statyti, daugiau nebuvo. 
Daug kas norėtų čia jsikurti 
ir namus statytis, bet gaila 
nėra laisvos žemės miesteliui 
praplėsti, o pirkti iš ūkininkų 
žemę, kuri prie miestelio pri
eina, labai brangiai kaštuoja.

| Telegramą siunčiami pinigai nueis I 
g IKI g
gKALĖDĮJ I
g ar jus jau pasiuntėte savo
B Dovanu Lietuvon? įsjf
nu Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, ne£ul|
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Midi.
Liūdnas atsilikimas.

Gruodžio 10 d. netikėtai su
sirgo nervų liga Jonas Straz
das. Apie 10 vai. vakaro teko 
pašaukti Dr. Jonikaitį, kuris 
su ligoniu tačiau jau nebega
lėjo susikalbėki. Jonas guli sau 
lovoj ir juokiasi bei dainuoja. 
Iš pradžių dar šiek tiek galė
jo ji suraminti brolis Antanas, 
bet vėliau ir jo pradėjo nebe
klausyti. Tada Dr. Jonikaitis 
pašaukė miesto ligoninę, iš 
kur atvyko daktaras. Apie 2 
vąl. nedėlios rytų Jonas tapo 
išgabentas į mies'o ligoninę.

Jonas Strazdas vra dar vi
sai jaunas vyrukas, labai ma
lonaus ir laikaus būdu. Det
roite jis turi labai daug drau
gų. Per paskutinius dvejetų 
metų jis buvo bedarbis ir gy
veno pas broli Antanų. Malo
nini, nedarbas jį labai ir pa
veikė. Kitas jo brolis Juozas 
gyveno Cldeagoj, be*, pavasarį 
su veteranų armija jis išvyko 
į AVasbingtonų ir ten pasiliko.

Sekmadienį po pietį] aš nu
vykau į ligoninę aplankyti 
Johų. Guli jis surištas atski
rame kambarj’jc ir nieko ne
bepažįsta. Susikalbėti su juo 
nebebuvo galima.

Labai gaila, kad taip atsiti
ko. Jo brolis, brolienė ir skai',- 
lingas būrys draugų linki jam 
kuo greičiausiai pasveikti.

.. o -
Gruodžio 9 d., 3 vai. po pie

tų, su maršavusiais į Washing- 
tonų bedarbiais atsitikęs toks 
dalykas: kažkur apie Pitts- 
burgbų juos užklupę Pennsyl- 
vanijos kazokai ir baisiai su
mušę. Esą, jų vežimus sulau
žę ir vienų trokų nuvertę į 
griovį. Tame troke buvę 18 
žmonių. Jie skaudžiai nuken
tėję; kai kurie jų, esu, guro; 
kai ’.apę sužaloti.

Tos pat dienos vakare jau 
pasirodė pas mus “Daily 
\Vorker” su didžiausiu antgal- 
viu per visų puslapį apie “ka, 
zokn” žiaurumus. Daugelis 
stebėjosi ir negalėjo suprasti; 
kaip lai galėjo atsitikti: “Wor- 
keris” išeina New York e ir tų 
pačių dienų jis spėjo ateiti į 
Detroitu ir paduoti tų sensa
cingų žinių. Su didžiausiu at
sidėjimu peržiurėjau visus ki
tus laikraščius, bet niekur ne- 
užtikau žinios apie kazokų 
“skerdynes”. Atrodo, kad kar
tais žinias galima ir iš oro pa
gauti...

:: į -(I— -

Ir mes susilaukėme sniego. 
Prisnigo apie keturi coliai. 
Oras labai atvėso. Tuo bildu 
bedarbių padėtis dar labiau 
pablogėjo. Kur tik galima, jie 
s'fngiad susirasti sau prie
glaudų. Dėl sniego gatvės pasi
darė slidžios, todėl nuolat įvy
ksta visokių nelaimių su auto
mobiliais.

— F. Lavins kas.

Grand Rapids, Mieli.
/.š S LA. 60 kuopos darbuotes. 
Finansų raštininkas A. Ii. Sai

kus padėtas į kalėjimą.

Kaip jau ne vienų kartų bu
vo spaudoje paskelbta, SLA. 
60 kuopos finansų raštininkas 
A. B. Šatkus pasisavino sumo
kėtus narių pinigus sumoj 
$560.80. Kuopos nepapras tame 
susirinkime, kuris įvyko lap
kričio 30 d. pirmininkaujant 
J. Bačiūnai, šatkus rastas kal
tu ir nubarta jį prašalinti 
kaip iš kuopos, taip ir iš S. 
L. A. Po to nuosprendžio tuoj 
ant rytojaus tapo išimtas va- 
rantas ir A. B. šatkus areš
tuotas, bet užsisiuvi us 1,000 
dolerių kaucijos buvo paliuo- 
suolas 8 dienoms, kad turėtų 
laiko sumokėti virš minėtų 
sumų. Mat, šatkus prie kaltės 
prisipažino. Bet, maty‘» A. B. 

*

šatkus tų pinigų niekur nega
lėjo gauti ir, pasibaigus jam 
paskirto laiko, tai yra gruod
žio 10 d. 11:50 irt. teisėjas jam 
paskyrė bausmę ne mažiau, 
kaip vienus metus* ir ne dau
giau kaip 10 metų kalėjimo. 
Žinoma, SLA. nei pačiai kuo
pai nebus geriau, kad šatkus 
bus laikomas per metus laiko 
kalėjime, bet juk kitos išeities 
nebuvo, kaip tik kaltininkų 
nubausti. Kas padarė SLA. 
skriaudų, tas turi būti ir bau
džiamas. Tačiau apgailėtina, 
kad mes kaip tik darome at
bulai, — kas didesnę skriau
dų padarė, tuos išteisiname, o 
kas mažesnę, — tokius nubau
džiame. Jau čia pasirodo di
delis šališkumas...

Al ir ė .7. Sidevičius.
Iš gruodžio 7 į 8 dienų pasi

mirė SLA. 60 kuopos narys 
Juozas Sidevičius. Velionis 
sunkiai sirgo jau kokie metai 
laiko, rodos, vėžio liga ir gana 
daug daktarų perleido, bet gy-, 
vybės nepavyko išgelbėti. 
Nors. J. Sidevičius buvo augęs 
vytas, apie 54 metų amžiaus, 
bet buvo nevedęs ir jokių gi
minių kaip šiame mieste, taip 
ir visoj Amerikoj neturėjo, — 
tatai jis pats sakydavo. Kadan
gi buvo pasiturin'/s žmogus, 
tai jam mirus no tik kad mie
sto administracija, bet ir pa
šaliniai žmones pradėjo dėl 
jo turto varžytis. Ir dalykai 
taip Sttridėjo, jog vos nereikė
jo kolektų daryti, kad kars’ą 
nupirkti.

Nors Sidevičius iki mirties 
turėjo sveikų protų, bet mirė 
palikdamas savo turtų betvar
kėje. Iš amato jis buvo siuvė
jas, paėjo iš Lietuvos nuo Gri
škabūdžio, šakių apskr. Ar li
ko Lieliuvoj giminių, — neteko 
sužinoti. Jei yra giminių Lie
tuvoj, tai geistina, kad atsi
šauktų, nes velionio pinigų į 
morgičius liko sudėta apie 3,- 
000 dol. Sakoma, kad ir banke 
palikęs. — S. Naudžius.

Baltimore, Md.
Kaliniai streiką pralaimėjo.— 

Miesto biudžetas 'ir rub- 
siuvių streikas.

Šteito kalėjime darbinių kel
nių siuvėjams Standard Over- 
all Co. numušė užmokės**. Ta
da kaliniai sustreikavo ir ne
dirbo apie savaitę laiko. Kalė
jimo administracija su sar
gais vartojo žiauriausias prie
mones, kaip tai: ašarinės bom^ 
bas ir dujas, 45 padėjo į rūsį 
etc. Ir su tokiomis priemonė
mis kalinių streikas buvo su
laužytas. Už kokius prasikalti
mus nuteisti kalėki tie kali
niai, — man tas nesvarbu. Ta
čiau duodu jiems kreditų, kad 
jie sustreikavo ir geruoju ne
pasidavė kompanijai.

Vis dar taksus kelia.
Miesto majoras Jackson’as, 

demokratas, prieš rinkimus 
sakė, kad republikonai užkro
vė žmonėms didelius taksus 
ir tt. Bet kaip *|il< ponas Jack- 
sonas tapo miesto majoru, tai 
kasmet kelia namų savinin
kams laki us.

P-nas majoras su “kabine
to” nariais ilgai “durnojo”, 
kaip sutaisyti 1933 metų biud
žetą, ir kitokių šaltinių “nesu
rado”, kaip tik pakelti taksus 
net 44 centus už šimtų dolerių 
vertės. Jau ir dabar piliečiai 
dejavo, kai mokėjo už šimtų 
$2.45, o kiliems metams ponas 
majoras sutaisė jau $2.89 cen
tus. Užtai piliečiai pakele di
delį protestų, — šaukė susirin
kimus, rašė peticijas ir per 
vietos laikraščius smarkiai 
atakavo majorų. Bet majoras 
nieko nepaisė. Tik' miesto 
taryba susirinko ir apkarpė 
biudžetą ir sumažino aut 14c 
taktus. Nors da piliečiai ne
patenkinti, bet, matyU kad 

. .. •’ .... t * t

NAUJIENOS, CHeago, m.

[Acme-P. A. Motoj

Frank Borzage, krutamųjų paveikslų direktorius (kairėj), 
aktore Helen Hays ir aktorius Fretkfic Marsh, kurie tapo pri
pažinti labiausia pasižymėjusiais savo srityse pereitais, 1081 
m., ir tapo Krutamųjų Paveikslų Dailės ir Mokslo Akademi
jos apdovanoti augščiausiais atžymčjiflniah.

Amerikos Lietnvin 
Ekonominis Centras

——.
GelHkhtte pagalbom reikalttigtai

neuždirba

daugiau nekels protestų.
Majoro metinė alga iki šiol 

buvo 12 tūkstančių dolerių; 
dabar nusiniušė tris luks’an- 
čius,—tai irgi da pakankamai, 
—bus devyni tuksiančiai me
tinės algos. Kitų valdininkų 
taipgi riebios algos, o dar gau
na ekstra. Policmonai gauna 
nuo 35 iki 42 dolerių savaiti
nės algos. Na, o kriaučiai per 
apskritus metus 
(per pastaruosius trejus me
tus) daugiau kaip nuo 4 iki 
6 šimtų. Policijos viršininkas 
Gailheris algos gauna virš še
šių tūkstančių dolerių per me
tus, o policmonai virš dviejų 
tūkstančių per metus. Na, o 
kai kriaučiai sustreikavo, lai 
policijos viršininkas ir polic
monai taip ščyrai tarnavo fir
moms, kad vieną dieną iš viso 
miesto suvažiavę policijos ve
žimai vežė strcikicrius į poli
cijos stotis.

Mes kriaučiai ir kiti darbi
ninkai užmokain jiems (po- 
licmonams) riebias algas, o 
jie mums už tai su lazda per 
pakaušį užtraukia ir dįu su- 
areštuoja, kai • nųeinįmį/^k 
kietitbti. Na, \> kai esti ’.^hiki- 
trtai, *pi didžiuma darbininkų 
balsuoja už Gailherį, už Jack- 
soiią ir už > kitus demokratų 
bei republikonų kandidatus...

Kriaučiai pirmiau būdavo 
organizuoti ir užsidirbdavo 
tiek, kad galėdavo da ir susi- 
taupinti. Daugelis įsigijo nuo
savus namus, leido vaikus 
į mokslus, o vaikai, išėję mok 
lūs (daugumoj Baltimorės lie
tuvių inteligentija) balsuoja 
už demokratų partijos tikielą 

t ir net lyderiais esti. O demo
kratai ar republikonai, pate
kę į viršininkus, aikvoja be
vertiems “tikslams” musų su
mokėtus taksus. Taip išeis, 
kad vaikai ir tęvili alinis iš 
savęs namus, ir kitokias nuo
savybes. Iš lų algų, kokias 
•dabar mes uždirbame, lai jo
kiu budu negalima užsimokėti 
miestui taksus.

Pereitą pavasari miestas už 
taksus atėmė 11 tuksiančių 
nuosavybių. Gatvekarių kom
panija mokėdavo taip vadina
mus “park l,ax”, bet šiemet pa
sakė, kad neturi ir nemokės. 
Ir ką gi darė majoras? Ogi 
darė visokius nusileidimus ir 
šiandien dar gatvekarių kom
panija nesumokėjo priklau
sančių miertui taksų. Piliečiai,kompanijos dėžulę 10 centų.Ot, jums ir demokratai!

Kol miestų viršininkai bus 
demokratai, bei republikonai, 
*(ai lik jų gimines ir jų arti
mi politikieriai lėbaus, o 
mums vis! kels taksus. Taigi, 
broliai ir seserys, piliečiai ir 
nepilječiai, dėkimės prie uni
jų ir politinių partijų, — prie 
socialislų partijos. Kitaip mes 
nesuvaldysiine tų korupci- 
ninkų, kaip lik nerinkdaųn 
jų į valdipinkus.

— Reporteris.
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įsigalėję* nedarbas, ypač 
skaudžiai palietė darbo Žmo
nes. Jungtinių Amerikos Val
stybių lietuviai, darbus turė
dami, daugumoje gerui gyve
no ir savo taupmenomis žy
miai prisidėjo prie Šalies ge
rovės. šių dienų krizis ir 
lietuvius skaudžiai nuskriau
dė. Daugelis prarado sutau
pytą turtą tai namų indėliuo
se, *<ai korporacijose, tai ban
kuose. Kas neturėjo progos 
taupyti — likę be darbo, da
bar neturi iš ko misti. Kas 
prarado savo taupmenas — 
atsidūrė tokioje pat piidyty. 
Nei vieni, nei kiti’ nėra kalti, 
kad jie šiandien kenčia skur
dą, neturi kuo mis^i. Čia ir 
kalbama apie šiuos nelaimin
guosius. 1

šios šalies šteitų, miestų ir 
visuomenės labdarybės įstai
gos šelpia będąrbiųs, kiek 
Vrettfs sąftgos irMįšos leidžia; 
Ne visi gauna pakankamos pa
šalpos. Yra Jokių,’ kurių pa
dėtis nepateisina pašalpos tei
kimo. Kita vertus, yra tokių 
šeimų, kurioms peikiama pa
šalpa yra permenka ir nepa
tenkinanti paprasčiausių gy
venimo reikalavimų,. Daugeliu 
atvejų tokios šeimos nebūna 
tinkamai suprastos šelpimo 
įstaigoje ir dėl ta nukenčia.

Vargšų šelpimais yra visų 
viešas reikalas ir prievolė. Šel
pimo darbas turi būti vykdo
mas viešomis pastangdmis ir 
teisingu budii. Tokiam šelpi- 

sų kolonijų lic'^iviai, suorga
nizuodami tam tikrus Komite
tus iš veiklių ašmenų ir įvai
rių organizacijų atstovų. To
se vielose, randasi Amerikos 
Lietuvių Vaizbos Butai, vieti
niai Butai turėtų pradėti Or
ganizuoti ŠELPIMO KOMITE
TUS, ieškodami talkos ir para
mos iš visų galimų šaltinių,

Įvairios lietuvių draugijos, 
sudarius tokius Šelpimo Ko^ 
mitrius iš savo deleguotų at
stovų, padarytų tuos Komite
tus įtekmingais turint reikalų 
su šteitų ir miestų šelpimo 
įstaigomis. Tokių šelpimo KO- 
mi'ctų balsas butų visų girdi
mas ir patenkintas. Lietuviai 
ir jų šeimos, kreipdamiesi į 
savo šelpimo Komitetus dėl

.........  I. - ---------------------- .rf, .4.

Buy gloves whh what

įS;

USTMIĮ,!
.TO0TH PAŠTĮ

25c 

pašalpos, gautų didesnės pa
šalpos, jei juos vietinis lietu
vių Šelpimo Kortilteta? tekd- 
menduotij bedarbių šelpimo į- 
5 taigoms.

Negali bu‘j abejonių, kad 
tbkis musų žygis suteiktų lie
tuviams didelės naudos. Ne
galima ginčyti, kad šelpimo 
darbe lietuviai mažai tėra nu
veikę, ir kad nelaimės palies
tieji musų tautiečiai yra varge 
—skurde paskendę.

šelpimo Komitetų sudary
mas lietuvių kolonijose nėra 
smiki ar kebli užduotis. Tam 
reikia lik gero noro, paalryži- 
mo ir broliams ndahnėje už-

Taigi, gerbiamieji, rimtai 
pradekime šj labdarybės dar
bų, ii* Mtlartinai. Musų organi- 
zttdbfti visuomenė, —draugijos 
ir klubai, — čia turėtų skinti 
kdių. Viešus reikalas to tei- 
kalapjn, —- tad nebandykime 
fysfetikiiičM nuo savo tiesiogi-

Amerikos Uetuulų Rkono- 
minh Centras, 
Pr, Puskunigis, pirm.

imvos oos

Be miesto
klinkieriu Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 

Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Su v. Valstiją pilietybės 1 
aplikacijas. Į
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VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

į NAUJIENOS I
q 1739 So. Halsted St. į

Amerikos Lietuviai
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N AU TIEN AS
VIRS

tt Vilniaus Kraite
. i ', .t ' ... ___  ... . . .

| Daugėja bedarbių.
Draėjits vasaros laukų dar

bams, Vilniuje jaučiamas di
desnis nedarbas, 
magistrato dabar
betiesiamos Pilies gatvės — 
jokių kitų darbų nėra. Prie 
gatvės grindimo dirba kelios 
darbininkų pamainos, tačiau 
jų skaičius vos keliosdešimtį 
žmonių tesudaro, tuo tarpu, 
kai mieste jau yra užregis
truoti] per pusšešto linkstančio 
bedarbių.

- Žiemai artėjant neturtingųjų 
žmonių būklė kaskartą labiau 
sunkėja. Mat, pas lenkus nuo 
lapkričio 1 d. pradės veikti 
naujas įstatymas, kuriuo na
mų savininkai., n,uo.jąpkr. 1 d. 
iki bąląpdžio kipkvįęnaįs 
ipetais negales išmesti iš savų 
liūtų tų nuomininkų, kurie 
uįįbepajėgia sumokėti mokės- 
čįų dž buflis. Todėl dabar, ar
tėjant tam terminui, namų sa- 
v&iiijjkai nori geriau visai a*b 
sikTaiyti tokių nuomininkų, 
(kurio žiemos melu galį jiems 
nutraukti mokesčių už butus

. , „į, į, į į, ,       
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ligų metų patyrimai duoda mums galimybės pigiai ir saugi 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai 
BatikųUetiivoJ^*

taipgi pašiusiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, 
jon, Kanųdon, Argentinon ir i kitus krdštus,

PINldŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAftl

. CIiicago, liljnoU.

....          .į,_____ .LL—

ne-

kas 
be- 
pa-

mokėjimą ir naujuoju įstaty
mu apsisaugoti nuo buto 
*/ekimo.

Toijel Vilniuje dabar 
kartą atsiranda daugiau 
namit], kurie kiemuose be 
slogių gyvena ir kurių niekas 
neįsileidžia pas save gyventi. 
Miesto magistratas anksčiau 
tokius benamius apgyvendin
davo savo specialiai bedar
biams ir vargšams skiriamose 
kolonijose, bet šiuo momentu 
jos jau pilnos vargšų.

Vilniuje jau dabar galima 
pamatyk tokių vaizdų, kurie 
primena praėjusio karo kai

NUGA-TONE TIKRAS 
TONIKAS

Daugelta žmonių reikalauja toniRo, kiti 
mažiau, kiti daugiau. Kuomet ž<hotiua miai* 
laukia viduramlfauH, visokią organų velki- 
m«H HUHilpn^ja. Juos reikia atimuliuoti. Štai 
kodėl NUGA-TONE taip plačiai vartojamas. 
Tukatandiai paatcbfijo kaip Jie pasidaro iA 
visų atžvilgių tvirtesniais.

Yra tik Vienas kelias jums surasti kiek 
gero jisai Kalt padaryti ir tas yra susipir- 
kito mėnesini treaimentų jūsų vaistinyčiojo. 
Kainuoja tik Vienas Trileris, ir jciyu po 
vartojimui NUGA-TONE per dvidešimts 
dienu jus no busite patenkintas, jūsų pipi
rai bus sngTtjžinti jutas.

.... . ..................       Sniiiaii.. iriu m. .. ui
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| Jūsų
I PATOGUMUI

ir-

trečiadienis, gr. 14, 1932 

kuriuos momentus. AtsitaikO, 
kad kiemuose sukrauti įvai
rus baldai, lovose guli žmo
nės, moterys ten pat kieme 
sau valgius gamina ir kt.

Nušovė amerikono 
žmona

Spalių 28 d. apie 23 vąl. 
Keležerių kin. Obelių valsč. 
nežinomas asmuo pro langą 
įsibrovė į amerikonu Pr. Zibp- 
lio butą ir revolverio šuviii 
vieloj nušovė Leoną Zibulię- 
nę. Įvykį policija tiria.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos tmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

i
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Buffalo, N. Y.
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NAUJI STEWART WARNER RADIOS 
PAGAUNA IŠ VISUR IR IŠ EUROPOS
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ZINUTĖS IS
BIRUTES

PIRMYN
SHARPS and FLATS

them Clean, Clear and Healthy
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Marine Co, Dept. B. S, 9 E. Olrio St,CMcat»

“Draugyste 
Amerikoje** 

mus Keistu* 
Simano Dau-

so easily convinc- 
Wait, the

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Gracious, Stelių 
in here. Let’s

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

The study of iaw deveiops and eouips 
LEADERS. Moti of our Leading Meti, including 
our Prasidants, have been Lawy«r«. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro h alway» a Graat 
Demand for Man and Women with Logal Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a tlmo. No Time Lošt Now Classes 
formed nino tlmos a Yoar. Start Studylng And Earn- 
Ing Crodlts at any Time. ENTER NOW. LLB. Dogroo 
in Threo Yoars. Day and Evoning Clasies.

Tikietai bus tik po 50 c., o 
tie kurie nori geresnes vietas 
užsirezervuoti, užsimokėję 75c, 
neturės jokio rūpesčio ,kad ras
ti vietas kur atsisėsti.

sočiai 
splašh 
Enuf

Paskirtos įvairios komisijos
Nutarta surengti piknikas 

ateinančią vasarą ir išrinkta 
komisija, Z Kūkalis, W. Shar-

Wm. F. 
pirmininkas, Frank 

vice-pirmininkas, 
Jusas

with 
bitter- 

four

r GET
VISU' ViATERMET 
L ON THE Wlfce j

Kaina tik $1.00
Ką tik naujai atspausdinta 

Prisiunčiame paštu.

kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. - Jeigu kiti ne* 
............... i ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.

j. . Patarimas 
Kasdie nito 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
kampas Keeler Avė. , Tel. Crawfotd 5573

Tokius Naujus Radios jus Galite Pamatyti 
ir Persitikrinti pas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS pti iimU 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. . 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomjs iki 7 v. v. _____

Pakeistas tik kliubo korespon 
dentas; prisijungė “Draugi/ 
stė Meilės Liet. Amerikoje"

Naujos žemos kainos 
padaro pieną didesniu 
bargenu negu bile ka- 

danors

'RNERtlbR \ 
H"5L *O~!I

GOSH - HE MUŠT 
ŪME IN A y 
,houseboat/|

kimų atidarė 
Wm. F. Buishas. 
prisirašė ir liko 
kliubą 8 nauji nariai 
dviejų vargo prislėg'ų narių 
atsišaukiančių pagelbos į kliu
bą priimti, bet dėl stokos laiko 
bus svarstomi sekančiame su
sirinkime.

December 11, 1932
The ground — \vhite with 

snow. More crystal flakes Corn
ing down from the 
above. The weather 
cold. Four hundred people filed 
into the Lithuanian 
rium to avė a celebration. And 

Work on the, new opc- 
“Laima” is progressing 

There is some 
competition betwceh 
and Whitney for the 
role... Whitney is only 
member with Pirmyn

Dabartiniu laiku žmonės no
ri būti palinksminti, kad už
miršti visur siaučiančią depre
siją. “Birutes” sezono atida
ryme bus užtektinai juokų pra
juokinti ir tuos, kurie retai te- 
sijuokia.

Nepamiršdama praeities ti
kslų ir užsibrėždama naujus 
“Birutė” pradeda naujus 1933 
metus.

Prie progos norime priminti, 
kad “Birutės“ repeticijos įvy
ksta kiekvieną ketvirtadienį, 
Gage Park svetainėje, prie 55- 
tos ir Western Avė. Seni, jau
ni, visi kviečiami j repeticijas 
atsilankyti. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakare.................

Jeigu neturite laiko 
žiuoti, atsiųskite sūnų ar 
terį susipažinti su musų 
nimu, įeiti į jų tarpą ir kartu 
su jais linksmintis, repeticijai 
pasibaigus.—A. Stelmokas.

girl’s trio 
composed 
members 
popular. 

came 
Not 
Pra- 
were 
And 

the finesj 
by the sym-

[Acme-P. B A. Photo]

šiomis dienomis Nexv Yorke 
po operacijos pasimiręs garsus 
dailės žinovas John Charles van 
Dyke, 76 m., per 43 metus dai
lės istorijos profesorius Rut- 
gers universitete.

LIETUVIŲ PROGRAMAI

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

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

ka, St. Narkis. Peržiūrėti kliu
bo knygas už pereitus 1932 
melus korhisija, Jos. Eringis, 
St. Narkis ib S^. Baranauskas. 
Į bendrą kontrolės komisiją 
išrinkti, St. Narkis, J. Eringis, 
G. Žukauskas, Z. Kūkalis ir F. 
Jakavičia (dainininko Jakavi- 
čiaus tėvas). Nutarta pada
ryti kalendorius, šį darbą ap
siėmė atlikti kliubo pirminin
kas Wm, F Buishas. 
kitko, kalendorius bus 
bo valdybos sąrašas, 
kliubo narys drg. K.

Valdybos raportuose pra
nešta, kad kliubo knygyno du
rys, kurios buvo sugadytos, 
pataisyta (įdėta naujos). Vie
nas narys bu’pnt Antanas Bag
donas pasimirė. 
Meilės Lietuviu 
prisivienijo prie 
čio kliubo, ir ‘ 
kanto Teatrališkas Jaunuome
nės Kliubas”, trumpoj ateityj 
žada prisivienyti. O kaip ku
rios kitos mažos draugystės 
buvo nepriimįinos ir atmestos.

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 8167—4705

Tarp 
ir kliu- 
Vienas 
Yurga- 

nas paaukavo kliubo knygynui 
dvi geras ir naudingas knygas. 
Nutaria už auką jam ištarti 
ačių. Negana to, drg. K. Yur- 
garias jau pirmiau yra paau
kavęs 5 knygas, viso septynes. 
Dėlei stokos laiko ir “Naujie
nose” t vietos, kaip kurias 
smulkmenas iš abelnos eigos 
susirinkimo praleidžiu

— Antanas Jusas.

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvietl- 

qb ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Rjnymtd “Eye Care” arba Ey» 
Beaaty” Dykai

“Chicaga dabar džiaugiasi nupigintu 
pienu . Tokios žemos pieno kainos bu
vo tiktai 1917 metais", pasakė p. F. H. 
Kullman, Sr., vice-prezidentas Bovvman 
Pieno kompanijos, pasikalbėjime su re
porteriu. "Bet apart žemų kainų yra 
dar ir kas kita, kas rišasi ,su pienu, jisai 
tęsė toliaus "Pienas yra pripažintas 
kaipo geriausias maistas palaikantis mu
sų sveikatą. Jisai duoda mums beveik 
kiekvieną reikalingą musų kunui k ele
mentą, kad butumem tvirti ir geros svei
katos.

"štai kodėl gydytojai pataria suau
gusiems išgerti puskvortę pieno kasdien, 
o kudykiams nemažiaus kaip kvortą pie-. 
no j dieną. Pienas turėtų būti varto
jamas ne tik gėrymui, bet vartojamas 
prie kito maisto, prie kepimo ir virimo. 
Taipgi geras prie sriubų, dažalų ir de- 
zertų.

"Ypač šiuo laiku reikėtų vartoti kuo- 
daugiausia pieno, nes žiemos laiku mu
sų organizmas yra silpnesnis, ir todėl 
mes ir '‘pagauname” šaltį, influenzą ir 
kitas panašias ligas” Adv.

TOURtYto
Murins Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohk> St., Chicago

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nio Kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyko nedėlioj, gruo
džio .4 d. 4615 So. Mozart st. 
Prisirinko pilna svetainė na
rių Kaip paprastai susirin- 

pinnininkas 
Visų pirma, 
priimti į 

Laiškai

there be another such concert 
with anothęr ; such array of 
talent soon.
CAN 1)0 IT BETTEIl WtTH 

v GAS *'
One day lašt week, our sister 

soloists, Helen and Estelle took 
a street car and went down- 
town to amuse themselves. Af- 
ter roainlng the streets for a 
while, they decided to take ih 
a concert.

At first, this musical enter- 
tainment was enjoyable to both 
sisters, būt after a while, He
len began to tire. She finally 
decided to ūse a bit of strate- 
gy and said, 
how elose it 
go out.”

Stella, not 
ed, retaliated with 
orchestra will change the air 
in a minute.”

FROM HERE AND THERE
VvTiat is a woodwind ? III 

wood\vind that nobody blows 
good... Members! Don’t forget! 
Extra rehearsal tonite at 8 
sharp. After the rehcarsal, 
will 
how!. 
retta 
very rapidly 
keen 
Frank 
leading 
a new 
būt already has been recogniz- 
ed as a very good baritone... 
Frances Mat. doesn’t trust 
anyone. She appeared to be a 
walking bank lašt Sunday... It 
was a surprise to see how suc- 
cessfully Stanley mixed busi- 
ness with pleasure. HoW do 
you enjoy dancing in the check. 
room .to the tune of Offen- 
bach’s overture... Genevieve 
has an infallible excuse for 
not attending rehearsals each 
Friday... From the appearhnce

FROM THE PAGES OF 
HISTORY

December 25, 1776:
The ground 

snow. The weather — 
ly cold. Two thousand, 
hundred men braved the trea- 
cherous Delaware River to

WISSIfi,
Specialistas ii

■ Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS U NEIŠGYDOMOS JČŠ YRA 
Speciaiiškai 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. • 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir i 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligoniu 
dykai. OFISO VALANDOS: ” “ “ ‘
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

of thitlgs, the cntire chorus* is 
poing to attėnd The Lithuanian 
Yduth Chib’s dance at the Ra- 
Tnbva bąli room, 35th and 
Ilalsted, next Sunday. The big 
inducement is the low price of 
tickets, only 35 cbnts. People 
are štili 
chairihan for another 
party, as the lašt ohė. 
said.

THE FINALE
Christmas is otdy ten 

away, We don’t expect 
cards or boKes of bon 
būt we would likę to get a 
few Christmas contributions. 
Address all missiles to the 
Šihging Fool, 6406 S. Francisco 
A v' Til] Tuesday next, happy 
thoughts. This has benn

The Singing Fool 
who has just found that in 
Gregg shorthand, the word 
sūcCess is “suk”.

Audito- 
be an audience to the 
chorus. Their’s was 

cf pleasure. 
CONCLUSION

VVhether it be for pleasure 
or for the good of the country, 
we will always find a way o f 
getting around the weather 
man.

THE CONCERT
Pirmyn’s concert lašt Sun

day was a hit from beginning 
to end. The Lithuanian Sym- 
phony Orchestra started it ofi 
with a smashing overture and 
the Pirmyn chorus ended it 
with a tender love song. The 
ręst was a program enjoyed 
by all.

At this occasion, many new 
artists were presented to the 
public for the first time. First, 
there was Miss Helen Bartush, 
our guest artist, whose won- 
derful voice was a special treat 
to everyone. A new 
and a men’s quartet 
entiroly of IPirmyn 
proved to be very 
Onuks and Stella Galdik 
in for a lot of applause. 
to be. outdone by anyone. 
nulis and Mrs. Stephens 
present to give their bit 
lašt būt not least, 
work was done 
phony orchestra and the Pir
myn chorus. Everyone enjoyed 
themselves to the limit. May

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

A. A. Anderaon, Prcsldant T«l«phon« RaglsUar, State 4141
(Ėst. Fcb. S, 1S94)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Chicago LAW School 
----------------- ,-------------ACCREDITED------------------------------

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOK)

ČerlamlM mM Reumatiškų 
Skausmų, m*» Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma- 
thmaa. Pagaliau ai ligirdau apie 
Pafa-Expelleri ir nusipirkau jo bon- 
kg. Pirmas iisitepbnaa juomi mo
mentaliai suteik® palengvinimą. li- 
paudojns jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kaidienlnj darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.“

j. a

Komisijų raportai.
Kliubo vakaro kuris įvyko 

lapkričio 13 d. Paliulio svetai
nėj (West Side) komisijos ra
portas po diskusijų priimtas. 
Narių bedarbių komisijos ra
portas priimtas, o kaip dėl 
suradimo būdų sukelti tam 
tikrą fondą, iš kurio butų ga
lima ir toliau reikalingiems 
nariams bedarbiams pagelbė
ti, tai šis klausimas atidėta 
sekančiam susirinkimui pla
čiau apsvarstyti.

Dar nepriėjus prie naujų su
manymų bei valdybos rinkimų 
nutarta valdybą rinkti dabar, 
pakol nariai nepradeda skirs
tytis. Taipgi nutarta griežtai 
laikytis konstitucijos ir valdy
bą rinkti slaptu balsavimu, 
vienok tas pasiliko neišpildy
ta tik pirmininkas, vice-pirmi
ninkas ir prot. raš'jninkas iš
rinkta slaptai balsuojant, o vi
si kiti išrinkta rankų pakėli
mu.

Valdyba 1933 metams
Valdyba kaip ir buvus pasi

lieka 1933 metams 
Buishas — 
Mikliunas 
Antanas Jusas raštininkas, 
Kaz. Warnis iždininkas, Wal- 
S?r Sharka finansų raštinin
kas, Mike Kasparaitis kontro
lės raštininkas, Steponas Tve- 
rionas kasos globėjas, Frank 
Shutkus knygyno prižiūrėto
jas, St. Narkis korespondentas 
(naujas). Dr. T. Dundulis 
sergančių narių prižiūrėtojas.

Sergančių narių raportuos 
pasirodė, kad šiuo tarpu ran-'take part jn festivities being 
dari 9 serganti nariai, ki'iems, I given by the Hessians. Their’s 
kurie pirmiau sirgo nutarta was a sense of ciuty, 
pašalpos užmokėti. Komisija,' 
kuri buvo paskirta surasti pa
rankesnę svetainę kliubo susi
rinkimams, laikyti, pranešė, 
kad kelias svetaines apžiurėjo, 
bet vienos netinkamos, o ki
toj- jų perbrangios, nubarta 
pakol kas pasilikti ant vietos. 
Lietuvių Auditorijos Bendro
vės Šerų ir gold bonų reikalu 
komisija pareiškė palikti tą 
klausimą sekančiam susirinki
mui priimti ar atmesti

Buvo pakeltas klausimas 
kaslink sergančių narių ir jų 
lankymų ,bet ir šis atidėtas 
kitam susirinkimui.

Free Care* 
: Beautyn Bock

PAIN.EXPfcLLER
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NAUJIENOS 
fra LitAaaatau Daily N«wa 

mblished Daily Except SuiMtof W 
fr» Lithuanran Newa Pub. 08s M 

1739 South Halated Skąrt 
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Naujienos eina fcMdtau iiakirtant 
«4nnadi«niua. Uįdth Nnujitni Beo* 
tovi |7M 8 K Chleago.
M friirtimae Booeeteh 8800,
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Uetuvon ir Mtur aieieniaoea 
(Atpiginta)

Metama -------- 88.00
PuMi mato ....... 4.00
Trim* mineaiMna j,,.,.,, 8.8$
Pinifua rauda etesti palto Money 

Orderiu kartu au atsakymu.
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NITTI APIE SOCIĄUSTŲ 
“MIUTARIšKUMA”

BIJO KRITIKOS
n ."J.1!! I. ■ '. 1

Meksikos vyriausybę ątsisakė įsileisti Amerikos 
Žymalistę, Edna Ferber, dėl straipsnio, kurį ji parašė 
vienam žurnalui. Tame straipsnyje Miss Ferber kriti* 
kįvg Meksikos hotelių nesvarumą.

Matyt, supratimas apie spaudos pareigas Meksi
kos "sferose” yra toks pat, kaip bolševikiškoje Rūsijo* 
ję arba fašistiškoje Italijoje. Meksikos valdžia reika* 
Jauja, kad spauda Viską girtų, kas yra Meksikoje. Kri
tiką ji laiko įžeidimu arba nusidėjimu. Jeigu Miss Fer
ber butų meksikietė, tai ji už savo straipsnį butų pate* 
kusi j kalėjimą.

Bet tas Meksikos valdžios piktumas nieko gero 
valdžiai neatneš, žurnalistės neįsileidimas tik atkreipė 
publikos dėmesį į tai, ką ji rašė. Kitaip daugelis žmo
nių nebūtų apie jos kritiką nė girdėję.

VAKAR SU JAPONAIS, ŠIANDIE SU KINAIS

Sovietų užsienių reikalų komisaras Litvinovas štai* 
ga, atvykęs į Genevą, susitarė su Kinijos atstovu dėl 
santykių atnaujinimo tarpe Rusijos ir Kinijos. Dabar 
sakoma, kad kinai nepraeisią prie bolševikų pripažini
mo japoniškos Mandžukuo valdžios.

Prieš keletą dienų japonų atstovas Genevoje Mat- 
suoka pareiškė viešai, kad Japonija jau padarė su bol
ševikais sutartį, kuri tik laukia pasirašymo. O Matsuo- 
ka atvyko į Genevą tiesiai iš Maskvos, kur jisai pra
leido keletą savaičių, besiderėdamas su sovietų valdžia.

Taigi vieną dieną 1 bolševikai tariasi su japonais 
prieš kinus, kitą dieną su kinais prieš japonus. Tai va
dinasi “revoliucinė diplomatija”.

Staigus komisaro Litvinovo taikingumas linkui ki* 
nų yra aiškinamas tuo, kad Maskva nori gauti Ame
rikos pripažinimą. Mat, Amerikos valdžia yra griežtai 
nusistačiusi prieš japonų okupavimą Mandžurijos. Ki
tos didžiosios valstybės Amerikos politikos neparemia, 
tik mažesnieji Tautų Sąjungos nariai pilnai solidari
zuojasi su Washingtonu šitame klausime. Tokiose apy- 
stovose bolševikai tikisi įgyti Amerikos valdžios prie
lankumą, prirūdydami neva Kinijos draugais.

Jeigu Amerika, iš tiesų, pripažintų sovietus, tai 
pastarieji gal liautųsi toliaus atvirai talkininkavę Ja
ponijos imperialistams. Priešingame atsitikime pradė
tas Maskvos ir Tokio susidraugavimas pasidarys da 
artimesnis,

HERRIOT KARINĖTAS PAVOJUJE

Ginčas dėl karo skolų pastatė į pavojų Francijos 
liberalų valdžių, kurios priešakyje stovi Edouąrd Her
riot. Premjeras Herriot vąkar pasiūlė atstovų butui 
sumanymų, kad Francija užmokėtų tuo? 20 milionų do
lerių, kuriuos ji turi mokėti gruodžio 15 dieni), W mo
kėdama padarytų rezervacijų, kad Amerika privalo 

' sutikti iš naujo peržiūrėti visų karo skolų klausimų. 
Parlamento komisijos, kurios šitų jo. sumanymų svars
tį, nutarė jj atmesti. Galimas daiktas todėl, kad ir par
lamento dauguma pasipriešina Herriot pasiūlymui.

Tuomet Francijos valdžia bus priversta rezignuoti. 
Valdžiai pasitraukus prieš pat mokėjimo dienų, Fran
ci jo» skola nebus laiku užmokėta, Tuo hudu Viena di- 

, džiautųjų Amerikos skolininkių bus, kaip sakoma, “fa 
defauit”. Suklupimas tokios didelės skolon mokėjime, 
kaip Francijos skola Amerikai, gadina tarptautinį kre. 
ditų ir, supraptama, nepadeda bMui-

Bet kitas keblumas gali būti dar dideanie, Jeigu 
Herriot rezignuos, tai kokia bus naujų Francijos vai- 
diia? Ji ga^ W tik nacionųlistiškespė ir atsagarei- 
vHkesųė. Socialistai Francijoje dar nėra pakankamai 
stiprus, kad galėtų paimti j savo rankas valdžių, lė vl« 
su politikos vadų, kurie šioje valandoje gali turėti dam 
® parama Francijos parlamente, Herriot yra sū

pausiąs, '
ginčas <dėl skolų duoda progos vėl austip.

• 1 ■ ■■. 'įiK! ■

Itąlų liberalas Frąncesęo Nit- 
tį, Kuris buvo /finansų ministe- 
ris ir premjeras paskutiniais 
parlamentinės tvarkos metais 
Italijoje, rąžę Amerikos žur
nale “Current Ęistory” apie 
revoliucingą karų veikmę nau
jojoje gadynėje. Visa eile fak
tų jisai parodo, kad nuo di
džiosios franeuzų revoliucijos 
laikų, kuomet buvo įvestas vi
suotinas kareiviavimas, karai 
iššaukdavo didelių ir staigių 
atmainų politinėje arba ekono
minėje valstybių sistemoje.

Signoro Nitti išvadžiojimuos© 
yra daug tiesos, Tačiau, pasi
gavęs tą mintį, kad karai ruo
šia dirvą revoliucijoms, jisai 
visai “ifcfaą-į- laukus”, beai- 
stęmgdamaa įrodyti* Kad revo
liucionieriai tai — karų šali
ninkai. Čia jteai prišneka daug 
nesąmonių. Prie karštų karę 
šąjininkų 19-ame šimtmetyje 
jisai priskaito Francijos smul
kiosios buržuazijos revoliucio
nierių tproudhoną (vieną iš 
anarchizmo Mtėvų”) ir garsiuo
sius soeialistų vadus Marksą 
su Engelsu, Paskui jisai pasa
koja apie žymiausius vėlesnio 
laiko socialistus: franeuzą 
Gųesde’ą, vokiečius Kautskį, 
Bebelį ir Mehringą, rusą Ple- 
chanovą ir anglą Hyndmaną, 
kurie visi, anot Nitti, esą ar
ba buvę dideli karo garbinto
jai. Gi stambiausiuoju karo 
apaštalu tarpe 20-jo amžiaus 
revoliucionierių tas italų buvęs 
ministeris laiko Rusijos bolše
vizmo steigėją Leniną.

Reikia stebėtis, kaip to rašy
tojo galvoje susimaišė tiesa su 
fantazijomis. Jo protavimo pa
viršutiniškumas aiškiai matyt 
šiame pavyzdyje, štai kaip ji
sai rašo apie, nabašninko Au
gusto Bebejio /‘palinkimąj prie 
kuro”: ’ f * * '* ♦•

“...Bebelis, kuris * nebuvo 
teoretikas, bet ilgą laiką bu
vo tikras Vokietijos socialis
tų vadas, mėgdavo sakyti, 
Kad jisai visuomet (! — “N.” 
Red,) esąs pasiryžęs imti ant 
peties šaudyklę.”
Na, ką gali pasakyti apie ši

tokį “istorijos rašymą”? Vie
ną didžiausiųjų tarptautinės 
taikos gynėjų naujojoje gady
nėje, Augustą Bebelį, Signor 
Nitti piešia kaip uolų karo ša
lininką, pasiryžusį kiekvieną 
valandą bėgti į mūšių lauką ir 
šaudyti “tėvynės priešus”! Už 
priešinimąsi karui 1870 metais 
(franeuzų-prusų karo metu) 
Bębelis buvo pasodintas į ka
lėjimą. Balkanų karo metu, 
1912 metais, Bebelis buvo vie
nas iš iniciatorių nepaprasto 
tarptautinio socialistų kongre? 
so Bazelyje, kuris buvo spe
cialiai sušauktas tikslu demon
struoti už pasaulio taiką, rei
kalaujant, kad valdžios neleis
tų tam karui išsiplėsti ir 
įtraukti į savo verpetą pasau
lį. Ir per visą savo gyvenimą 
Bebelis darbavosi pasaulio tai
kai.

Nitti, anot tos patarlės, gir
dėjo skambinant, bet nežino, 
kurioje bažnyčioje. Jisai kur 
nors skaitė, kad Bebelis sakė 
ękm su šautuvu ant petję^ 
ginti kraštą, jeigu jį kas nors 
užpultų ; , ir, uŽĮpiršę^ 
ląryšyję ir kokia prasmę tie 
Jlebelio žodžiai buw pątaįrtoti, 
Nitti sufabrikavo pasakaįtęi 
kad Vokietijoj socialdemokratų 
vadas gyręsias “vįąuomet” esąs 
pasiryžęs eiti į karą. ,Gi tik- 
Tumoje Babelis tuos žodžius 
pasakė debatuose apie soęiąlis^ 
tų nuriatatyipą karo klaujiįntb 
lįai, suprantama, stojo už tat, 
kad sočiai ištai p r i valo visomŪ 
Jėgomis kovoti prįęi fcam ; M 
Jjaai laikėsi nuomonės, M 
EWl

ląuąįme nębutų teisingą arba 
P^Ktlš^; Bbelis to? užpuo

limo karus nuo apsigynimo ka
rų; jisai manė, kad, jeigu ša
lis yra neteisingai užpulta, tai 
jos gyventojai turi teisę ir net 
pareigą gintis, ir nuo šitos 
pareigos, jo nuomone, negali 
atsisakyti nė socialistai, šitas 
savo mintis dėstydamas, Bebe
lis ir pareiškė, kad jisai patš 
imtų šaųtuyą į rankas ir gin
tų Vokietiją, jeigu ji butų už
pulta. Daryti iš šito jo pareiš
kimo išvadą, kad jisai buvęs 
karo “simpątizatorius”, yra 
pirmos rųšies absurdas.

1 ■ .................................. .

SOCIALISTAI IR KARAS
«

Bet italų liberalas Nitti ir iš 
viso tauzija niekus, kada jisai 
žymiausius moderniškojo so
cializmo skelbėjus skiria prie 
kato garbintojų, šitam savo 
prasimanymui paremti jisai 
neturi nė vieno rimto fakto. 
Iš to, kad, sakysime, nabašnin- 
kas Mehringas studijavo vo
kiečių ’ generolo Clauzewitz’o 
raštus, visai neišeina, kad Meh
ringas pritarė jo militarizmui. 
Mehringas, kaip pirm jo Fr. 
Engelsas, stengėsi suprasti ir 
išaiškinti karus, kaipo istorijos 
reiškinius. Juk nesuprantant, 
kodėl kyla karai> kokios prie
žastys nulemią jų laimėjimą 
arba pralaimėjimų, kokias jie 
turi pasėkas, ir t. t., butų ne
galima sėkmingai su jais ko
voti. Be to, karai suvaidino 
milžinišką rolę žmonijos isto
rijoje; jeigu socializmo teori
ja negajetų juos nuosakiai iš
aiškinti, tai reikštų, kad karo 
klausime socialistai turi vado
vautis liberalų, militąristų ar
ba kokių nors kitų svetimų 
jiems srovių idėjomis. Ačiū 
tam, kad socialistų mokslinin
kai karo klausimų studijavo, 
tai jie sugebėjo”)! išaiškinti ir 
pasiliuosuoti nuo tų, prietarų, 
kuriuos skelbia buržuaziniai 
politikai ir rašytojui. Socialistų 
pažvalga, kad pamatinė karo 
priežastis yra kova dėl ekono
minių interesų, šiandie yra pri
imta visų apšviestų s žmonių, 
kaipo neužginčijama tiesa. O 
keliolika metų atgal ta socia
listų nuomonė buvo niekinama 
ir išjuokiama. Kdnigai sakyda
vo, kad karus duoda “Dievas” 
(ir liepdavo žmonėms melstis, 
kad Dievas apsaugotų juos nuo 
karo, kaip nup. “pavietrės”). 
Visokį buržuaziniai patriotai 
sakydavo, kad karus gimdo 
“tautos meilė”. Militaristai 
piešdavo karus, kaip tinka
miausią būdą “atgaivinti tau
tos dvasią”, ir t, t. «

Tuo gi tarpu - socialistai iš 
metų į metus skleidė žmonių 
masėse mintį, kad karas šioje 
gadynėje tai baisi nelaimė, 
kurią užtraukia ant žmonių 
kapitalistų varžytinės dėl tarp
tautinių rihKų. Šitokios nuo
monės laikydamiesi, socialistai 
'įsteigė internacionalą (tarptau
tinę organizaciją), kurio vy
riausias uždavinys yra platinti 
tautų brolybės idėją pasaulyje 
ir gintį taiką.

Bet yra tiesa, kad socialistai 
žino, jogei karai atnešė ir gero, 
Kai kurio karai , atvedė prie 
tautų pasiliuosavtmo nuo svę^ 
timo jungo; kiti karai sujuą* 
gė tautas, kurioj buvo suski
lusios į daugelį, mažiukų val
stybėlių; (įąr kiti Karai paruo. 
še dirvą revoliucijoms, kurios 
nušlavė despotus. Tokių tei
giamu rezultatų davė ir wKu- 
finis pasaulio kąrąs. Kaipo tau- 
tų paliuosaviąio arba tautų 
Henųimb priemonę,, karai ypa
tingai- pasižymėjo, antroje pu- 
ąajex lę-jo žimtm^te, Busijo^ 
karai priefc Turkiją pąlįposavą 
Balkanų tautU Priimu kara^ 
ąu Austrija |r paskui 
karas au ‘ aujung? I 
daiktą Vokieiijoa platyMlea, 
karokrite bųyo paiaikipta po 
pienių ' valstybe 'sujungta į 
vieną tautą Italija.
; Devynioliktame . Šimtmetyje 
masĮMai darbo žmunlu MO 
malMar irnvo beveik nežinomi 
^/BęrąUM ..ir radįkaW 
elementai dažw? stodavo; už

karą, kaipo tinkamiausią būdą 
kovai su despotizmu, Vieną 
laiku ir Vokietijos revęliucio- 
nięriai agitavę už tai, kad var 
kąyų Europa paskelbtų Karą 
Rusijai ir sunaikintų carišką 
despotizmų* kuris, kaip koks 
žandaras, kišdavo savo nosį į 
kitų šalių reikalus Ir visur remr 
davo reakciją, šitai minčiai 
tarp kitų pritarė savo jauny*' 
tėję ir Marksas* Jisai tuo lai
kų buvo po radikalUko libera
lizmo įtaka. Bet yra klaida ma
nyti, kad tai naujoviško so
cializmo nusistatymas. Kai ėmė
organizuotis masinis darbinin
kų judėjimas, tai išnyko visas 
pamatas ' “revoliucinių karų” 
idėjai. Darbininkų masėmis pa
remtas socialistinis judėjimas 
priėmė visai priešingą tai idė
jai nusistatymą: ne karas, kad 
kiltų revoliucija, bet revoliuci
nė kovia prieš valdžias, kad; ka
ras neįvyktų,

šitokio nusistatymo socialis
tai laikėsi per dešimtis metų. 
Jo laikėsi ir Rusijos socialde
mokratai — ne tik Plechanovas, 
bet ir Leninas, kuris iki 1917
metų buvo socialdemokratų 
partijos narys, Leninas išsiža
dėjo tos pozicijos, kąįp ir dau
gelio kitų savo principų, tik
tai tuomet, kai netikėtai, pa-

šaulio karo suirutėje, jam pa
vyko nuversti' laikinąją revo
liucinę Rusijos valdžią ir pa- 
sigrgbti galią į sąvo rankas. 
Tą perversmą jam padėjo įvy
kinti kareiviai ir matrosui prieš 
daugumos darbininkų ir ūki
ninkų valią. Todėl nuo to laiko 
jisai ėmė tikėti į militarizmą!

Leninas bendrai buvo didelis 
oportunistas. Jisai visuomet 
pritaikydavo savo ^principus” 
prie momento aplinkybių. Taip, 
iš karšto Steigiamojo Seimo 
idėjos rėmėjo jisai staiga pa
virto principialiu demokratijos
ir pąrlamentąli?mo priešu, ka
da jisai pralaimėjo rinkimus 
į pirmąjį Rusijos, steigiamąjį 
seimą.

To perversmo Lenino ir jo 
pasekėjų galvose, kuris įvyko 
pasaulio karę pabaigoje, Itali
jos liberalas Nittį nesuprantą. 
Jisai įsįvąizduęja, kad bolšęvį- 
kąį savą dabartinį mįlįtarizmą 
pasėmė i.š socializmo, mokslo, 
kąs* kaip matėme, yra visai nę* 
tiesa,

Militarizmui ragus užaugina 
patys ponai liberalai, kuriems
valdant Europą kilo didysis 
karas ir kurie, tą karą baigda
mi, padarė tokias bjaurias tai
kos sąlygas, kad pasaulis da ir 
šiandie nenurimsta.
i.l n p. ^..T. i .„„....--f. , „„■Į-yy ,

žagariečių Aguona

Kontrabandininkas
V, , i t ■ . . i. M i M> M >****** • t »» ♦ »

(Tęsinys)
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Iš visų pasienio kąmpų gel- 
žkelio stotin prisirinko eini* 
gruntų gal keli šimtai- Jiems 
specialiai užsakytuose vaga-, 
huose vįelos buvo mąžai, To* 
dėl daugelis turėjo stovėti ar
ba sėdėti ant savo “bagažų”. 
Tokių scenų man teko matyti 
daugybė, bet šį kartą ji pasiro
dė labai nejauki. Stotyj mano 
pareigos turėjo užsibaigti, Su
sėdo emigrantai į vagonus, ir 
užbaigtas kriukis, Tarmanas 
jau ceniau turėjo su keliau
ninkais savo sąskaitas suves
ti, bet šį kartą jis pasiryžo 
vykįi net ligi karantinos. Man 
buvo aišku, kodėl jis tai daro: 
mat lydėjo Baltienę ir jai pa
sižadėjo Tilžėj kokių blizgučių 
nupirkti.

Sutikau Tarmaną vagone, 
Jis pasižadėjo kuo tinkamiau
siai Klaipėdoj merginos kelio
nės reikalus sutvarkyti. Bet aš 
vis nerimavau ir norėjau su 
Stase asmeniškai pasimatyti. 
Tarnianas nuėjo ir po kiek 
laiko vėl sugrįžo, pranešda- 
maa man, jog mergina griež
tai atsisako su manimi pasi* 
matyti, Tadą a? nutariau pąts 
j Tilžę keliauti.

Traukiniu važiuptį reikėjo 
apie dvi valandas, Kelionė vj* 
sąi nebuvo smagi. Akyse vis 
stovęjo Stasė, norėjau eįti 
į gretimą vagoną, kad nors 
iš tolo pasidžiaugs ja ja. Ta
čiau nedrįsau, o priegtam ir 
savigarbos jausmus neleidę 
tai tlaryli. Juk ji jau du kartu 
atsisakė su mąniini kalbėtis, 
tai kaip gi bus dabar? Juk ji 
su panieka žiuri į mane, ne- 
apKenčia manęs!

Pirmiausiai reikėjo gauti už« 
tikrinimafy kad keliauninkas 
yra sveikas, ypač kad jis ne
serga Irariįpmą- Vadinasi, 
kįckvienęm emigrantui buvo 
rąikalas pasimatyti su dakta
rų. Ir štąą kai męs pąsiekėine 
Tilžę, pąs mane gįme ptepas 
žųt-įmt sulaikyti Stasę* Nuė- 
jąu į smuklę* kad tą planą day 
geriau UPgnlvpti.

,-^Taip, — nutariau aš, —- 
jęigu daugiau nieko ncbegali- 
ipa padaryti, <— tai padarysiu 
tąip, kųd ji bus “išbrokytą” 
ąpt akią ir negalės važiuoti,,, 
Kaip ji man, taip’ aš jai...

Tu mintis jstrigp man į 
vą ir aš negalėjau nuo jos ąf.. 
sįKratyti. Taripanas paprastai 
nuvesdavo emigrantus vokję* 

■ Cįtį agebtiuns. Mauįau, kad jis

sisekė patirti, nieko sužinoti. 
O per visus šiuos ilgus metus 
aš vis nenustojau vilties kur 
nors ją surasti... Surasti mote
rį, kuri tikrai man buvo bran
gi ir kuri visą mano gyveni
mą pakreipė ki^on vagon...

—Tai ir viskas? — lyg su 
ironija Vaklaiuė 'daktaras.— 
Tąi dčl toa priežastie? pasili
kai viengungis ir vis dar jos 
negali užmigti?

—Taip, negaliu užmiršti...-^ 
liūdnai atsakė Balčiūnas.

^-Nejaugi vis dąr tebesitiki 
ją kada nors surąsįi?

—Nežinau kodėl, bet pas 
mane tokia yiltis yra. Vądink 
tąi prietaringumu, ar kaip ki- 
taipj tačiau aš jaučiu, jog 
anksčiau ar vėRaų aš su ja su
sitiksiu. Ot, pas ipane yra to
ki* vidujinis jausmas, ir gana. 
Savo laiku aš tikėjausi nu
mesti kontrabandininko užsiė
mimą. Taip ir atsitiko. Vėliau 
tikėjausi aukščiau pakilti, įsi
gyti turto. Išsipildė ir tie ma
no troškimai. Dabar esu tik
ras, jog pasiseks surasti ir 
svajonėse numylėtą mergelę...

—Na, prileiskimc, kad tau 
ir pasiseks ją surasti, tai kas 
iš to? Neužmiršk, kad nuo to 
laiko jau praėję penkiolika 
metų. Daug kas galėjo per tą 
laiką įvykti, pasikeis^. Manai, 
kad jauną ir skąistj mergelė 
vis laukė nežinomo kareivio, 
Su tavimi ji susitiko tik pri- 
puoląmai, tad jos gyvenime tų 
buvai niekęs Kitas, kaip tik 
nežinomas kareivis,

Balčiūnas buvo susijaudinęs

taip pat padarys if su Baltic- 
ne bei Stasę. O kadangi trau
kiniu) Bremeną ir Hamburgą 
dar reikėjo pusėtinai ilgai pa
laukti, tai aš buvau tikras,! 
jog suspėsiu savo planą įvyk
dyti.

Nusiskubinau į karantiną, 
kur aš žinojau, kas reikia da
ryti ir su kuo pasimatyti. Bet 
Štai pasirodė, jog ir Tarmanas 
nesnaudė: Baltienė ir Stasė 
jau buvo atlikusios čia visus 
formališkumus^ Vądinasi, išeg
zaminuotos ir pripažintos 
sveikomis. Matomai, Tarma
nas dasiprotėjo, kad aš galiu 
*pkį šposą iškrėsti. Mat, kai 
kada ir jis pats pasinaudoda
vo tokiais dalykais...

Neradęs jų kąrantinoį, aš 
misiskuluuaų i vokiečių agen
tūrą. ir ten nebuvę, Gatvėj 
likau vieną emigrantą, iš ku
rio patyriau, jog Baltienė ir 
Stase keliauja olandų laivu 
pey Rotterdamą- Tada supta* 
tau, jog viskas pralaimėta, 
Vįenok, nežiūrint į nieką* aš 
pasiryžau dar kartą pamatytį 
Stasę.

Kai nubėgau į gelžkelio stotį, 
traukinys jau turėjo išeitį. 
Prie vieno vagono stovėjo 
Tarmanas ir mosikavo nosine. 
Buvo aišku, kad tąme vagone 
randasi Baltiene ir S*psė. Aš 
įsiskubinau į vidų ir be nie
kur niekę pradėjau maldauti 
Stasės, kad jį dovanotų man. 
jos išblyškus veidelis Staiga 
paraudo, akys sužibėją* Ji dre
bančiu balsų tarę: \

—Tegul viskas būna užmir
štą,,, Tai bus geriausiai-* Tam
stą esį sugedęs kontrabąndb 
nįnkąs...

Tįe žodžįąi man net žadą 
užėmė. Stov.ęjaų, kaip druskos 
stulpas. Apmaudas kankino. 
Gal bučiau nesusivaldęs ir ką 
nors nederamo pasakęs. Kada 
žmogus nebegali savęs kontro
liuoji, tai iš jo visko galima 
laukti- Laimei, tuo laiku buvo 
duotas ženklas traukiniui va
žiuoti. Mane tiesiog grūste iš* 
grūdo, iš traukinio. Dar aki
moju, ir traukinys nudun
dėjo. Viskas žuvo, viskas žu- 
vo3,

18t
Atsiduso Balčiūnas ir giliai 

susimąstė. Paskui jis ir vėl 
pradėjo kalbėti t

~Tąįp» aš ja vijausi ligi 
Tilžės. 9 pas.kųj net Ameriką 
pasiekmUn- Vis tikėjausi kur 
nors užtikti joą pėdsakus. Vėl* 
|U j f Dingo, Kaip akmuo van- 
venyjv Nieko apie ją nebepa*

įr karštai pradėjo kalbėti:
—Ne, čia reikąlas visai ki

toks. Neužmiršk ^o dalyko, jog 
Stasė manę prikėlė iš to pur- 
yo, į kurį aš buvau nugrimz
dęs. Ji užžiebė mano krūtinėj 
meilę, ntio kurios aš ligi pat 
Šios dienos nepasdliuosavau. 
Per penkioliką metų aš aud
žiau svajonių audeklą, — au
siu ir toliau...

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. JI Nau
jai įdomus nunferiš. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.I "NAUJOJI BANGA”

Atėjo pirmas numeris 
lietu- 
aštis. 

Galima gauti "Naujienose”, 
Kąina tik 5 eęntąi.
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AMERIKOS 
PILIETIS

ĘotiH h bbąi pagd- 
l>iR8> ‘km* 
rie nori tapti 9io> laliet 
pUtdhįa. Pampkiniąiai 
apie Ima Šalies tvarte, 
apie jos viršininkų rin
kiniu ir vi«te kaa nite-

httuvią ir anglų halH' 
ypią pralyta.

KAINA TIK || CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL. 

trj arba kranu
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Ofiso tel.1 Prospect 1028
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS Valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas. 2159 Vv

......................  ■■■■.i...............i-.ii..i.. ——- - -

Graborlai

kojinėse, arba įsiūti suknelėse.
... II !■> „1,41.1 ,»-«■—...111,1,11 i M«i, ,-|l H|||» I

Nuo 10 iki 12 rd ryte. tį& 2 Iki 4

Lietuvės Akušeres
Mrs. ANELIA K, JARUSH

Physical Therapy $ Midwifc
Naujoj vietoj 

6IČ9 South Albany
Avenue 
Pbone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dynrd, duodu mas-- 
sage, eleėtric treat- 
ment ir magnetic 
blarikets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom , patarimai do- 
Vatfal

^Trečiadienis, gr. • 14* 10S2. ....... M. M. , f , ---------------------- , .. ........ . ... i..,. .„mi --------------------------------— 

fniinų įstaigos pirmininkas.
Nudžudymo priežastis, anųt 
giminių, nežinoma* bet jie sa
ko* kad jis “neaveikavęs”

CHICAGOŠ 
ŽINIOS

--------------- ----  . x 2 .

Per Vienų naktį Chica* 
goję nušauti septyni 

žmones

Užvakar naktį per Chicagą

HAUJ1EN0S, Chicago, Dl
M.     i—m,   m—m   m i i ts n ■■k

Bojalienės advokatas išnešė 
naujus kaltinimus, kuriuos ty
rinės prokuratūra. Plačiau apie 
bylą bus pranešta rytoj.

Moterys, laikykite pini 
gus kojinėse

Policijos domę Atkreipė pa
skutiniu laiku tankiai pasikar
toją motorų tidikulių (pock- 
etbookų) grobimai. Detekty
vų viršininkas Sclioemaker iš-

Chicagoš Draugijų 
Kliubtj Valdybos 

1932 Metams

peršjo piktadarysčių banga, leido pareiškimą, kuriame ra
kuti pasibaigė septynių žmo- gin« mo'eris pinigus laikyti
nių nužudymu. Berwyn ^Mie
stelyje nušauti du policininkai, 
kitas nušautas Chicagoje spi- 
kizėje, ketvirtas žuvo besivy
damas automobilių vagį. Be 
to žuvo vaistininkas, sargas ir 
buvęs kumštininkas.

Atsisako priimti algų 
numažinimų neapri

botam laikui
Palmer viešbutyje eina gele

žinkeliečių konferencija

Geležinkelių darbininkų at
stovai vakar Palmer House 
įvykusiame susirinkime atme
tė geležinkelių linijų pasiūly
mą prailginti neapribotam 
laikui 10% algų numušimą.

Paliko $20,000 šuniui ir 
katei

Turtinga 60 metų 
Alice Hunter, mirdama 
testamentą, kuriame 
$20,000 katei ir šunilikui. Ki
tus $20,000 paskyrė dukterei, 
o $10,000 tolimiems giminai
čiams.

našlė, 
paliko 
skiria

Nusižudė apgarsinimų 
bendrovės viršininkas
Vakar vakare nusišovė Ho- 

ward J. Cunningham, “Green- 
b'ulton-Cunnmgham” apgarsi-

MATEUŠAS GADAVICZ 
Persiskyrė su šiuo paša 

gruodžio 12 dieną, 11:30 va 
dą ryto 1 9 32 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apskr., Aržvilko parap., Bal
nių kaimo

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime se

serį Prancišką Kavaliauskienę, švo- 
gėrį Kavaliauską, 2 anukus. pus
brolį Brazą, Domininką ir Juoza
pą Kisielius ir gimines, o Lietuvoj 
motiną Marijoną po tėvais Pau
lauskaitę, seserį Oną Tamošaitie
nę, brolius Izidorių, Domininką. 
Petrą. Jurgį. Joną ir Antaną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2106 
Wes< 24 th Street.

Laidotuvės įvyks pėtųyčioj, 
gruodžio 16 dieną, 8:30 vai. ryto 
iŠ namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už Vėlionio sielą, O 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mateušo Gadavicziaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskatinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo, Švogeris, Anūkai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Sklidus, Tel. Roosevelt 
7532.

W. Šimonis sunkiai 
susižeidė nukritęs 

nuo laiptų
Rastas šeštadienį skiepe irtie 

laiptą J persiskėlė galvą

Winiam Šimonis, 1714 West 
46th Street šeštadienį, apie aš
tuntą valandą vakare, nukrito 
nuo laiptų į savo namų skie
pą, sunkiai susižeizdamas.

Jis buvo rastas prie laiptų 
tą patį vakarą su perskelta gal
va ir kitomis žaizdomis. Pade 
j imas esą labai rimtas. Rudei 
kia artibuianso buvo nugabentas 
į šv. Kryžiaus ligoninę, kur ir 
dabar tebeguli. Kiek teko gir
dėti, jis dar nepilnai atgavęs 
sąmonę.

P. Oleckienė bus pa
laidota kartu su vyru
Mirė pirmadienį, gruodžio 12 

d., laidotuvės Įvyks ketvir
tadienį

Pirmadienį, gruodžio 12d., pa
simirė Petronėlė Oleckienė, iš
gyvenusi Amerikoje 27 metus. 
Ji atvyko iš Silvertowii, Ang
lijos, 1905 metais. Buvo sena 
South Chicago gyventoja ir pa-

JONAS JANUSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 13 dieną, 2:40 valandą 
ryto 1932 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Nedevėnų parap., 
Telšių apskr., Kantėnų kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudtmę 

moterį Oną. po tėvais Mastaus- 
kaitę. 2 dukteris. Oną 17 metų, 
Zofiją 11 metų. 4 pusseseres. 
Viktoriją Barištienę, Barborą Ro
manas. Marijoną šalutienę, Elzbie
tą Čiuželienę ir 4 švogerius, o Lie
tuvoj, 2 seseris, Petronėlę ir Do
micėlę ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi 4 538 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks Šeštadieny 
gruodžio 17 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš tert bus nulydėtas į ŠV. Kazi
miero kapines. ,

Visi a. a. Jono Janušo gimi
nės, draugai ir p'ažysami esat huo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Pusseserės, 
Švogeriai ir Giminės.

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

lAcme-P. ® A. Photo]

Kongresmanas Heilry T. Rai- 
ney iš Illinois, demokratas, ku
ris įnešė nepraėjusį Garnefio 
bilių visiškam atšaukimui pro- 
hibicijos.

', ,, k.. >' Ii l. .. ........................ ■ lį. ,.,11. '.nl.

sižymėjo veikime. Mirė po 
trumpos ligos.

Jos vyras M. 
lapkričio 22 <L. 
Ketvirtadienį jo
perkeltas iš kapo kuriartic jis 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse į kitą, kur ilsėsis kartu su 
žmona, 
si

Oleekas mirė 
1929 metais, 

lavonas bus

Laidotuvėmis rupina- 
Eudeikis.

Pereitų sekmadienį teko klau 
sytis lietuvių dainų ir muzi 
kos, iš radio stoties WCFL 
kurios buvo duodamos Jos. b. 
Sudriko radio ir rakandų krau
tuves, 3417 S. Halsted St.

Programa buvo įvairi ir tu
rininga, dalyvauajnt “Pirmyn” 
choro solistams, duetui ir dvi
gubam kvartetui po vadovyste 
muziko Kazio Steponavičiaus. O 
Budrike radio orkestrą griežė, 
kaip visados, linksmus muzikos 
numerius. Reikia pastebėti, 
kad Budriko krautuvės duoda
mi radio programai visados bū
na kaip dainininkais, taip 
dainomis, įvairus ir gražiai

Antano Bojalos paliki
mo byla atidėta iki sau

sio 12.
Prokuroras tyrinėsiąs B'ojalie- 

nes advokato iškeltus kalti
nimus.

Pirmadienį probate teismo 
teisėjas Oscar Caplan atidėjo 
iki sausio 12 d. jau kurį laiką, 
nusitęsusią bylą dėl Antano 
Bojalos palikimo. Pirmadienį

HARVEY, ILL. LIETUVIŲ AMERI
KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423 VincCrtrits 
Rd., Harvcy, III.: pirm. pag. K. Tel* 
vekas, 432 — 152 St., Harvey; ftut. 
rašt. A. L. Skirmontas, 15723 Lath- 
rop Avė., Harvey; turtų rašt, J. Masi- 
kas, 524 — 154 PL, Harvey: ižd.
J. Beinorius, 564 E. 155 St., Har
vey: iždo globėjai Kl. šlcpetis, R. 1., 
Box 69, Homewood, III., P. Stonis, 
15725 Vincennes Rd., Phoenix, III.: 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvey.; maršalkos M. Vanagas
K. Vaidilauskis.
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

sekmadieni kiekvienų menesio, 2 vai. po 
piet, Piekarskio svetainėj*

draugystė Lietuvos vėliava 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PL, pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockwell St, nut. rašt. Joe Da* 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, 111., kasicrius A. Čės'na, 45 01 
S. Paulina S*., kasos globėjai -— S. 
Skridalieri? ir Jadf. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesi po 

pirmos kas adtrą nedėldienį, 1 Vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

sŲsiViENMMo Lietuvių namų 
SAVININKŲ AMT BRlDGEPDRTO 
valdyba 1932 m,; pirm. S, Mažeika, 
3149 S. Halsted St., p4g. K. Sabuhai- 
tis, 3328 S. Entetald A Ve.,; nut/ 
rašt. S. Kunevičia, 3220 S, Union 
Avė.: fin. rašt. D. Gulbinas. 3144 
S. Wallace St.; kohtt. rašt. V. Stan
kus, 6606 S. Mozart St.; kasierius 
P. Balsis, 5653 S. Throop St.; ko
respondentas P. Balutis, 3327 S. 
Halsted St.; maršalka L. Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

trečiadienį, 7:30 vai. vakare.,' Cbieagos 
Lietuvių Auditorijoj.

J
elefonas Yards 1138

ey P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius Visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubutn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel*’ ftepublic 13100-3101
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su mužiką, daino
mis, prakalbomis it su tinkamą pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietų.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 

, SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Seniausia ir Didžiausia

22 PIg Jonas Mikėnas, pinti,-pagal
bininkas, A, Kaulakis, fin. raŠt.n 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Avė., Adomas 
Herman, iždininkas, 5243 Belmont 
Ate., P. Thomas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą šeštadienį, M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Place.

................. „.... „a
DRAUGYSTES LIETUVOS DUKTĖ-

RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicago, 
Hh: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Ctntrtl Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigoniehf, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekt. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., hn. sekr. Ant. 
Valančunienė. 5929 8. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienė, kasos globėja 
Marta Kizienė, iždininkė Pet. Šertu- 
licnc, maršalka Kaz. , Astrauskienė, 
trastisės A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų; Pirmininkas Antanas Štokas, 

.. 848 W. 33 St. Pagelbiflinkas Juoz.
Rūta, 3141 S. H ai t sėd St. Rašt. nut, 
Stan. Kunevičia, 3220 S, Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S.

v*ė Avė. Kotitf. rašt. P. Petraitis, 
18 S. Union Avė. Kasteriu* JUoz. 
itnasir 3133 S. Halsted St. Apie- 
iži kasos, B. Yenkauskas ir E.

Bliumas. Sudžia K. Valaitis.
Susirinkimus laiko kas mėnesi pirmą 

Eenktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagoš 
ien Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St,

,a<

Lietuviai Gydytojai
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Westetn Avettae
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
tilto 6 iki 9 valandai vakarti

1 ESHk— a >!■■ .!■ IHE m E»I 8. H U

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Maręuette Rd. 

katnoas 67tb if Artesian Avu.
TfMMU Grovebill l>95

Valandos auo 9 iki 11 ryto, tino 2-4 
ff 7-9 po pietų, setedoms po pietų ir 

nedėlioms pigai «usirarima
uieiUMai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėl ▼ietį

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 1932 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 S. Morgan 
St.; vice-pirm. Frank Bacevičia, 
5939 S. Peotia St.; nut. rašt, Ftank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.; fin, rašt. 
Jonas Adomaitis, 843 W<< 33 P!.; 
kasierius Jonas Byanskas, 934 W. 67 
St.; kasos glob. Juozapas Adomaitb 
ir Juozapas Šalčiui; maršalka Jurgis 
Janušauskis: teisėjas Juozapas Urba; 
teisėjo raštininkas Kaz. Demereckhi 
knygius Juozapas Bubnb.

Graoonai

Lacliavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaują laiodtuvlšt taopigiausiž. 
Reikale mėldŽižbie rtsttatfkti. d 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS: i

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

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

. h.i.'.iiu. j.ir.aii-.lf»iiii.-ii,i u’.. ..n,-ii'ji.i.i.iiuE.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale visuomet erti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų nžtaikynrtii sky-

3307 Aubiirn Atė.
CHICAGO, ItL.

■ iri -- i   ■     ------------------1 --  r—

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pfttų 
Ir nuo 6 iki 8 vakare j 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
PĖonė BottleVard 8481

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir SubrtoiM* 
2420 Martįuette M. arti WeeteCh AO 

Pbone Hemlock 78 2 8 
Panedėliail. Šrtėdotflh ii Pėtnyčiomit 

1821 So. Halrtrti Street

ittoi ibii I<fc itirt 1 !»■■■ .         ■■■

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue
Pbon* Boulevard 70<| 

np C 7 VF7F1 Tft 17IV. Va o. v CaZžILdUliO
Dentistas 

4645 So. Ashland Are. 
arti 47fb Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gttfo U Butopos ir oėi praktiltubia 
senojoj vietoj.

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

ffhis pagal luritarrimą.
3335 So. Halsted St

■ T.l BOULEVARD »t»9
■ —        u , II,Imti II SilėhuiiiisE <i4

A. MONTVID, M. O.l 
Wett Tėrrtn State Bšnk Btdg. 

2400 W Medison St.
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 Vak.

Tll Sceley 7330
Namų telefonas Brutifrtick 0597

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTIŠTA8 

Valandos t nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
484/ West 14tb Sftvrt 

CICERO. tLL.
M-ftaf . . Pftotie Cfcero !26ft

„...U*. I,  .................. — I ■ į

Ofiso tel. Lafayette 7031
Rez. tel. Virįlflla lM 

Dr, V, E. Siedlinskis 
dėntisTas

4143 Archer Avenue
Karritp*4 PlteeiMV A9eoM

GyjtyhJiM.. ■

„DR.HERZMAN
A. L Davidonis, M.I) -
4910 So. Michigan Avenue)™ k««* o*'r* 
valandas. K'°”‘>od 5107 | migla it dMoaSUi Ech
VALANDUb rvtt t it vaikų pagal naujausia

6 iki 8 valJd^St. X R*’ U kl">ki“ *hta<“ Pd*’ 

apart tvebtadienio ir ketvirtadienio tasMt.

1025 W 18t6 St.t netoli Morgan St 
VdaB<fos: ,noo 10-—ll gieeų b 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
fet Čaha! fllfi 

Rrzidrticijoa telefonai
Šyde Purk 6755 «r Central 7464 

I ■, ,.,|!,.v ./i Hrft.

Yeteftitrat

Boulevird 5203

Boulevard 8413

1327 So< 49th Crt

Telefonai 
Cicero 3724

_______ . .---------
Akių Gydytojai

JULIJONA BAITIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 13 dieną. 1 valandą po 
pietų 1932 m., sulaukus 21 me
tų amžiaus, gimus Chicagoj, va
sario 22, 1911.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Julijoną. 2 brolius Anta
ną ir Vincentą, ciocę Agniešką 
Valuckienę. 3 pusbrolius Kazimie
rą, Pranciškų ir Stanislovą Voluc- 
kius ir gimines Amerikoj, o Lie
tuvoj brolį Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3542 
S. Parnell Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
gruodžio 17 dieną, 8 vai. iš rytu 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibuš gedulin
gos pamaldos už velionės seilą. o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiera 
kapines.

Visi a. a. Julijonos Baitis gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai > kviečiami ‘ dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulinkę liekam*,
Motina. Broliai, Ciocė, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse f patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4139.

PETRONĖLĖ OLECKIENĖ 
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.
Patiko dideliame nuliudime 3 

dukteris Marijoną, Magdaleną ir 
Petronėlę, 2 sūnų Mateušą ir Jo
bą, 3 žentu), W. Cappel, F. Den- 
gler, John D. Simans, anūkės i: 
anūkas ir gimines.

Kanas pašarvotas randasi 9024 
Escanaba Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge grtid* 
džio 15 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, So. Chicago, kurioje atrts 
bus gedulingos pamaldos už vilio
nės sielą, o iŠ ten bus nulydėta j 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Oleckienės 
giminės. drangai fr pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasktrtinj 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sanai, Žentai, 
ir Giminės,

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

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką stf flat* nupiginto* 
filis kainomis už aukštos ryšies palaidojiittą* Mes nieko 
tttrekuojame už atvežimą mhfisio žntOgaito kurto į ttiugą 
įstaigą iš bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musą automobilittė AfvaiŽitkU ( jdsą 
namus ir atveš j musą įstaigą* kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų t£ tą P** 
tarnavimą jums visai nieko ftėreik& ftiokSti, nežiūrint 
| tai, ar jąs ką pirksite, ar ne.

EŪDĖIKIS yra vienatinis llėtiivią gtabOMus^ kuris 
teikia ambulartce patarnavimą SU ekšpėrttt Hetdvitt pa
tarnautoju. Dykai Keturios MddėiriiŠkbš KbplyČfOš 
Germeną. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitto kttf 
kitur. '

EUDEIKIS
' ' JŪSŲ GRABORIUS į - V

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
. Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1“ "

?

■ >' ii
• ■ '■ 'i

DR? VA1TŪSH
LIĖTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimu kuris esti 
priežastimi gatvės skaudėjimo, svaiginto 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trdrtiparegysff ir toliftgyslę. Prirengia 
teisingai akinius, Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidat. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
Nutarti. Akinių kaitros per putę pigiaus, 
Daugely^ atsKikimį^akys ati

taisomos be akinių. Kainos pi* 
giau kaip pirmiau.

4712 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 75 Š9 ♦ 
.................... .. ...........*.... ■ —

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
tmuvis akių SPECIALISTAS

PatVtiihas 
Komolikuotnoje 

AtsitikimuoM

>4

kampa. Halsted St.
idos ųųo IO-m-4; niro 6 Iki 
N«d«liomi| ito 10 iki 12

Pbone Canal 6122

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

Scdoaii. ir p.ga> .ouniJOH. CHARLES SEGAL
" Trfrf^2 ««8 Pr,kriknoia įt mmi

I elerOMS Kepuone /uos i Apie JĮ

4729 South ĄshMrM ^tįk, 2 luMu

SPECI

Dr. J. J. Kowarskas .
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kurią įeina visas taip vadina
mas lietuviškas Bridgeportas, 
nepaliktų negavusi Kalėdinių 
Krepšiukų.

Pasirūpinkime, kad kiekvie
na šeimyna reikalinga ir verta 
pagalbos butų aprūpinta.

V. M. Stulpinas.

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.

CLASSIFIED ADS

Kaltina Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
kleboną dėl žmonos suvedžiojimo 

ir “griešnų” santykių su ja 
t
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Gruodžio 8 d. Lauraičio advokatas įteikė 
teismui deklaraciją

Girskis bus teisiamas už Illinois Packing Company furmono 
Bert Walkerio nužudymą; pareiškė “esąs nekatlu”

Bruno Lauraitis, teismui tinio ougth to liavc had; to 
įteiktame skunde prieš Nekal- the damage of the plaintiff of 
to Prasidėjimo bažnyčios klc- fiftecp thousand dollars ($15,- 
boną Antaną Brišką, Brigh- 000)”.

(galas) .
Lietuvis Antanas Girskis 

šiandien stos prfes kriminalio 
Cook apskričio teisėją Philip 
L. Sullivan, kriminalio teismo 
rūmuose, prie 26-tos ir Califor- 
nitt Avė. Prasidės galutinas 
svarstymas. , , .

Pareiškė esąs nekaltas

------------- -t f
Į Bet kadangi laikas tarp pre- 
liminario svarstymo ir galutino 
svarsytmo buvo gana trumpas, 
byla bus greičiausiai atidėta, 
iki Girskio advokatas galės tin
kamai prisiruošti j j ginti.

Yra trys liudininkai
... ■ " ii C. • .

žinomi yra trys liudininkai 
Bert Walkerio žmona, Illinois

PRANEŠIMAI

Lietuviika Teatraliika 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 rinkimą;, 
taigi metiniai reikalai, nutarimai. Val
dyba prašo, kad visi atsilankytumėte.

Rašt. Charles Stencel.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

KAS PAMETATE pirštines Lietuvių 
Auditorijoje, Cbicagoj, Liet. Pirmyn 
choro koncerte. Atsišaukite j Naujie
nas, 1739 S. Halsted St.

Patent Attorney 
Patentai

Tou>n of LaĄe. Namų Savininkų 
Kliubas laikys savo susirinkimą gruo
džio 15 dieną, 1932 7:30 vai. vakare, 
šv. kryžiaus par. svet., prie 46 ir Wood 
gatvių. Visi šios apylinkės namų savi
ninkai esate kviečiami skaitlingai susi
rinkti ir aptarti. Svarbus reikalas šia
me susirinkime taipgi bus aptarti nauji 
reikalai dėl ateinančių metų. Visi esa
te kviečiami susirinkti. Valdyba.

ione Parke, 2754 \V. 44th St., 
išnešė tris kaltinimus dėl ku
rią reikalauja iš kunigo $15,- 
000 atlyginimo.

Skundą (deklaraciją) teis
mui įteikė gruodžio 8 d, Bru
no Lauraičio advokatas Rieh- 
ard J. Cooney ir joje sakoma* 
štai kas:
"Suplanavęs ir blogais no

rais —”
Bruno Lauraitis kaltina ku

nigą Brišką dėl žmonos Stel- 
los Lauraitienes suvedžiojimo 
ir draustino santykiavimo su 
ja Skundėjas Lauraitis nu
rodo, kad “kaltinamasis (kun. 
Briška) planavęs ir blogais 
norais norėjęs jam pakenkti, 
atimdamas jam jo žmonos 
Stellos Lauraitienes draugys
tę, sunaikindamas jos meilę 
ir prisirišimą prie jo**.

Skundėjas nurodo, kad ku
nigas Briška tuos savo žygius 
vykinęs rugsėjo 1 d., 1932 me
tais iki dienos, kuomet jis, 
Lauraitis, užvedė bylą, spalit} 
31 d., ir prieš *<ai. Be, to ki
toje vietoje primetama kuni
gui Briškai, kad jis nedorus 
ryšius su Stella Lauraitienę ir 
dar tuo prisidėjęs prie jos pa- 
viliojimo nuo jo.

iki M L
Skundė Irys kaltinimai

Skundas (deklaracija) susi
deda iš trijų kaltinimų, kurių 
vienas kalba apie Spėlios Lau- 
raitienės viliojimą rugsėjo 1 
d., 1932 m., ir vėliau, iki by
los užvedimo; kitas, apie ku
nigo Briškos suplanuotą ir blo. 
gaiš norais pamatuotą vilioji
mą prieš rugsėjo 1 d., ir, tre
čias, apie kunigo ryšius su 
S\ella Lauraitienė.

Pirmas kaltinimas, paimtas 
iš teismo dokumentų, angliš
kai skamba sekančiai:

Ištrauka iš deklaracijos
“State of Illinois, County of 

Cook. '
“In the Circuit Court of 

Cook County,
“Bruno Lauraitis vs A.

Briszko, No. B-256099, 
"Declaration 
“Bruno Lauraitis, by Rich-

B. Lauraitis pridavė pareiški
mą apie bylą

Antrame kabinime atkarto
jami beveik tie patys žodžiai, 
išskyrus “on the Ist day of 
September, 1932 and divers 
other times prior thereto” — 
(rugsėjo 1 d., 1932 ir prieš tai); 
trečiame kaPinime , sakoma, 
kad kunigas Briška palaikęs 
ryšius — “wickedly debau- 
ched” — su Lauraitienę.

Ryt, be kitų smulkmenų 
apie bylą, bus paduotas reikš
mingas ir įdomus skundėjo 
Bruno Lauraičio pareiškimas, 
priduotas “Naujienų” reporte
riui, kuriame jis kiek dau
giau nušviečia bylą ir nunei
gia visuomenėje paplitusius 
gandus apie bylą,

“Naujienos” ruošia 
kalėdinę “p a re” 
bedarbių vaikams

Įvyks gruodžio 24 d. ^‘Mildos” 
ir Ramovos” teatruose, Brid- 
geporte

ard J. Cooney, his attorney, 
complains of A.Briszko, defen- 
dant, o a plea of trespass on 
the case:

“The defendant (skundžia
masis, kun. A. Briška) contri- 
ving and wickedly intending 
to injure the plaintiff, (kalt, 
skundėjas, Bruno Lauraitis) 
and to deprive him of the 
society and associa^ion of 
Stella Lauraitis, the wife of 
the plaintiff, on ,to with, the 
Ist day of September,zA. t>. 
1932 and divers other days 
be*jween that time and the 
commencement of this suit in 
the County of Cook and State 
of Illinois, did willfully and 
maliciously destroy and alie- 
na*e from the plaintiff the 
effec*ions then and there had 
by the said Stella Lauraitis 
from the said Bruno Laurai
tis, the said Bruno Lauraitis 
in nowise consenting thereto; 
by means whereof the plaint
iff has from thence hitherto 
wholly lošt knd been deprived 
of the society, affection, assis- 
tance and comfort of the Stel
la .Lauraitis, his wįfe, in his 
domestic affairs, which the 
plaintiff during all fĮie /Said

Keli tūkstančiai neturtingų ir 
bedarbių lietuvių šeimynų vai
kų gruodžio 24 d., šeštadienį, 
prieš Kalėdas gaus nuo “Nau
jienų” kalėdinę dovaną.

“Naujienos” kartu su “Mil
dos” ir Ramovos’ teatrų vedė
jais tą dieną ruošia vaikams 
“teatrinę parę’, ir suteiks daug 
džiaugsmo ir smagumo tiems 
vaikams, kurių “Kalėdų Diedu
kas” šįmet negalės ^aplankyti.

Grąžus kalėdiniai filmai, ko
medijos, mėgiami “western”-va- 
karų paveikslai, kartu su sal
dainiais, suteiks vaikučiams 
progą tikrai linksmai pasitikti 
Kalėdas.
Tikietai bus dalinami prade

dant gruod. 20 d.
Todėl nestebėtina, kad j abu 

teatrus šeštadienį, gruodžio 24 
d., suvažiuos tūkstančiai lietu
vių vaikų ir sausakimšai pripil
dys abu didelius teatrus.

Teatrų vedėjai yra pasiryžę
priruošti vaikams pritaikintą, 
programą, beto abejuos teatruos 
laike seansų pirmu kartu vie
šai pasirodys Chicagos Lietuvių 
baletas, akompanuojamas dide
lio orchestrų.

Tikietai į abu teatrus bus da
linami veltui pradedant antra
dienį, gruodžio 20 d. Vietos, 
kur juos bus galima gauti bus 
paskelbtos vėliau. Atsiminkite, 
tikietai dalinami tik pradedant 
gruodžio 20 d.

Roseland

Pereitą penktadienį pašauk
tas prieš vyriausį kriminalio 
teismo teisėją J. Prystalskj, 
Girskis pareiškė esąs nekaltu 
dėl Illinois Packing Company 
furmono Bert Walkerio nužu
dymo. (Pleaded “Not guilty”). 
Jis neginčija, kad furmoną nu
žudė, bet pasisakydamas esąs 
nekaltu, pasilieka sau proga 
gintis ir mėginti teismui įrody
ti, kad jis arba nežinojęs ką 
daro, arba buvo aplinkybių par
verstas tai padaryti.

Girskį gins adv. B. Bacharch
Kadangi jis neturi advokato, 

teisėjas Prystalski paskyrė vi
suomeninį gynėją advokatą 
Benjamin Bachrach jį ginti 
šiandien prasidedančiam svars
tyme.

Ragina lietuvius pri
sidėti į Kalėdų krep

šiukų fondą
--------- r—

šįvakar fondas, ruošia šokius 
“Trianon” salėje; krepšiukai 
skiriami Bridgeporto> gyven
tojams.

Maldavimai kalėdinių krep
šių ir anglių tiesiog užvertė 
Lietuvių komitetą p. Joseph B. 
McDonoųgh’o Įl-to wardo ka
lėdų fondą.. Nors labdarybės 
balius įvyks šį vakarą, seredo- 
j e, December ; 14, “Trianon’s” 
pasaulio gražiausioje • ‘ salėj e, 
62-tra ir Čottage Grpve Avė., 
tikietų pardavimas' yra žemiau 
Reikalaujamos normos dėl; ap
rūpinimo ^kalėdinėmis dovano
mis galybę badaujančių lietu
vių šeimynų.

Susidaręs Lietuvių Biznierių 
komitetas ‘

■ .’ ‘' X \

Lietuvių < Biznierių Komitetas 
sukėlimui fondo kalėdinių krep
šių parupinimui praneša, kad 
sekanti biznieriai ir profesio
nalai prisidėjo prie sudarymo 
reikalingo fondo, paimdami po 
$5 ar daugiau vertės tikietų:

Packing Company sargas ir po- 
licištas, kuris Girskį suėmė. 
Skerdyklų sąygąs pašauktas 
prieš “grand jury” liudijo, kad 
Girskis tragedijos naktį buvęs 
girtas. “Grandu jury” jį pripa
žino kaltu pirmo laipsnio žmog
žudyste.
Girskis išsiilgęs laukia teismo

Kaip pasakoja pats Girskis, 
jis beveik išsiilgęs laukia teis
mo, kad nusikračius to netikru
mo, kuris jį kankina. Kalbėda
mas davė suprasti, kad jis ži
no, jog jam gręsia arba ilgų 
metų kalėjimas arba mirties 
bausmė.

Bet >' jeigu jo advokatas j 
stengs teismui įrodyti, jog Girs
kis nebuvo atsakomingas už 
elgesį, jis bus arba paleistas, 
arba gaus mažą bausmę.

arba Money Orderį vardu Jo
seph B. McDonough, ir siųski
te'adresu V. M. Stulpinas, 3400 
So. Emerald AVe., sekretoriui 
Lietuvių Biznierių Komiteto. 
•Pinigai bus priduoti p. Jos. B. 
McDonough Kalėdų Krepšių 
Fondui. ’

Ragina neužmiršti badaujančių 
šeimynų

Butų iš tiešij; didžiausia ne
laime tų ^eim/Kų, o ypač ma
žutėlių vaikų, jeigu jie negalė
tų nei Kalėdų krepšiuką gauti, 
Jau yra keli šimtai lietuvių 
šeimynų užsiregistravusių, o 
tikietų nėra dar išparduota 
kiek buvo paskirta išplatinti 
tarpe lietuvių. ' Dėlto Lietuvių 
Biznierių Komitetas atsikreipia 
į profesionalus, krautuvninkus 
ir kitus, kad visi ateitumėt su 
savo pagelba dėl sudarymo už
tektinai aukų, kad nei viena 
lietuvių šeimyna 11 wardos, j

šiandien SLA. 139 kp. 
susirinkimas

šįvakar, trečiadienį gruod. 14 
d. SLA. 189 kuopa laikys prieš- 
metinį susirinkimą, Palmer 
Park svetainėje 7:80 v. vaka 
re*

Visi nariai prašomi dalyvau
ti susirinkime, nes bus renka
mą kuopos valdyba dėl 1988 
metų, ir atliekami kiti svarbus 
reikalai. Taipgi primename, kad 
nekuria nariai yra pasilikę su 
mokesčius. Malonėsite užsimo
kėti šiame susirinkime, kad ne
liktumėte suspenduoti. ; J 

—A. Narbutas, org.

Charles Kai, adv., 35 st. ir 
Halsted St.; Frank Woidat. 
mėsos wholesale pardavėjas, 
8820 So. Emerald Avė.; F. S. 
Kurauskj, Battery Station, 650 
W. 35th St.; Neįsner’s 5 & 
10 c: Store, 3431 S. Halsted 
St.; Wm. F. Stulpin, aptieko- 
riuš, kampas 35 ir Halsted St.; 
Frank Shimkus, aptiekorius, 
kampas 33 ir Halsted St.; 
Stanley Lovick, kvietkius, 8316 
So. Halsted St.; Stanley Ma
žeika, graborius, 8819 S. Au- 
biirn Avė.; Sam Crandus, ciga
rų krautuvė, 3505 Š. Halsted 
St.; Juozas F. Budrikas, 3417 
S. Halsted St.,; Bęck’s Depart
ment Store, 3823 So. Halsted 
St.; Vincas M. Stulpinas, adv. 
K. Jurgelionis, adv, A. Olis ir 
Frank T. Farrell, 

•I , I

Tikietai esą po 75 c. 
’ / ■:

Kurie dar neturite, tikietų 
dėl rengiamo šokio Trianon 
salėje, tai malonėkite kreiptis 
pas bile vieną iš viršuj minė
tų /biznierių. Tikietų; kainos 
tiktai $75 c. y patai, Kurie no
rėtumėte apąrt tikietų paaiųs* 
ti pihigjnę dovaną ; Lietuvių! 

‘Komitetui,; tai 
• i:' ' J ■ -i

1 ; 111

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

KALĖDOS ARTI — 
K4 Pirksi Prezentą?

^Auiros" Knygyne, iki Kalėdų — kny
gos ir gintarai už 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.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytią reikia ir, senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų, Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar- f 
tams, pats periausi:

MOKSLO' VALANDOS?”Nuo‘"'9 
ryto iki 3 ne pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

3106 So. Halsted St

PĄTENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavim* finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

• H. SANDERS, 
536 So. Clark St

Dabar- prasidėjus mokslo me
las laikas pradėti mo- 

A»**LU !r įsirašykite šiandien.

9

Business Service
Biznio Patarnavi maa

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

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

5332 So. Long Avė. tu.
TU, MPUBMC84OX

PAiAlSYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbam* blekorių darkę — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome peėius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYK * L 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3118 So. Halsted St.

Td. Victory 4965

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

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 .1............ $8.50 tonas
t’ocahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS

730 W. 62nd St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimą su 
rendaunitikab. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Mfs 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 Chicago je. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 Weat Division St. 

TeL Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 4^ metų

daug mažesnė, greičiau užviri
na vandenį ir puodas visai ne- 
apruksta. Pats instrumentas 
nesudega, nes yra plieninis. 
Greitai pats save apsimoka 
mažindamas Gaso Bilą kas 
mėnuo. Parsiduoda tik po 50c. 
Norinti persdtikriųti galite 
kreiptis per telefoną arba 
laišku, musų atstovas jums pa
rodys ir išaiškys išradimą už 
dyką.

REIKALAUJAM AGENTŲ
Dabar yra geriąusi proga 

tapti musų AGENTU, — Nau
jos teritorijos yrą dalinamos 
po visą Chicago ir apielinkes. 
Žmones perką šį nąują išradi
mą iš pirmo pamatymo. Kreip
kitės tuojaus,— nuo 9 ryto iki 
4 po piet.

The Gas Master 
Distributing Co.

; (Not Ine,)
6812 So. NVestern Avė.

Tel. Prospet 3140
..     į.^niĮ, iiI,;,,-,ii,, 

/""IMIII................. J .............................. .........
SUSTOKIT IR PIRKITE

BernardPetka’s
Vyrų Aptėdalų fttautuiti 

4171 Archer Avė.
■ . t ■ <

MADOS MADOS

Personai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Aš LEONARDO duktė paieškau sa 
vo dėdės Jono Vaičiūno. Gyveno Man- 
chester. N. H. Jis pats ar kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti. Adelė Vai
čiūnas, 927 W. 34 PI., Chtcago, III.

PARDAVIMUI — Pirmos klasas 
bučernė. pigiai, savininkas serga. Box 
1513, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

For Rent -
NUOMAI. Per 15 metų išdirbtas 

bučernės duonkepyklos ir grosemės biz
nis ant Bridgeporto su geriausiais įtai
symais. Atsišaukite laišku. Box 1515. 
1739 So. Halsted St.

3228

8500
(Adresas) musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti

; (Miestas ir valstija)

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

Financial -
Finansai-Paskolos

STOGDENGYSTfi
% Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa
taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame.

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

Kedzle 8463 — . •
Naktini; Telefoną* Columbu 7741

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5& LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610...SI....—... S......... HH ' |l ū".............. ... ........... ..

' ‘ • , ,'___• • ' , ; ___ _ _•

3228 — Paprasta bet labai elegantiš
ka suknelė su naujovišku kalnierium. 
Galima siūdinti iš šilko arba vilnonės 
materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 
1'8, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę. f /

Norint gauti vienų ar daugiau 
držnurodytą pavyzdžių, prašome iŠ* 
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
tnierų, ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą Galima pri
siųsti pinigus arba pašto Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago IU.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago.
Čia įdedu 15 centą ir prašau 

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

(Vardas ir pavardė)

CLASSIFIED ADS

PASKOLINAME PINIGUS 
Ant įrašytų (listed) ir neįrašytų stakų 
ir bonų. Greitas ir ištikimas patarnavi
mas. Investors Loan System, 1535 No. 
Crawford Avė.

Tik
trumpam laikui

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažą pinigą Jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį

Saukite
ROOSEVELT

arba




