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Tik šešios valstybės už 
simokėjo savo skolas

Šešios šalys betgi at 
sisakė skola Ame- 

ir 

rikai mokėti

Meksika • apleis tautų 
sąjungų

Lietuva savo skolos dalį užsi
mokėjo. Amerika nebaus ne
užsimokėjusių šalių, tik už
simokėjusios gal gaus palan
kesnes sąlygas

Geneva, gr. 15. — Meksika, 
kuri dar tik nesenai jstojo tau
tų sąjungon, oficialiai pranešė, 
kad ji iš tautų sąjungos pa
sitraukia, nes priklausymas jai 
perdaug brangiai kainuoja — 
$100,000 j metus.

Atstovų buto komite 
tas jau ruošia 

alaus bilių
Tikimąsi, kad balsavimas dėl 

alaus legalizavimo atstovų 
bute galės įvykti ateinančią 
savaitę

Šaltis tebesitęsia
Washington, gr. 15.— Šian

die šešios valstybės sumokėjo 
Amerikai savo priklausančias 
dalis skolų ir pribrendusius 
nuošimčius. Keturios valsty
bės gi atsisakė savo skolas 
sumokėti, o dvi yra abejotinos 
—dar galutinai nepasisakė, ar 
jos mokės, ar ne.

Užsimokėjusios šalys yra:
Anglija, kuri sumokėjo $30,- 

000,000 sumos ir $65,550,000 
nuošimčių, viso $95,550,000.

Čechoslovakija— sumos $1,- 
500,000.

Latvija— sumos $46,200 i»‘ 
nuošimčių $102,652, viso $148. 
852.

Lietuva—nuošimčių $92,386.
Suomija (Finlandija) — su

mos $58,000 ir nuošimčių $128,- 
235, viso $186,285. *

Italija—nuošimčių $1,245,437.
Atsisakė školą Sumokėti: 
Belgija—$2,125,000.
Eston i j a—$356,370.
Francija—$19,261,432.
Graikija—$574,920.
Lenkija, kuri turėjo sumokė 

ti $4,427,980, dar nieko tikro 
nepasakė, nors jau žinoma, kad 
ji nemokės vaduojanties tuo, 
kad, išmokėjus tiek aukso, nu
pultų jos zlotų vertė.

Vengrija, kuri turėjo sumo
kėti $46,729, teisinasi, kad ji 
neturinti pinigų ir su j?, ve
damos derybos, taip kad sko
los mokėjimas jai galbūt bus 
prailgintas trims mėnesaims.

Kongresmanai sužinoję, kad 
net šešios valstybės nesumokė
jo savo skolų, pakėlė didelį 
triukšmą ir tuojau kongresan 
tapo įnešti biliai uždrausti duo
ti toms valstybėms privatines 
paskolas, taipgi nepriimti ir 
nepardavinėti jų jokių vertybių 
ar bonų. Vienas gi senatorius 
pasiūlė imti iš Amerikos pilie
čių $5.000 už vizą j tas šalis, 
kurios nesumokėjo skolos.

Iždo sekretorius Mills tečiaus 
paskelbė, kad nieko nebus da
roma nesumokėjusioms valsty
bėms ir biznis su jomis bus 
vedamas normaliu budu, taip 
kaip pasaulis veda biznį su Ru 
sija, nors Rusija nėra nė ska
tiko savo skolų mokėjusi.

Prezidentas Hoovers veikiau
sia padarys speciali pranešimą 
kongresui apie karo skolas. Ma
noma, kad jis pasiūlys naujo
se derybose dėl karo skolų, elg
tis palankiau su tomis šalimis, 
kurios savo skolų dalį sumokė 
jo ir duoti joms didesnių pa
lengvinimų, negu toms Šalims, 
kurios skolas mokėti atsisakė.
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Chicago.—šaltis, kuris Chica
go vargina jau antrą savaitę, 
ne tik nemažėja, bet dar didė
ja. Užpereitą naktį šaltis ofi
cialiai buvo pasiekęs 3 laipsnius 
žemiau zero, o neoficialiai — 
nuo 4 iki 11 laipsnių žemiau 
zero (priemiesčiuose). Pereita 
naktis turėjo būti dar šaltesnė 
Tokių didelių šalčių nebuvo jau 
nuo 1930 m.

Šiandie busią biskutį šil
čiau, bet visai mažai ir 
šeštadieny šaltis pradėsiąs 
atslūgti.

Šaltis labai vargina ir
labai didelį vargą kenčiančius 
bedarbius ir biednuomenę. Vi
sos benamių prieglaudos buvo 
kimštinai prisikimšusios bedar
bių. Policijos stotys irgi bu
vo pilnos žmonių, kurie ieško
jo pastoges pasislėpti nuo ne
pakenčiamo šalčio.

Užpereitą naktį nuo šalčio mi
rė trys žmonės. Vienas dar ne
identifikuotas žmogus, apie 45 
m. amžiaus, rastas sušalęs po 
šalygatviu prie Franklin ir 
Eirie gatvių, kur, manoma, jis 
buvo pasislėpęs nuo šalčio. Phi
lip Carney, 45 m. darbininkas, 
2135 S. Halsted St., rastas su
šalęs elėj užpakaly namo 504 
S. Sangamon St. Trečias ras
tas lovoj, manoma, miręs nuo 
širdies ligos, iššauktos nepa
prasto šalčio.

Washington, gr. 15. — Atsto
vų buto finansų komitetas bai
gė atklausinėjimus dėl alaus 
legalizavimo biliaus ir šiandie 
prie uždarytų durų pradėjo pa 
ties biliaus ruošimą.

Paskutinis dėl alaus buvoat 
klaustas iždo sekretorius Mills, 
kuris buvo klausinėjamas dėl 
pajamų, kurių valdžia gali ti 
kėtis iš alaus. Mills sakė, kad 
valdžia gali tikėtis tik apie 
$125,000,000 pajamų į metus 
iš taksų ant alaus; kad tų pa
jamų toli neužtenka padengi 
mui valdžios deficito ir kad 
todėl jis stoja už įvedimą spe
cialių 2V4 nuoš. pardavimo tak
sų. Jis atsisakė pasakyti, a: 
prezidentas Hoveris vetuos 
alaus bilių.

Komitetas surinko žinias iš 
visų šalių, apią alaus tąksąvi- 
mą, taipgi pasišaukė vidaus pa
jamų elęšpėrtus ir per kelias 
dienas ruoš bilių. Manoma, kad 
alaus stiprumas 
iki 3.2 nuoš. ir 
lizuotas lengvas

Bilius, kaip
priruoštas šeštadieny ir atsto
vų butui bus paduotas svars
tyti ateinantį antradienį, taip 
kad balsavimas atstovų bute 
galės įvykti į pabaigą ateinan
čios savaitės, galbūt net ir 
trečiadieny, ar ketvirtadieny.

{'vakarą tapo paskelbta, kad 
komitetas jau susitarė dėl
liaus ir rytoj bus paduotas at
stovų butui svarstyti.

I

[Acme-P. fif A. Photo]
Indijos mahometonų vadas Maulana Shaukat Ali ir jo 

žmona—anglė, kurie šiomis dienomis lankėsi Chicagoje dary
dami pranešimus apie mohometonų klausimą Indijoje. Su jais 
stovi Executiyęs kliubo prezidentas Frank E. Weakley, chica- 
gietis. Ali kartu su. Gandhi vadovavo pasyvio priešinimos ju
dėjimui Indijoje 1920 m. ♦

Mirė nuo šalčio Cali- 
fornijoj

Los Angeles, Cal., gr. 15. — 
Vienas žmogus sušalo pietinės 
Californijos apielinkėj. Trys 
žmonės, arti mirties nuo šal
čio, liko išgelbėti Big Bear apie 
linkėj. 23 mergaitės, kolegijos 
studentės, liko užpustytos snie 
go kalnų bakūžėj, bet tapo iš
gelbėtos. Tai aukos nepapras
to 4 dienų šalčio pietinėj Cali- 
fornijoj, kur per Kalėdas rožes 
žydi. 8 žmonės liko užmušti ir 
86 sužeisti automobilių nelai
mėse Los Angeles, kurios ne
paprastai padidėjo iš priežas
ties prasto oro.

Uruguajaus moterys 
gavo lygias teises

Baisi nuodingų dujų nelaimė Tilžėje
Panika mieste. — Jei ne pietų vėjas, butų žuvę 

tūkstančiai žmonių
Lapkr. 19 d., rašo .“Dienos pareikšti džiaugsmo dėl to, kad 

Naujienos”, pavakary Tilžėj Tilžei dabar buvo gera proga 
staiga sušvilpė popieriaus f a)j- praktiškam bandymui, kaip ap

sisaugoti nuo dujų. Vis dėl to 
tilžiečiai po šeštadienio įvykių 
suprato, kad dujų antpuoliui į- 
vykus, jų niekas neįstengs iš
gelbėti, dėl to dabar jai tiesiog 
su pasipiktinimu pradedama 
žiūrėti į visokius ,kas savaitę 
net po kelis kartus, rengiamus 
dujų apsaugos kursus, kurie 
tiktai begalinę baimę įvaro gy
ventojams. Tilžės miesto val
dyba net įrengė pavyzdingą rū
sį, kuriame dujų puolimo me
tu gyventojai galį pasislėpti.

riko sirenos. šiurpulingasis 
kauksmas begalo išgąsdino gy
ventojus, nes tilžiečiai žino, 
kad tai alarmo ženklas gazo 
puolimui iš priešo pusės. (Til
žėj paskutiniu laiku smarkiai 
buvo propaguojama prieš duji
nė apsauga). Greit mieste pa
sklido visoki gandai apie puo
limus iš lenkų, arba lietuvių 
lėktuvų. Išgąstis dar padidėjo, 
kai miesto vakarų pusėn pra
dėjo lakstyti sanitariniai auto
mobiliai.

Greit paaiškėjo panikos prie-(Namų savininkai viešai ragina 
astis. Iš geležinkelio stoties mi kuogreičiau savo namuose

bus pakeltas 
kad bus lega- 
vynas.
manoma, bus

bi-

Dar 12 bedarbių nuteisė 
už riaušes

St. John’s, N .F., gr. 15. — 
Dar 12 žmonių tapo nuteista 
už sukurstymą bedarbių riau
šių Carbonear, spalio 6 d., 
kada buvo išardyti geležinke
lio bėgiai, daužomos sankrovos 
ir buvo užpultas vienas atsto
vas. Nuteistieji 
tetą, kuri§ prieš 
šių reikalavo iš 
nės pašelpos.

Nudarę komi- 
iškilimą riau- 
miesto priedi-

Darbai Chicagoje 
žėja

ma

Suimtas pabėgęs iš 
Georgia katorgos 

rašytojas

Irplėšikai naudoja 
ašarinių dujų 

bombas
—Ro- 
du sy- 
kator- 

tapo

Newark, N. J., gr. 15. 
bert E. Burns^i kuris jau 
kiu pabėgo iš Georgia 
gos—“chain gang”, vėl
suimtas, kaipo pabėgęs kalinys. 
Georgia reikalauja, kad jis bu
tų grąžintas atgal į katorgą.

Burns pateko į garsiąją 
“chain gang” kai sugryžęs iš

Chicago.—Keturi plėšikai va
kar užpuolė Kedzie Coal Co., 
407 N. Kedzie Avė. ir pastvė
rė $300. Kad rastieji 
žmonės negalėtų juos 
plėšikai juos suvarė į 
kambhrį ir uždarydami
įmetė ašarinių dujų bombą.

ofise 
vytis, 
mažą 
duris

kariuomenės ir neturėdamas pi- f Franci jos kabineto re-
nigė, jis papildė mažą plėšimą. 
IšbuVęs kelis metus katorgoje 
jis pabėgo ir per kelis metus 
leido Chiacgoje laikraštį ir jau 
gana pasiturinčiai gyveno. Jis 
čia tapo išduotas ir atgal su
grąžintas į Gieorgia katorgą, bet 
neužilgo vėl pabėgo.

Pabėgęs antru kartu, jis pa
rašė veikalą “I am figutive 
from a chain gang”, kuriame 
parodoma visi tos katorgos bai
sumai. Tas veikalas dabar yra 
rodomas visos šalies teatruose.

Burns bandys per teismus 
kovoti prieš grąžinimą atgal į 
katorgą. ,

Vokietija paliausianti 
algų kapojimų

zignacija sutrukdė lai 
vyno sutartį

Montevideo, Uruguay, gr. 15. 
—Atstovų butas 83 balsais 
prieš 3, priėmė bilių, kuris su
teikia moterims -lygias politi
nes teises su vyrais. Senatas 
jati pirmiau tą bilių priėmė. Mo
terys gaėls užimti visas politi
nes vietas ir galės balsuoti nuo 
18 m. amžiaus.

Chicago.—Illinois darbo de* 
partamentas paskelbė, kad spa
lio ir lapkričio mėnesiuose dar
bai Chicagos apielinkėje žymiai 
sumažėjo. Sumažėjo ir algų 
išmokėjimai. <'

Bandys nepraleisti degtinės 
kontrabandos

c? n
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskutį šilčiau; vi
dutinis pietvakarių vėjas.

Francijos frankas nukrito

New York, gr. 15. — Vakar 
New Yorko biržoje Francijos 
frankas nukrito iki 3.90 V2 cen
tų. Tiek žemai jis nebuvo nu
kritęs jau nuo 1928 m. v

Boston, Mass., gr. 15— Pa
jūrio sargybos laivai išvyko pa
sitikti degtinės kontrabandi
ninkus ir neprileisti juos pri
plaukti prie krašto ir iškrauti 
degtinės kontrabandą, Labai 
daug degtinas bandoma įga
benti šventėms, 
\ L ■ ■■ ‘v'/u • ■- . . .•> *

Berlynas, gr. 15. — Gen. 
Schleicher kabinetas išdirbo 
savo programą. Kąbineto obal- 
sis busiąs 
duona”.
biams darbo, bus paskirta $400,- 
000,000 finansavimui viešųjų 
darbų. Pinigai bus paimti iš 
to fondo, kuris buvo skirtas 
atlyginti tiems samdytojams, 
kurie samdys daugiau darbi
ninkų.

Kancleris Schleichėr išpildė 
reichstago reikalavimą ir pa
naikino tą rūgs. 5 d, dekreto 
dalį, kuri leidžia samdytojams 
nukapoti darbininkų algas su
lig to, kiek naujų darbininkų 
priimama į darbą. Reiškia,

Paryžius, gr. 15. — Franci
jos kabinetui rezignavus, vil
tis, kad bus galima greitai už
baigti Londono laivyno sutar 
tį, išnyko ir Amerikos delega
tai gryšta namo. O sutartis 
buvo visai arti pasirašymo: ji 
galbūt butų buvus pasirašyta 
dar šiandie, jeį Herriot valdžia 
nebūtų puoulsi.

Prezidentas Lebrųn buvo 
pakvietęs Herriot išnaujo su
daryti kabinetą, bet Herriot 
atsisakė. Bandyti kabinetą su 
daryti apsiėmė vidaus reikalų 
ministeris Camille Chautemps.

Bankieriai išgelbėjo New 
Yorką

žastis.
į popieriaus fabriką, prie Ne
muno, buvo vežamas vagonas 
pilnas chloro. Dėl geležinkelie
čių neatsargumo jis susitren
kė su kitu vagonu. Prakiurus 
ventiliui, chloro pavojingos du
jos 
melsvai 
pakilo 
žmonės 
be oro 
kančiuose akies mirksniuose ke
li vyrai, moterys ir vaikai iš
virto nuodų apsvaiginti.

i
Tie palys chloro nuodai buvo 

panaudoti karo i.-jntf; ir jų 
baisios pasėkos gerai žinomos. 
Kadangi iš vagono išgaravo po
ro tukstąnčią kilogramų dujų, 
Tilžėj butų . gale j ę apsin uOdiDtl 
ir žūti tūkstančiai žmonių^ jei 
nebūtų pietų vėjas dujų debe
sius nuvaręs tiesiai šiaurėn per 
Nemuną. Valdiškos vietos pri
pažįsta, kad Tilžės miestas šeš
tadienio vakare buvo tokiame 
pavojuje, kurį vargu galima į 
sivaizduoti...

Vis dėlto turėjo nukentėti 
per 50 žmonių. Iš jų didžiau 
šia dalis dar guli ligoninėse dė
lei katastrofingų nuodų pasė
kų.

Nemuno vanduo chloro du
jas iš dalies sugėrė, iš dalies 
jie*pasiekė net lietuviškąją Ne
muno pusę, kur, laimei, tik lau
kai ir pievos. Tačiau vienas 
Panemunės ūkininkas, tuo lai
ku važiavęs netoli Nemuno, pa
sakoja, kad arkliai staiga 
dėję nerimauti ir, lyg ko 
saus vejami, šuoliais bėgę, 
ūkininkas svaiguliavęs.

Tilžiečiai labai prislėgti 
saus įspūdžio, nes kiekvienas 
Žino, kad vėjui nors mažumą 
pasisukus, gal butų žuvę tuks- 
‘„„„‘U. Tačiau rytprusių na-

veržėsi iš ventiliauą ir 
geltonomis debesimis 
oran. Arti esantys 

staiga pradėjo trokšti 
ir svyruoti. Jau se-

įrengti tokius skiepus, turiu 
Čius 2^ metr storio betonines 
lubas! Kursuose buvo pataria
ma į skiepus sunešti maisto iš
teklius (konservus) kelioms sa
vaitėms, be to, visa taip įreng 
ti, kad butų galima tuose ur
vuose ilgesnį laiką gyventi. Ka
dangi žmonėms nuolat prime
na, jog tikrai galima laukti du
jų puolimo iš pusės lenkų arba 
lietuvių, tai kai kurie turtinges
ni tilžiečiai savo namuose jau 
įsirengė tokius skiepus. Nese
niai net Tilžės laikarščiuose bu
vo siūlomi butai su saugiais 
skiepais apsisaugoti dujų puo- 
limę*mętu...

.1 ...... #

■ Nukapos algas New Yorko 
darbininkams

Albany, N. Y., gr. 15.—Le- 
gislatura priėmė bilių, kuris 
nukapoja neaprybotam laikui 
algas visiems New Yorko mies
to darbininkams.

New York, gr. 15.
William J. Walsh, New York 
Giants basebolininkų gydytojas 
ir policijos garbės chirurgas, 
tapo pašautas ir mirtinai su
žeistas savo ofise 676 River- 
side Drivc. Puolikas, kuris į- 
sigavo į ofisą kaipo pacientas, 
vėliau tapo nušautas dviejų po- 
licistų.

Dr.

“Tąika, darbas ir 
Kad parūpinti bedar-

New York, gr. 15.
reikėjo tuojaus išmokėti 110 
milionų dok, kad išpildyti savo 
obligacijas ir kad išgelbėti sa
vo kreditą. Išordė, kad ir New 
Yorkui teks atsižadėti skolų .mo
kėjimo. Tečiaus paskutinėj mi
nutėj barikieriai paskolino rei
kalingą Sumą ir išgelbėjo mies
to kreditą.

Miestui

ž

prar- 
bai- 
Pats

bai

tahčiai.i *• w • * •
cionalistų laikraštis nesidrovi
...... .  ...........t..... ... .......................... ..  ...........................................................................

Pasikorė kalėjime 
« ■ i

Crown Point, Ind., gr. 15.
Vasil Marcusian, 50 m., iš In- ! 
diana Harbor, kuris prisipažino’ 

bet pąj^rio (raidžios remiamas algų kapojii-l nužudęs savo namo rūsy gaso ’ 
sargybos blokadą, kuriai gel- mas, kuris buvp sukčfęs tarp kompanijos inspektorių Herman • 
bSs ir aeroplanai, stengsis ne- darbininkų didelį nerimą, paga Munt, šiandie pasikorė vietos
leisti tą degtinę įšmugeliuoti. | lios, apsistos. kalėjimo kameroj.

i. • •» d .s, -1 ■ ■

U

' f

Toledo, O., gr. 15. — Libbey 
Owens Ford Co., gaminanti 
saugų stiklą dėl automobilių, 
nuo lapkr. 1 d., sugrąžino į 
darbą dar 1,000 darbininkų.

New York, gr. 15.— Apskai
tyta, kad į nusišovusio Švedi
jos degtukų karaliaus Ivar 
Kreuger firmas amerikiečiai 
yra sudėję apie $130,000,000.

Telegramų siunčiami pinigai nueis
IKI

Si 
•Si
SS 
•Si 
Star jus jau pasiuntėte savo 

Dovaną Lietuvon?
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu'^ 
kokį siuntinį. M
Atsilankykite į Naujienas, kurios už nia-|| 
žų atlyginimų pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAHŲ PASVEIKINIMO LAIS-^į 
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti Šį" 
Lietuvon. K

siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo. g
M
K 
•St 
M

Pinigą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
rvbntadibniats nuo 9 iki 1 val.

•St 
•Si



RESPONDENCIJOS

TAUKAI
SRIUBA n ai

Gilman
Mirė VVilliam žilinskis

4 unc. Kenas 12c

BISMARCK SILKĖS

LIKO SAVININKU
KEPTA MEAT LOAF “Drexel Farms
SALAMI DEŠRA Minkšta “Cudahy’s

SOPREMEMEATMARKU
PANCAKE SYRUP

Maži Rūkyti CAL. KUMPIAI

Didelė
Bonka

kuo 
pra

10x18
1 6x20

SUNKIST 
DIDELI

ARMOUR’S 
“STAR’‘

KAMBARYS 1008-1.0

SEKAMO
DIDUMO:

Dviejų Dienų 
Patarnavimas 
t Pareikalavimo

ši'umfs dienomis Dr. A. L. Grai. 
čiunas gavo iš Lietuves laiš
ką, kuriame apnašoma Kruo
pių laisvos kapines ir Dr. M. 
Kuprevičiaus laidotuvės bei 
tai, kaip elgiasi sufanatizuo
ti žmonės.

10x14
11x14

(Keturkampųs arba 
Gaubti)
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PAKABINIMUI 
SIENOS 

10x16- 
14x20-

COOKIES “Paul Schulze” Iced Animal Cookies Sv. 25c

Dauguma "Miduiest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jut 
ir 11, už žemiausias kainas!

Kenosha, Wis 
ir RACINE, WIS.

KRUOPIŲ LAIS
VOS KAPINES

PORTRETAS IR LABAI 
GRAŽUS RĖMAI TAIP

Šviežiai nupjauti Kiaulie 
nos arba Veršio- 
nos č APS AI    W “C

laikyti. Jeigu taip, tai gal ga
lėtum ir mums kiek nors pa
gelbėti : norėčiau užtverti ge
rą tvorą su cementiniais stul
pais ir pastatyti namelius ka
pinių sargui. Gal komitetas 
galėtų tam tikslui surengti ko
ki vakarą-balių arba šiaip pa
rinkti aukų? -—Juozas Liekis.

Mano tikslas bus duoti teisinga yogą ir 
mandagų patarnavimą..

MUSŲ 'BARGENA.I ŠIANDIE IR RYTOJ

M. Kuprevičius, man sarmata, 
kad. nėra geros tvoros apie ka
pines. Be to, reikalinga butų 
pastatyti kokis namelis dėl 
sargo, kuris galėtų apsaugoti 
kapines nuo blogdarių. Prons- 
kus man pasakojo, kad Tams
ta turi sudaręs komitetą lai
svoms kapinėms steigti ir pa-

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

MES GARANTUOJAME SU
GRĄŽINTI JŪSŲ FOTO

GRAF1JĄ PILNOJE
TVARKOJE

Liesus, Maži
Kiaulienos BUTUS

Dviejų Dienų 
Patarnavimas 

Sulig Pareikalavimo

MES PAIMSIME JŪSŲ FO
TOGRAFIJĄ IR PRISTATY
SIME JŪSŲ PORTRETĄ BE 

JOKIO EXTRA 
ATLYGINIMO.

dujamas Dr. Kuprevičius.
Susirinko keli tūkstančiai 

žmonių ir visi tvarkiai lydėjo 
autobusą su karstu. Laidotuvių 
procesija perėjo per visą mies
telį ir prisiartino prie laisvųjų 
kapinių. Buvo nuimti keli pa
veikslai ir prie duobės pasaky
ta gražios kalbos apie nabaš- 
ninko gyvenimą ir jo darbus. 
Laidotuves išėjo labai įspūdin
gos. Ant - kapo tuoj buvo už
dėtas cementinis antkapis, ku
rį lydėtojai apkrovė vainikais.

Dovanokite, kad aš tiek daug 
rašau apie Dr. M. Kuprevičių 
ir jo laidotuves. Dalykas, mat, 
toks: kol nebuvo nei vienas pa
laidotas laisvose kapinėse, tai 
nebuvo svarbu, kaip jos atro
do, — gerai buvo, kad ir ap
draskytos. Bet dabar, pasilai
dojus tokiam žmogui, kaip Dr.

•ADAROME IŠ BYLE FOTOGRAFIJOS 
ARBA SNAPSHOT

r *>*♦ <* * • *

S®. Ae ■■

PASTATYMUI ANT 
STALO 

8x10—10x12—9x13 
(Keturkampųs arba 

Gaubti)

jojau, kad 
nudaužytos 
pinių, eina 
Papilę ir Kuršėnus, kur visuo
met yra pusėtinas judėjimas.

Tos kapinės per akelis'metus 
buvo lyg ir užmirštu ‘'Kuni
gai. varė smarkią agitaciją ir 
atkąlbinejo žmones neląidoti 
ten numirėlių. PąBįUįbę.MiŲ- 
mirti bedieviams, kurie per 
daugelį metų ncėjo išpažinties, 
bet kunigai sutiko ir juos su 
didžiausiomis Iškilmėmis laido
ti katalikiškose kapinėse. Lai
dojo jie net ir saužudąs. Jiems, 
mat, svarbu Imvo, kad nebūtų 
padaryta pradžia. Jie gerai ‘Ži
nojo, kad jeigu nors vienas biW 
palaidotas / laisvose'1 ka$nėsė< 
tai ir k i ti' -•* -priltts Mtcbįbi j o ti.

»WWU——    i    ■ II 
se, kurios įvyko gruodžio 10 
d.^ dalyvavo labai daug žmonių.

Velionis buvo senas “Nau* 
skaitytojas. —Vietinis.

Indiana Harbor, Ind.

Savo laiške Juozas Liekis vą
šo sekamai:

Dovanokite, kad aš išdrįsau 
parašyti Tamstai šį laiškuti. 
Mat, dalykas tokis: spalių 30 
d. man teko dalyvauti Kaune 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavime. 
Priėjo prie manęs Pronskus, 
buvusia “Sandaros” laikraščio 
bendradarbis Amerikoj, ir pra
nešė man, kad Tamsta rupinie- 
si - steigimą .'-iCC' Užlaikymu tau
tiškų arba laisvųjų kapinių 
kaip Amerikoj, taip ir Lietu
voj. Turiu pranešti, jog . 1926 
m. aš savo lauke, gražioj vie
toj, įsteigiau laisvas kapines 
vardu “Laisvos minties žmonių 
kapinės“. Tais pat metais rug
sėjo mėnesį jas gražiai aptve
riau su štakietais ir išmūrijau 
stulpus dėl vartų. Tų pat metų 
rugsėjo 4 d. kapinės buvo iš
kilmingai atidarytos, dalyvau
jant Dr. Jonui šliupui, senam 
aušrininkui Dr. Mikalojui Kup
revičiui ir kitiems. Į atidarymo 
iškilmes susirinko keli tūkstan
čiai žmonių.

Vos spėjo praeiti atidarymo 
iškilmės, kaip būrys tamsių 
žmonių apdraskė tvorą ir var
tus.,, Ant cementinių vartų 
stulpų buvo gražios golkos, — 
jos taip pat buvo nudaužytos. 
Laike iškilmių į stulpą buvo 
įmūryta dokumentai ir kelios 
Lietuvos pinigų manetos. Tie 
dalykai buvo išplėšti ir pąiįm- 
ti. Sunaikinta liko ir iškaba 
“Laisvos minties žmonių kaipi

Blogdariai tuo dar nepa- 
nudraskė ir

Juo labiau, kad ir išlaidų čia 
jeveik nėra. -

Bet štai po šešių metų mirš
ta pats kapinių atidarymo dą- 
yvis, visų gerbiamas varpinin
kas ir aušrininkas, Dr. IVĮikalo 
jus Kuprevičius ' iš Žagarės 
miestelio. Prieš mirtį jis pa
darė patvarkymą, kad butų 
palaidotas Kruopių laisvose ka
pinėse. Iš Kauno atvažiavo jo 
sūnūs ir duktė su žentu ir nu
tarė nabašninko pageidavimą 
išpildyti, štai rugpiučio 14 d. 
kruopįškiai sulaukė autobusą, 
kuris buvo apkrautas vainikais. 
Tas autobusas vežė nabašnin- 
ką Kuprevičių. Kruopiškiai ir 
gi uždėjo kelis vainikus. Dūdų 
orkestrus užgrojo gedulo mar
šą. Iš bažnyčios pradėjo verž
tis žmonės. Jie bėgo į laisvas 
kapines pamatyti, kaip bus lai-

bolševiku 
s( 1 p’, nėję

< m ilsioje
Amerikoje

u;;pes iždą ir
Air, kurie nepritarė jų diktatu 
i ai. Taip dabar tie APLA cent 
i > diktatoriai užpuolė sunaikin 
i > 2-tros kuopos turtą. Tik ne 
žinia kaip ilgai jiems seksis ta 
daryti.—Carnegiške.

parduodu i’ctąil ir wholc- 
viehj ?

Apart saldaini!], pas* manę galite gauti skanių baravy- 
ką, minagu, si rimąI ių ir pirmos rūšies gintaro karol ių, 
špiliui, auskarų, žiedų, cigarnyeių ir kitokių gintaro pre-?

DARBĄ
Garantuojame šunį

spudingos Dr, Mikalojaus Kuprevičiaus laidotuvės Kruopių Laisvos Minties Žino 
nių Kapinėse. Šį paveikslą prisiuntė Dr. A. L. Graičiunui tų kapinių 

įsteigėjas, p. Juozas Liekis.

EXTRA ■
Vietinis Round arba Sirloin Stekas 15"c

Musų vietinis smarkus ko
munistų veikėjas Jonas Gata- 
veckas, kurį A. Bimba paskyrė 
maršuoti iš Pittsburgho apylin
kės į kongresą išvažiavo su di
džiule armija pasimatyti su 
“Washingtono ponais“ ir papa
sakoti jiems ko darbininkai no- 

su Gatavecku 
pat dalykas, 
kitu smarkiu 
Jonu Vaišniu,

JAUNA SPECIAL
Visa arba pusė KIAULIENA LOINS

ri. Bet ar tik 
neatsitiks toki 
koks atsitiko su 
revoliucionierium 
kuris ankščiau su grupe pase
kėjų irgi maršavo po \Vashing- 
toną.

šio mėnesio 3 d., šis smar
kus revoliucionierius nuėjo į 
vietinę lenkų bažnyčią, pas 
“prabaščių“ Monžinski “issispa- 
viedoti!’’

nes
sitenkino 
tvorą.

Kiek galėdamas savo lėšomis 
tvorą sutaisiau, bet ant stul
pų golkų nebeųždėjau, nes bi

jos ir vėl nebūti] 
Mat, pro šalį ka- 
didelis vieškelis

J:■ ,ų. •'

Gerbiamieji: Be jokio privalumo iš mano pusės užsisakyti portretą jūsų 
atstovas gali mane atlankyti

Vardas ..................................   ...
o Adresas .................. .................... ................ . Tel....'................... ......

Busiu namie ....................    .......... .................. .......
Iškirpkite Ji kuponą ir pasiųskite mufų ofisan. 1

IŠPARDAVIMAS

Pelnyčio j ir Subatoj, Gruod. 16 ir 17

Prieš keletą dienų čia pasi
mirė William žilinskis (Zilin- 
ski), “Corn Beit“ viešbučio sa
vininkas. Velionis buvo 47 me
tų amžiaus. Mirtis, įvyko visai 
netikėtai, — žilinskis sirgo tik 
dvi dienas. Mirė nuo širdies Ii 
gos.

Velionis gimė Lietuvoj 1885 
m. į Ameriką atvyko visai jau
nas, — turėdamas vos 17 me
tų amžiaus. Pirmiausiai susto
jo Pennsylvania valstijoj, kur 
išgyveno penkerius metus. .Pa
skui jis atvyko į Divernon, III., 
o 1919 m. persikėle gyventi į 
Gilman, kur atsidarė viešbuti. 
Tas biznis neblogai sekėsi ir 
prieš kelis metus jis nusipirko 
didoką trobesį, kur įrengė vi 
sai modernišką viešbutį.

1913 m. žilinskis apsivedė su 
Anna Stokus iš Divernon. Be 
jo žmonos, dar paliko trys po
sūniai ir viena podukra. Lietu
voj paliko brolį ir seserį, o 
viena sesuo, Viktorija, gyvena 
Chicagoj.

žilinskis buvo labai malo
naus ir linksmo budo, todėl vi
sų draugų, pažįstamų ir kai
mynų mėgiamas. Jo laidotuvė-

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiško Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 18 d. paprastoj sve
tainėje^ Khibieeitti visi prašo
mi butinąi dąlyvauti susirin
kime, nes daug yra svarbių 
reikalų, kurie turės būt ap‘ar* 
ti. Bus valdybos rinkimas atei- 
antienis 1933 metams. Taipgi 
bus renkami darbininkai ba
liui, kuris įvyks Naujų Metų 
vakare. Be to, yra prašomi 
khibiečiai užsimokėti duokles, 
kurie esate dar neužsimokėję, 
o jei kurie negalite užsimokėti 
duoklių dėl bedarbės nelauki- 
’«j, pakol busite išbraukti iš 
iš kliubo, praneškite susirinki
me, nes kljubas yra nutaręs 
negalinčius užsimokėti palai
kyti pilnais nariais tol, kol 
pradėsite dirbti ir galėsite už
simokėti duokles ir skolą.

—J. K. Raštininkas.

GERAS MAISTAS!
ŽEMOMIS KAINOMIS!

ŠTAI KITAS DIDELIS IŠPARDAVIMAS. PIRK DABAR!
“MIDWEST STORES” Krautuvėse

'H. Ramanauskas /^SSik

GYVOS VIŠTOS-fl1/
Vistos arba q
Gaidžiai

SVARO
KENAS OfcV

39c 
.. ""F 

CHOKOLADAS DYKAI Keksų Skaurada ŠMOTAS^ C
“SOUTHERN STYLE“ COCONUT

Grįžęs iš VVashingtono, “smar
kus revoliucionierius“ ėjo 
spaviedotis

.. . TAI GERIAUSIA DOVANA . 
if; . f KALĖDOMS!

Malonus Lietuviai'! Pirkdami saldainisMialėdų dova- 
noms, jrirkite pas ItianC Birulės ir Rūtos saldai nes, at- 
v(Ms iš Lietuvos) šios saldainis yrd piailarytos iš ge-: 
riaušių ir skaniausių uogiL žemuogių, šerbentljęagrastų 
ir kitokių skanių vaisių

sa o. Ir pristatau i buc

IŠPARDAVIMAS

VALGIŲ GAMINIMO
KNYGĄ _L '

LES8-

1T0RES
GHBUKHOOD rruKKt

BUDWEISER” Moltas ir Apyniai taes

COSMDPOLITAN ART CO.
127 N. DEARBORN STREET

Telefonas DEARBORN 2672

RED CROSS5’ ^"makaronai

Ranka Pieštus!
PORTRETUS!

Komunistai skelbiasi kovoja 
prieš išnaudotojus, turčius ir 
1.1., bet kurie kiek galingesni, 
tai ir patys naudojasi “kapita
listiška“ sistema silpnesniuosius 
išnaudodami.

Štai vietinis pilietis J. Ar 
1 učauskas, karštas bolševikas, 
tuojau meta iš butų nuominin
kus, jeigu jie jam nesumoka 
nuomos. Duoda m,tą ir me
ta bedarbius lauk. O visiems 
sakosi, ‘aš stoju, kovoju už 
darbininkus.'’ Jeigu koks 
žangesnis žmogus nurodo 
purvinus darbus, bimbiniai 
greičiausiai tokius asmenis 
šalina iš organizacijų. Prasikal- 
Įusį paprastą narį ar valdybos 
narį jie nebaudžia, bet mele 
lauk tokius žmones, kurie jų 
elgesiui yra priešingi ir jiems 
nepritaria.

matome kas darosi 
kontroliuojamoje pa- 
organizacijoje Aukš- 

I ’rieglaudoj e Lietu v i ų 
Sunaikino 3-čios 

išvaikė daug na-

WHOLE WHEAT 
FLAKES PAKELIS---- ,-------- ----------- 

Midwcst” 
22 uncijų Džiogas

“CALUMET” Baking Powder kenas 25c 

KEKSŲ MILTAI 21C
RAUDONAS SALMONAS “Red Breast” Aukšt. Ken. 15c

J!111 -i!r <■

SLA. 10 apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks 22 d. sau
sio, 1933 m. German Ameri
can Home svetainėje, Keno
sha, Wis.

Jaunuolių kuopos Racine ir 
Kenosha tą pačią dieną rengia 
didelį programą su koncertu 
ir šokiais. Programas bus tik
rai geras ir įvairus. Tai bus 
pirmas kar*,as, kai jaunuoliai 
iš dviejų miestų veiks sykiu.

Komisijos: iš Racine — 
Baldas ir Juozas Scianas, Juo
zas Geimus ir Mary Lulevich; 
iš Kenosha, — Jonas ir Kazi
mieras Bružas, Stove Levic
kis ir Amelili Bagdonas.

Dabokite laikraščius, bus 
daugiau žinių.

—Amelia Bagdonaite.

iižluikau LAl¥A«mčIV AGENTORĄa ;

NA VĖL ORANŽIAI 
GRAPEFRUIT SULTING?

SVARO 
KARTONAS

aanM
CAMPBELL’S”

TOMAČIŲ •
KAVA “MAXWELL HOUSE1
11 A V A Vaeuumu Pakuota Sv. Kenas

I - 4161 ARCHER AVENUE |f TELEFONAS LAFAYETTE 53 67 g

BIRUTES IR RŪTOS ‘
I SALDA1NES K LIETUVOS

(COOK BOPKĮ) \ .

Kaina tik M.0&'
X

Kiį tik naujai atspausdintu.
> Prisiunčianie paštu. ■

NAUJięNQS 

1739 Sa. Halsted Street 
.'•. M CHICAGO, ILLINOIS

........... " ...................... . . ........ ... . ■!' ■■y ....

Veršiena pienu gį 
mdit. nuę kulšies O

DIDELĖS A 1Qn

JONATHAN OBUOLIAI u75 No 1 5 „ 23c
VIRIMUI OBUOLIAI u-s- No- 1 c 
p 4 T01TD-- “SNIDER’S”
viaImUI Mažos mieros 10c
PASTABA

galite pirkti gerą mėsą, paųklticną

•BUY AT THBffjjBff

midwestS
300 ^DtiBSfVUENr iHONEST V

5 unc. Stiklinė 10c
MAIŠYTI RIEŠUTAI Exstra Puikus
“MY-T-FINE” Vanila Lemonų A rfį "7^
DEZORTAS Chokolado, Riešutų £ pak. | f C

B
.-HL!-*: ' •

‘i ’
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Lietuvos Naujienos
Prof. K. šliupas

lapkričio mėn. 15 d. 5:30 vai. 
po sunkios ligos Varėnoje 
mirė V. D. U-to gamlos-Ma- 
tematikos fakulteto Fizikos 
katedros ek, ord. prof. 
t utis Šliupas.

►

Kęs-

Pa.
Jis- gimė 1888 m. kovo 

Amerikoj, Shcnandoah, 
Pradžios mokslą ėjo Scranton, 
Pa. 1907 m. pabaigė Philadel- 
phia Central lligb’i School 
gaudamas meno bakalauro 
laipsnį už disertaciją: Kekulė 
and tbc Benzcnc Ring For- 
mula.

J. Strazdą

meti

Roseland

West Pullman

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus

ŠILUMA! VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOS

ma

Travls, Staten Itland.

f Ittit i

Naujos Žemos Kainos 
Už Gazą Apšildymui

vo 
susi

wnųouT nA 
hood on

Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kuršių mariose netoli 
šį pirmadienį

Jūsų
PATOGUMUI

esu, cueo r>ir> vou 
•seic -rwe *uto 
STALLED 
FROHT OF TWE 

OFFICE

Perduota finansų sck- 
dabaigti kolektuo'i

vaikus leisti Į bet kurių 
i, kurio- 
pažymė- 

. va i kai Į 
kažkur 

o jas pa- 
buda- 

budavo

ATROKUOSIME 
už jūsų senų šildytąją 

prie šios Guzo Heatrolos

Nuskendo Kuršių 
riose žvejysiu. Ai iitepiau Pain- 

lyvų aliejum jo lcru> 
Sekanti ryt* periali-

’aln-Expello* 
_ _____ _____ ____Ak 

damų muakulų, austiruaių sąnariu ir 
...-'J.”

8. D.

85-e n r

GAZO CIRKULIUOJANTIS 
ŠILDYTOJAS

Spėjama, susirgęs plaučių 
uždegimu

Kasperas Baniulis, 1611 New- 
berry Avė., 49 m., užvakar bu
vo išgabentas į IC'ook apskričio 
ligoninę, kuomet jis staigiai su
sirgo. Spėjama, kad jis gavo 
sunkų plaučių uždegimą.

NBNH .VTS CA
smD.h’s bfbbm 

RUHHtHb- WWWT
7 A r^*

Ligoninėn išgaben 
tas lietuvis 
K. Baniulis

Pirmininku išrinktas M. 
Užunaris, vice-pirm. P, Žilevi
čių, užrašų sekr. J. Tamašaus
kas, fin. sekr. V. Dargis, ižd. 
J. Viliunas, kasos globėjais P. 
Šatkauskas, K. Baltrimas ir J. 
Pupšys, maršalkos) A. Rač
kauskas ir K. Jurijonas, trus- 
Visai, R. Mikšys, S. Pocius ir J. 
Kirkus, bendrovės atstovas K. 
Pašakarnis ir korespondentas 
J .Tamašauskas. 

I

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja P. Grigula, J. Kirkus ir A. 
Narbutas.

SanafldnamM PeriaHmaa
ra Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų mėty aanna susirgo di
deliu perialimi 
Expellerfa su ai 
tinę ir pečius. S__ ...__________
maa buvo jau visiškai pranykęs. Ai 
rekomenduoju Inkaro Pain-Exprile- 
rj gydymui nuo persiialdymo, skau-

geliamy kojų pčdų.”

THE PEOPLES GAS LIGHT AND 
COKE COMPANY

122 South Mlchigat. Avenue — and 11 Neighborhood Offlccs

Nepriklausoma kompanija operuojama išskirtinai Chicagoje, 
valdoma per maždaug 14,000 ščrininkų,—virš 60 

nuošimčių, kurių gyvena Chicagoje.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS —, u i 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
$wimming pool. 

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

GYVAS IR PASKERSTAS

KIAULES
Parduodame Labai Nupiginta Kaina

Joe De Young
Telefonas PULLMAN 9808 

12330 Halsted Street
WEST PULLMAN, ILLINOIS

Pcnnsylvanijos universitete 
bandė mokytis medicinos, bet 
po metų mete. 1908 m. Įstojo 
Miuncheno politochnikuman, 
vėliau persikėlė Į Miuncheno 
Universitetą. Dėl sveikatos 
1910 m. grįžo Į Ameriką ir įs
tojo Čikagos u-tan. Pertraukęs 
mokslą dėl sveikatos vėliau 
įstojo Į Pcnnsylvanijos State 
Collcge, kuri baigė 1915 m. su 
Mokslo bakalauro laipsniu. Po 
to išrinktas Pili Kappa Pili 
mokslo korporacijos garbės 
nariu. Viskonsino u-te dėstė 
fiziką docento laipsniu ir ruo
šė disertaciją apie .vandens 
Suspaudimą. 1918 m. dėstė 
visą fizikos kursą (Kolumbijos 
universitete, vėliau Yale univ.

Pereitą sekmadienį Wesl 
Pullman Park svetainėje įvy
ko SLA. 55 kp. priešmetinis 
susirinkimas.

Serga Simkevičia

Kliubų ir draugijų Susivieniji 
mo susirinkimas
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visus dalininkus atsilankyti.
Išvažiavimo serijos sutvar

kytos, 
rotoriui 
pinigus.

Depresija siaučia visur, yra 
n u muši nėjama algos, bet Su
sivienijimas paliko tas pačias 

I algas valdybai ir kitiems me- 
■ tams.

menu
ir viena

satyros
kuriame dėjo aštrias
karikatūras; dirbo
Naujienose”, kurias

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

A. A. Andorson, Prasldent Talephone Raglstrar, Stata 6145
(Esi. Feb. 5, 1896)

neaiškių kal- 
kaltinamųjų 

Buvusiai “Ryto” 
lietuvių pradžios 
vedėjai Miciunų 

Gervėčių valsčiuje, p. 
M. Paukštytei buvo primeta
ma kaltė, esą ji dariusi nele
galius susirinkimus Mieliniuo
se, aiškinusi žmonėms, kaip 
reikią rašyti deklaracijas ir 
nurodžiusi, kad žmonės prašy
tų lietuviškos mokyklos. Sto- 
rastija ją jau buvo nubaudusi 
už tai 200 zlotų pinigais, arba 
11 parų arešto, bet teismas iš
nagrinėjęs bylą, priėjo išvadą, 
kad p. Paukštytė neteisingai 
buvo kaltinama ir ją nuo bau
smės atleido.

Arba vėl Laikraštis rašo, 
kad du Dubinių kaimo len
kams pasidavę piliečiai, La- 
dišius ir Puslevičius, apskundė 
ki'tus du to paties kaimo gy
ventojus, Baliulį ir Baužį, esą 
jie “rengęsi nuversti lenkų 
valdžią.” Teisme, tačiau, abu 
kaltintojai nebeturėdami su

tvirtinimams įrodymų tik 
kompromitavę. Kaltina

mieji Baltulis ir Baužys buvo 
išteisinti. Tačiau kas jiems ap
mokės tą skriaudą, kurią jie 
matė per areštus ir tardymus, 

j iki atėjo teismo diena? O vis 
dėlto, skaudu nekaltam kęsti 
už kito melagingus įrodymus. 
Tiesa, abiejų parsidavėlių da
bar kaime niekas nekenčia. 
Laikraštis sako, esą neį vaikai 
neleidžia jiems ramiai gatve 
praeiti. Bet lenkai, matyti, to
kius prisiplakėlius stropiai 
globoja ir jiems gelbsti.

Tokios tad bylos Vilniaus 
krašte dabar labai dažnos.

randa. O tada jau bylos. Ir kai 
pagaliau žmogus Įrodo, kad jis 
ištikrųjų nekalbas — teismas 
jį išteisina.

Labai daug bylų atsirado 
vadinamųjų deklaracijų Įteiki
mo metu. Deklaracijos reikėjo 
paduoti tėvams, kurie norėję 
savo 
mok y k lą. Dėklą racijos 
sc, pavyzdžiui, buvo | 
ta, kad norima leisti 
lietuvišką mokyklą, 
policijoje dingdavo 
sirašiusieji, dažniausia 
vo tardomi ir jiems 
užvedamos bylos.

“Vilniaus Rymojus” 
vėl aprašinėja vieną 
ri taip pat, dėl 
tinimų, bi 
išteisinimu 
draugijos 
mokyklos 
kaime

Kaucija valdybai palikta ta 
pati. O kas link vajaus bus 
kalbama ir svarstoma 
niame susirinkime.

Valdyba išrinkta iš pasto
vių narių, manau ji darbuo
sis gerai gerovės kp. ir Susi
vienijimo.

Susirinkimas buvo ramus ir 
t va rk us. Korespondentas,

Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes 
aplikacijas.

1918 m. A. Smetona pakvie
tė Lietuvos prezidentūros se
kretorium, bet juo būti ne’eko, 
nes Seimą išrinkus Įvyko pa
kitėjimų.

1922 m. Matėm. — 
fak. tarybos išrinktas 
katedros docentu, 1926 
sėjo 1 d. fiz. katedros 
1929 m 
straordinariu profesorium 
orinei fizikai dėstyti.

Daug kartų prof. K. šliupas, 
(.:•> Jono Šliupo sūnūs, dėl 
sveikatos buvo išėjęs iš tarny
bos ir šiemet nuo rūgs. 1 d. 
išėjo atostogų, gydytis, bet iš 
ligos jau nepakilo.

Prof. K. Šliupas yra parašęs 
apie 10 mokslo darbų.

Be mokslo srities, jis gyvai 
domėjosi menu ir spauda, 
pats dirbo ir viena ir kito. 
Bedagavo satyros žurnalą 
“Ragutį 
stiprias 
“Šaulių 
tėvas buvo Įsteigęs Šiauliuose.

Jis buvo ir “Liet. Žinių” 
bendradarbis, ypač jo karika
tūros savo metu turėjo dide
lės aktualios reikšmės.

žodžiu, K. šliupas buvo ga
bus žmogus ir meno ir mokslo 
srity, bet labai jam trukdė 
sveikata, pastumdama jį Į pe
simizmą, nusivylimą.

Nors prof. K. šliupas buvo 
laisvamanys, bet kad Kaunas 
neturi nepriklausomų kapinių, 
tai jis tapo palaidotas liet. ev. 
liuteronų kapinėse.

los svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo prieš- 
me’inis skaitlingas susirinki
mas sušauktas atvirutėmis.

Tarimai perskaityti ir pra
imti. Paėmė aplikaciją ir

Nidos 
nuskendo 39
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skansmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis .nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

LOOK V. ue CANT1 
S.VEN NVKKE IT /
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ii. ...... . ....... ..j

Biznis jau eina geryn! Dabar yra laikas pakeisti senus purvą 
platinančius pečius ant šio augštos rųsies gazo šildytojaus. 
Cirkuriuoja daug sveiko drėgno oro, sulig paprasto pečiaus 
principo. Jokio darbo, jokio purvo. Uždegamas ir užgesina
mas taip lengvai, kaip ir jūsų virtuvės gazo pečius. Sukonek- 
tuotas Chicagoje ... $59.50 — atskaitant $10. už jūsų seną 
šildytoją, — $49.50.
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Iš Vilniaus Krašto
Charakteringos bylos.

Vilniaus lietuvių spauda 
duodą labai daug žinių apie į- 
vairias lietuvių bylas, Įvairius 
teismus, kurie paprastai labai 
triukšmingai prasideda, o pa
sibaigia, dažniausiai, išteisini
mais. Tokios, bylos Vilniaus 
krašto lietuviams jau bemaž 
Įprastos. Nori lenkai kai kurį 
lietuvį pilietį Įklampinti, pa
kiša jo namuose kai kur ša u* 
tuvą arba kokią literatūrą, 
momentaliai padaro kratą ir, 
žinoma, patys padėję, patys ir 

metų žvejys šekanas. Jis dar 
su vienu žveju plaukė buriniu 
laiveliu žvejoti. Bematant tin
klą, Šekanas kažkaip į jį Įsi
painiojo ir iš laivelio iškritęs 
panėrė.

Antrasis žVejys griebė gel
bėti, tinklus Irauk'ii, bet nesu
gavo. Tik po pusvalandžio iš
traukė jau be gyvybės žymių. 
Manoma, kad, nelaimingajam 
Įkritus Į vandeni, bus trukusi 
širdis. t 4Q

irjn

Tarp Ghicagos 
Lietuvių 

liūs. Lankytojai juos aplan
kė ir pripažino sergančiais.

Pradedant rinkimus, pas
kirta balsus suskaityti K. Ven- 
skus ir G. Strazdas. Kandi
datai Į valdybos vietas buvo 
statoma po du ir tris. Varžy
tinių ir tuščių kalbų nebuvo, 
kaip būdavo komunizmo lai
kais.

Pirmininkas išrinktas V. Ba
šinskas, vice-pirm. J. Petravi
čių, užrašų sekr. J. Tamašaus
kas, finansų sekr. J. Andriuš- 
ka, ižd. K. Venckus, iždo glo
bėjai J. Adomaitis, J. Riepša 
ir J. Girčius.' daktaras kvotė
jas Dr. Makaras, maršalka J. 
Žigulis, organizatoriai J. Ta
mašauskas, K. Pocius ir V. La
piene, korespondentas J. Ta
mašauskas, knygų peržiūrėji
mo komisija J. Normontas ir 

konstitucija P. Gaubys. Atei
nančiame susirinkime išpildy
ta aplikacija buš svarstoma 
apie priėmimą. <

Serga J. Bartauskas ir A. 
Norušas. Ligoniai lankyto
jais aprūpinti. Komisijai pa
vesta peržiūrėti ir patikrinti 
vieno ligonio laiškus. Jeigu 
susirinkimas sutiks ligoniui 
bus išmokoma pašalpa. Ant
ro ligonio pašalpos mokėji
mas sulaikytas, nes pasirodo, 
kad ligonis sirgo dėl mušty
nių, o Susivienijimo Įstatai 
rodo, kad už tokį 
nemoka pašalpos.

Išrinkta nauja 1933 
valdyba

Sakoma, bendrovės 
kų susirinkimas Įvyks gruo
džio 30 d., sekretorius ragino

sirgimą

melų

šeriniu

“Naujienų” bendrovės atsto
vas J. Gumuliauskas.

Nutarta iždininką užbon- 
suoti ant ^1000.

Susirinkimas buvo ramus ir 
tvarkus. Korespondentas.

Chicago LAW SUnral 
----- ---------------------------ACCREDITED--------------------------------

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Mo«t of our Loading Men, Including 
our ProBidontt, ha ve boon La wy ers. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thero Is alway* a Great 
Domand for Men and Womon with Legal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One tubject at a time. No Time Lošt. New Classe* 
formed nlne tlmes a Year. Start Studylng and Earn- 
Ing Credlt* at any Time. ENTER N0W. LL.B. Degree 
In Three Yoars. Day and Evenlng Classes.

T IT’ATiTT T G Grynu Daržovių 
JLuJEu" JA VhlnrlųT.iuoKUotojnn,

Darai EuropKka Preparacija.
NE KENTP.K NUO DIEOLIV! Nuo bu- 
klnt^jtmo vidurių, irazų viduriuose Hemo- 
roidlj ir t. t. Klausk savo vaistininko, 
naAauk nrba raityk dAl dykai Kampelių. 
Kainuoja 26o už 35 piliules. Prisiusime 
Už persiuntimų neskaitant Jfi laboratorijos

I.EO LADORATORIES, Ine.
034 Fullerton Avė., CIiIcoko, III.
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NAUJIENOS
fhc UthBteteto Daili Nm

VUbU»hed Dafl> Excem Shmday by 
fte MVhuaman News Pub. Co.» Ine. 

<799 South Babted Street 
Teftptono Rootevelt 8500

ėditat P Grigaitis

Subocriptlan Rateet 
88.00 per yoar in Canada 
87.00 per year outaide of Chica«o 
4b.<M» per rear In Cincano 
8« uer coe>A.
Enierea m Second Clau Matter 

Mareh 7th 1914 lt thc Port Office 
>f Chicago, 111 andn* the act of 
Marcb 8rd 1879

Naujienos ema kasdien. Įtekinant 
•ekmadienius. Leidtia Naujitni Ben
drove. 1789 8 Halsted SU Chfcago, 
UI ratafonM Boteevktt 8500.

_____  88.00 
MA___ 4.00
_______ 2.00 
______ 1:50 
____---- .75

Olataakylko katu.
Chicago jc o. putui:

Metama_____ ___
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Trims minėdami
Dviem mineaiam
Vienam tntnaaiui
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Lietuvon ir kitur uteieniuoM
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88.00 
4.00 
150

Washingt(me; kad jos jė^a įsiverš į Amerikos sostinės 
miestą ir,, jeigu nebus išklausytos, tai "sukels riaušes 
gatvėse” ir Pennsylvania Avenue "bus paplukdyta krau
juose”, ir t. t.

Šitokią reklamą gaudami spaudoje, komunistai, ro
dos, turėjo iš džiaugsmo imt šokti kazoką, nes juk ši*- 
tokiais "baisiais revoliucionieriais” jie visuomet nori 
pasirodyti pasauliui. Iš menko susikirtimo su policija 
jie nuolatos savo laikraščiuose padaro kuone "pasau
lio revoliuciją”. Tuo gi tarpu, vietoje džiaugsmo, ko
munistai susilaukė skaudaus aprikto į nosį. Komunistų 
internacionalo vykdomasis komitetas atsiuntė jiems į 
New Yorką telegramą, reikalaudamas, kad ta Londone 
pasirodžiusi žinia butų kaip galint greičiaus atšaukta. 
Girdi, jeigu žinia neteisinga, tai paskelbkite viešai, kad

"buržuazijos melas”. O jeigu ji teisinga —

Taip pat nebuvo užginčyta 
jau seniai paskelbta žinia iš 
Tokio, kad Japonijos valdžia 
išdavė sovietams 21 rusą, ku
rie buvo pabėgę iš koncentra 
ei jos stovyklos Sibire. Ar tai 
nėra aiškus bendradarbiavimas 
tarpe bolševikų ir japonų?

Paskutinėmis dienomis so
vietų valdžia Čmė krypti nuo 
japonų prie kinų, kadangi jai 
rupi įgyti Amerikos valdžios 
prielankumą ir ypatingai — 
gauti paskolą iš Amerikos. Už 
amerikonišką . dolerį Maskva 
kažin <ką padarytųj, V *

I įįįįHMltetMMM <MMil        ,i , I Į
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LIETUVA SAVO SKOLĄ MOKA

$92,386.

arba

Tarpe šešių valstybių, kurios iki vakar užmokėjo 
Amerikai savo skolos dalį arba pribrendusias už sko
lą palūkanas, yra ir Lietuva. Jos mokėjimas palyginti 
buvo nedidelis

Prieš keletą dienų Lietuvos ministeris Washing-
tone, p. B. K. Balutis, prašė Jungtinių Valstijų valdžią 
mokėjimą prailginti, bet kadangi Amerikos valdžia 
prailginimo nedavė nė vienam skolininkui, tai ir Lietu
vai nebuvo kitokios išeities, kaip tik mokėti — 
savo prižadą sulaužyti. Ji pasirinko pirmąjį kelią

Labai aišku, kodėl Lietuva nutarė mokėti. Skolų 
mokėjimo klausimas šiandie pavirto politikos klausimu. 
Prieš skolų mokėjimą stoja Francija, kuri turi pinigų 
daugiaus, negu bet kuri kita valstybė pasaulyje. Su 
Francija eina tos šalys, kurios yra jos įtakoje: Belgija, 
Estonija, Lenkija, Vengrija ir Graikija. Iš lenkiškos 
orijentacijos valstybių viena tik Čechoslovakija persi
metė į mokančiųjų šalių pusę.

O Didžioji Britanija, kuri pradžioje labai spyrėsi, 
kad mokėjimas butų atidėtas, paskutinėje valandoje 
nusilenkė Washingtono reikalavimui ir užsimokėjo. Už
simokėjo ir italai, kurie beveik visuomet daro priešin
gai franeuzams. Suomiai ir latviai taip pat užsimokėjo.

Taigi Lietuvos pasirinkimas buvo tikrumoje toks: 
dėtis prie Francijos vadovaujamo valstybių bloko, ar 
prie anglų vadovaujamo? Kadangi franeuzai yra Len
kijos globėjai, tai aišku, kad toje pusėje Lietuvai ieško
ti draugų nebuvo prasmės. Ji apsisvarstė, kad ji dau
giaus laimės, laikydamasi su atsargiais anglais ir ne
erzindama Dėdės Šamo. Gal būt, kad šis jos pasirinki
mas, laikui bėgant, pasirodys praktiškesnis.

"Jeigu drg. Benjamin ištikrųjų yra taip sakęs, 
tai mes patariame Amerikos Komunistų Partijai 
gtėitai ir Viešai išeiti prieš tai, ties tai negali būti 
partijos taktika ir bendrai yra priešinga Komin- 
tėrnb limiai?’
Gavęs šitą “prikazą” Amerikos koiriuriistų partijos 

centras kaip bematant viešai pareiškė, kad visa kas 
buvo Londono laikraštyje' minėta apie "alkanų marša- 
vimo” planus esą "gryniausias melas” ir “provokacija.” 
Komunistai, esą, niekuomet nesirengę šturmuoti kon
greso rumus, niekuomet neketinę kelti riaušes Washing- 
tono gatvėse (net, jeigu policija butų juos jėga vijusi 
iš miesto!) ir niekuomet nebaubę, kai buvęs minimas 
Dėdės Šamo vardas.

Kam šitie veidmainingi užginčijimai reikalingi? 
Aišku, kam: Maskvai rupi pasirodyti, kad jos klapčiu
kai Amerikoje yra "lojalus” ir lengvai suvaldomi žmo
nės, taip kad Amerika gali be baimes pripažinti sovie
tus!

Sveikatos Dalykai
.      .................lli.a n »Įįt|f rirhH.Ml ji ■IrtitlrtiiMBI ,ll.1lMhBA.il y

tojų ja apserga. Vargiai y*ra 
kitą tokia s apsikrečiama liga, 
kuri taip smarkiai plėstis ga
lėtų.

Influenza beveik visada vei
kia. Tai vienur, tai kitur ji, 
žitirėk, išsimuša ir smarkiau 
ar lėčiau Savo baisų darbą va
ro. Kur-ne-’kur ji tartum nie^ 
kad nenustoja veikus.

Pandemiškai influenzai praė
jus, po tam, per kokius kdlis 
mėtas, tai vienur, tai kitur šė
ką ’endėmiška 
diška influenza. štai, pav. 
•1889—’90 metų pandemija, ku 
ri, rodos, prasidėjo Turkestane 
ir paskui iš rytų ėjo į vakarus, 
o per 12 mėnesių mažne visą 
pasaulį užplddo, 1891 ir 1892 
m. pasekė gaha 'smalkios epi
demijos.

INFLUENZA
Rašo Dr. Margeris

i

LENKIJOS VALSTIEČIAI PRIEŠ PILSUDSKIZMĄ

Lenkijos valstiečių partijos vadas Witos paskelbė 
atvirą kovą Pilsudskiui ir visam atžagareiviškam jo 
režimui, iššaukdamas didelį sąjūdi Varšuvos politikos 
sferose.

Witos vienu laiku buvo Lenkijos ministeris pirmi
ninkas ir pasižymėjo daugiaus nuosaikumu, negu radi
kališkumu. Bet žiaurus Pilsudskio karininkų apsiėji
mas su juo Brastos tvirtovėje, o gal dar labiaus — pa
sibaisėtinas ekonominis krizis, kuris šiandie slegia Len
kiją, Witoso nusistatymą griežtai pakeitė. Dabar Len
kijos valstiečių vadas viešai reikalauja nusavinti visų 
stambiųjų dvarininkų žemes ir siūlo valstiečiams eiti 
ranka už rankos su Lenkijos socialistų partija. Visos 
kairiosios lenkų partijos, anot Wįtoso, turi susitarti ir 
demonstratyviai pasitraukti iš Lenkijos seimo, pareikš
damos tuo savo protestą prieš dabartinę despotišką val
džią.

Pagaliau Wtos sako, kad Lenkijos darbo žmonėms 
nėra kitokios išeities, kaip tik kovoti dėl visiško eko
nomines santvarkos pakeitimo, nes, jo nuomone, kapi
talizmas jau nusigyveno, ir kas to nematąs, tas esąs 
aklas!

Vargiai galima abejoti, kad šitie Witoso pareiški
mai išreiškia plačiųjų Lenkijos valstiečių masių senti
mentą. Jeigu tos masės paklausys savo vado patarimo 
ir susidės su miestų darbininkais, kuriems vadovauja 
socialistai, tai Pilsudskio diktatūrai gali būt riesta.

MASKVA LAIŽOSI AMERIKOS VALDŽIAI

$300,000,000 PASKOLINTA
KERENSKIO VALDŽIAI

Už KORUPCIJĄ NUBAUSTI 
LIETUVOS VALKININKAI..

Kauno apygardos teisme pa
sibaigė sensacinga byla prieš 
buvusį Kauno apskrities virši
ninką, P. Morkų, ir kitus tris 
valdininkus, Janušonj, Jasionį 
ir Kemeklį. Jie buvo kaltinami 
valstybės turto pasisavinimu. 
Trys kaltinamieji ..tapo pripa
žinti kaltais ir nuteisti sunkių
jų darbų kalėjimu: Morkus 
dvejiems metams, Janušonis ir 
Jasionis — vieniems metams 
ir šešiems mėnesiams. Ketvir
tasis ’ išteisintas.

Kada ėjo ši byla p. Morkus 
buvo smetonines Valstybės Ta
rybos raštinės reikalų vedėjas.
Kai jį teismas pasmerkė, tai * . 
jisai įteikė rezignaciją, pet V. k 
T. pirmininkas ptaše jį eiti to- as 
liaus savo pareigas, iki galuti
nai išspręs bylą apeliacijos teis
mas.

Tarpe stambesniųjų užsienio 
skolų Amerikai yra Rusijos 
skola. Didesniąją jos dalį su
daro paskolos, kurias Amerika 
davė caro valdžiai, bet su vir
šum 300 milionų dolerių buvo 
paskolinta ir laikinajai Keren
skio vyriausybei. Jas suteikė 
WilsonAš tarp gegužės ir lap
kričio mėnesių 1917 metais.

šitos paskolos susidėjo dau
giausia iš kreditų, kurie buvo 
duoti Rusijai, kad ji galėtų už
mokėti už įvairias medžiagas ir 
amuniciją, pirktas Amerikoje. 
Taigi tie pinigai pateko į Ame
rikos kapitalistų kišenius, ku
rie pristatinėjo kariaujančioms 
Valstybėms šovinius, dinamitą 
•ir 'kitokias karo reikmenas. .

Bet kai ateis derybos tarpe 
Amerikos ir Rusijos dėl diplo
matinių santykių atnaujinimo, 

klausimas apie tas pasku
bus, be abejonės, pakeltas.las

KVAILAS RIKSMAS

Jau geniai buvo pastebėta, kad vadinamas '^komin*-, 
tėmte* (komunistę intemaoiouaia'š) tai — tik -RUšiJds' 
sovietų Užsienio komisariato agentura. Kokią politiką 
Stalinė komfeatai VėW su užsieniais, toldą ‘"liniją” vi
soms korųunistų partijoms nustato komiritomo ’centras.

Naujį įrodymą, kad komunistę intėViiAfcibnalas yra 
tik sovietų valdžios įrankis, duoda tiK^ia atsiųstas tos 
fctganteacjjos įsakymas Amerikos konį^nĮ^tamš 
je Su "a&anųjų maršavimu” j Washiįgjjpm^.M^ 
lino vyrukai, kurie tą maršavimą oi&ąfe^o, 
kaip visuomet, pasigirti spaudai, kp!kį vWvoliuri^^' 
žygį jie ketina atlikti. Vieftas sep&teĮjįj Ieškąs Londo
no korespondentas, prisiklausęs ‘"mabsubtojij” lyderio 
biofų, telegrafavo savo1 laikraščiui, kad komunistų ve-, 

"alkanųjų” minios '‘šturmuos kongreso -rUmus”

Naujį įrodymą, kad ko 
tik sovietį valdžios įrankį

PETRULIS PASODINTAS 
T KALĖJIMĄ

l ------ .. Į .... u /,
' ■ ■' <r * ’ ' ' l' ' '■ ' ' •

Lietuvos klerikalų vadas, bu
vęs finansų ministeris ii* minis 
teris pirmininkas krikdemų 
viešpatavimo laikais, sėdi Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime.

v 1B26 metais jisai, buvo pa
trauktas teismo ' a'tsakbmybefi 
už Valstybes, turto pasisavini
mą, bet po gruodžio 17 d. per
versmo, klerikalai susidėjo su 
tautininkais, ir byla buvo su
stabdyta. Paskui krikščionys 
su tautininkais susipyko; Ta
da vėl prasidėjo Petrulio tar
dymas ir, galų gale, praėjus 
keliems metams, byla pasięke 
teismą. Jisai buvo nuteistas, 
bet jisai gyveno savo dvare, ir 
per advokatus darė pastangų 
nuo bausmes išsietikti. padavęs 
malonės prašymą ŠifieUnW, ji- 
sai gavo bausmės stuiuižinimą, 
bet Visai Išsisukti Ueg^lejo.

Todėl gruodžio mėn. 2 d 
kaip praneša I4ėWv< 
čiai, jisai buVo -atvežtas į 
no sunkiųjų darbų' kalėjimą ir 
pasodintas į tą. kamerą, kurioj 
įe seninus sėdėjo pralotas 
į>IšaUska».

tfedkug yra vaistau pasau
lyje, ktig ’buvusieihs’ k&uįąte- 
riams pirmįhinkams /tenka už 
vagystę eiti. į sunkiųjų ^arfeų 
kalėjimą. 'O Petrulis’ buvt> 
seiontų ^šuias! * • .

;■ < ■■

os laikraš-

“Laisvė” susirietusi plusta 
tuos laikraščius, kuriuose buvo 
paduota žinios apie sovietų 
valdžios* susidraugavimą su Ja
ponijos imperialistais. Ji sako, 
kad tos žinios buvusios “me
lai” ir “provokacijos”, ir nu
rodinėja j tai, kad paskutinė
mis dienomis komisaras Litvi- 
novas padarė Genevoje sutartį 
su kinų įgaliotiniu.

' Bet iš kur “Laisvė” žino 
apie Lietuvos susitarimą su 
Kinijos atstovu? Ji žibo įš 'te
legramų agentūrų ir laikraščių 
korespondentų ■ pranešimų. Ra
čiaus tos pačios telegMh’ų ag^iii- 
turea ir tų pačių laikraščių ko
respondentai buvo pranešę ir 
apie bolševikų susidraugavimą 
su japonais. Apie šitą jų susi
draugavimą buvo pranešta iš 
Tokio, iš Londono ir iš Gene^ 
vos.

.m i » V .

šingos. žinios aįiie sovietų stoji 
tarimų pu kinais, tai .jisai, nte 
turi .pamato laikyti “ntelu” tįis 
^įhiaa, kuriose buvo pranešt? 
apie-i Maskvos susibičiuliavimą 
su Tokio. Tą susibičiuliavimą 
yi^į1 Wripažiųo. .'Tautų Sąj ūn-

Pastaba '
Kai kuriuose laikraščiuose 

šitas straipsnis jau. yra tilpęs, . 
bet kad dabar influenza ėmė 
smarkiai siausti, tai, rodės,! 
bus žmonėms naudos, jeigu ir 
vėl jis tilps. Juk iš teisybės 
yra labai svarbu žinoti apie, 
ligą, kuri 1918 m. prarijo dau
giau gyvasčių, negu pasaulinis 
karas! -

Ne Visi vienodai ją vadina

Influenzą 'gana dažnai žmo
nes ir kitaip vadina, būtent: 
gripas, sloga, irmedė arba, .pa
galios, ir kaulaligė.

Kas per liga yra influenza?
Influenza yra staigi, limpa

ma arba apsikrečiama ir la
biausiai kvėpavimo organus 
puolanti liga. Puola ji, kiek 
rečiau, ir dirksnių sistemą. Ka
da-ne-kada gauna ji susimesti 
ir į penybos prietaisas, ypa
čiai skrandį (pilvelį, skilvį) bei 
žarnas.

Influenza iaoai smarkiai plin-’ 
ta ir kartais, kaip tai 1918 m., 
kuone visame civilizuotame pa
saulyj atsiduria. Tai pandemiš- 
ka influenza. Kartais ji užpuo
la tik kokią vieną apygardą, 
kur nepaprastai daug žmonių 
ja apserga. Tai epidemiška in- 
fiuenza. O kartais ji šusimėta* 
į kokią nors vietą ir tenąis 
gana pastoviai laikosi. Tai en-' 
demiška influenza. Pagalios, 
kaip dažniausiai ir būna, tai 
tik kur-ne-kur ji tepasirodo ir 
tik vieną kitą teužpuola. Tai, 
žinoma, sporadiška influenza.

Tikroji inflūenzos priežastis, 
tikrai sakant, dar, nėra žino
ma. Tiesa, spėliojama ga!na 
daug, bet su tais spėliojimąhs,, 
šiaip ar taip, net nė apytikrių 
įrodymų negaunama; tai ką 
jau čia ir bekalbėti apie tik
rus įrodymus. Taip vadinamas 
inflūenzos bacilus yra visai 
diskusinis, vadinas, vieni sto-j 
ja už jj, kiti prieš jį, bet nei 
vieni, nei kiti nepajėgia moks
liškai įrodyti, kad jis ve tikrai 
yra pamatine inflūenzos pide-i. 
žastimi.

žodis kitas iš inflūenzos ' 
istorijos

' ' r r
Influenza pasauliui jau hebe* 

naujanybe. Tiktai pereitame! 
šimtmetyje buvo net keturios 
pandemijos: 1830—’33, 1836*- 
’37, 1847—’48 ir 1889—’90. 
Bet 1918 m. panSemiska in- 
fluenza, Mkia tiesa sakyti, Vi- 
šas įiitihesneš vMjo; ii puolė 
•daugiausiai tarp 20 ir 40 mėtų 
amžiaus vyrus ir moteris, va
dinas, dar jaunus žmones. Vai
kai ir seniai mažą kiek nuken
tėjo. Baisiai dažnai pasekė ją 
aštrus plaučių įdegimas. Pasto
jusias moteris itin godžiai in-* 
fluenza dabmv puolė. Jauni

. žiais.' Pravarti, iįdos, pa- fa^Į

ėsi Amerikos kareivį vadiftas,; išnyksta, pasidalo šio-

Arba ir spora- 
1 “■ i

>

KAIP INFLŪENZOS LIGONIS 
jaučiasi ir ką Gydyto

jas MATO
Kelios inflūenzos rųšys

Jaū pirmiau esame sakę, jog 
influenza ne visada ir ne visus 
lygiai puola. Dažniausiai betgi 
ji susimeta į kvėpavimo prie
taisas, daug rečiau ’į nervų si- 
tetėmą, da rėčiau į penybos ka
balą, ^pagalios, būva kartais ir 
taip, kad ji tik temperatūra 
šiek tiek ligoyje pakelia, tai 
ir viskas. Dėl to influenzą pa
prastai dalijame net keturiomis 
tųšimis. Tik tokiu, mat, keliu 
galima jos simptomus visai 
įmainomai it sistematingai aikš
tėn iškelti.
Ligos pradžioje — visoms rū

šims bendri simptomai
Nežiūrint kokia inflūenzos 

rusimi ligonis nesirgtų, iš pra
džių, tai simptomai būna beveik 

I vienodi. Tik kiek vėliau, tai 
dagiausiai kvėpavimo prietai
sų simptomai ima viršinti vi
sus kitus simptomus. Bet, kaip 
jau pasakyta, kartais nervų 
sistemos simptomai visus kitus 
viršina, o kartais penybos ka
nalo.

Praėjus dienai, dviem arba 
kartais ir trim po užsikrėtimo, 
pradeda ligonį šaltis krėsti. Bet 
netrukus karštis jį užpuola, ir 
temperatūra paprastai pakyla 
nuo .101 iki 108 laipsnių F. 
Kvaitulio tarsi visai ligonis 
apimtas butų, taip labai dabar 
jam galva svaigsta, o podraug 
ir skauda. Kartais net ir akis 
pajudinti baisu, nes galvą, dar 
labiau ima skaudėti. "Skausmas 
strėnose ir, apskritai, kauluo
se (tik todėl kartais ir vadina
ma influenzą kaulalige) daž
nai būva stačiai nepakenčia
mas. Liežuvis pabalęs, balta ar
ba rusva medžiaga tarsi velte 
apsivėlęs. Kvapas labai pras
tas. Iš akių ašaros bėga, nes 
jų plėvelę įdegus. Pulsas pa- 
tankejęs, bet vis dėlto ne per 
daugiausia.

jeigu tik viskas gerai eina, 
tai už kokių trijų arba penkių 
dienų karštis dingsta, o už sa
vaitės arba dešimties dienų li
gonis pilnai pasveiksta.,
Daugiausia kvėpavimo prietai- 

gose susimeta influenza
Dabar ligoniui gerklę skauda, 

kimniu balsu kalba, biskį ne
prigirdi, čiaudi, kosti, gi iš no
sies ir akių bėga.

Taigi čia visur gleivine plė
vė yra įdegus. O kai jau bron
chai gauna įdegti, tai tempera
tūra visai aukštai pakyla, ligo
jus nusilpsta Jr pradeda kla
joti. Atrodo, jog jis dabar la
bai iserga. Kartais bronchų įde
gimas būva visai aštrus, net 
,pačius laibuosius bronchus ap
ėmęs — taip, kad ligoniui bai
siai sunku, kvėpuoti, k rodos, 
kad jį dabar kas trošKinte troš- 
kihtų, talip skandžiai žmogus

'dauginti)
\ , i .1(rt,. T, f
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Kcdėl tenka ^moitėliis Mtaėhzą 
gauti?

nkrai, kaip jau pasakyta, 
dar nėra žinoma. Prastos gyve
nimo aplinkybės (nętikęs sa- 
nitarumas), netikslus žmonių 
užsilaikymas (nepaisymas hi
gienos dėsnių)-, tikrai sakant, 
menkos įtakos čia turi. Kai 
jau pandemija, arba plačiai iš
siplėtus epidemija, užeina, tai 
susirgti gauna visokių luomų 
ir visokio 
Sezonai, rodos, 
bendro čia turi

Ffeiffer’io, Kitasato ir Ča- 
non’o surastas inflūenzos baci- 
lus, šiaip ar taip, 'bent pakol 
kas jokio mokslinio pagrindo 
neturi, 
kurios 
pandemijos, ne visada turėjo 
inflūenzos bacilų. O tai reiškia, 
kad daugely j ligonių, nors jie 
ir iš tikrųjų, influenza sirgo, 
vis dėlto inflūenzos bacilų nž-; 
tikti neteko. Su nekuriomis 
epidemijomis, tiesą -sakant, *ejė 
visai kitas mikroorganizmas, 
būtent, p kataro mikrokokąfe- 
(microcoCcus catarrhalis). Tai
gi, jeigu žmogus tikrai influen
za serga, b tuo pačiu kartu im‘ 
fluenzos (bacilų fante surasti 
višai negalima, tai jau tada no- 
roms nenoroms manyti reikia, 
kad bene tik kas kitas yra pa
matine irffltfenzds priežha^mi.* 
Veikiausia bus tai toks rnikro-

1 'organizmas, kurio dar neteko 
mokslui pažinti.

.Influenza užsikrėsti paprastai 
tėhka tiesioginiu arba ir nętįe- 
slūginiu keliu .vienam asmeniui 
nuo kito. Apsikresti ’jąbąi..>4g- 
var nes liga yra/ bO rgalo lim- 

1 panti, arba 'infekcine, ir ple^ 
čiasi tarsi kokia liepsna.

45c. Galim iMkjie-
Ir jrifhi^nza apsikYetuš, ji ne-j 

paprastai veikiai ligonyje ižsi-į 
vysto, dažniausiai į dieną, įred 
tai kada ima tris dienas. Aiš-j 
ku, kodėl influenza baisiai^ 
smarkiai plinta. . y,

. Sykį influenza sirgęs, višai^ 
nereiškia, kad daugiau ja nebe-‘ 
Wgsi, judinas, atsparos išsi- 

i. Turint betgi 
kad inflūenzos' 

epidemijos ateina ir pereina, 
vadinas,; išnyksta, pasidato šio- 
kao t^kiė pagrindo manyti, kad 
bėnte tik visos apygardos arba 
kad ;ir / visas kraštas ima ir 
įgauna kokią nprs atsparą prieš 
influenzą atsilaikyti. Veikiau
sia taip f ir yra. Tikrai betgi ne
žinoma. ■ v. : • *

tfnfluejiza serga tiktai žmo- 
hės< gyįvuliai paprastai liuosi 
*nuo jes! Gal būt, kad ir prie 

* Vgzjžioįių ji limpa; pakol kas 
tteai dar nėra žinoma. 1

užsiėmimo žmonės, 
irgi maža ką

• Inflūenzos epidemijos, 
pasirodė .po 1889 m.

jas įdomus «u«ieris. Kkina

.ar-'' trty.viri .Mina
15 E.’ -e

LABAI GRAŽUS
tn

PAsvEUnNmo
LAIŠKAI

Kuriuos galite miusn
SAVIEMSIEMS UtTUVON

TBVEĮ4, MOTUTE.

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS lt t

Kaina Tiktai 5 Centai

stebėti, “kaip smalkiai iiiftubn- 
za plėV
stovyklose. Pavyzdžiui, laivas 
Olimpic Atplaukė į po^tį AU 
5,951 kĄreiviA^ firmoje 
yįiųofį^nojė šusirgo 5?1, o. i 

ąu sirgo 1,668, iš 
>2 jAuAšimčiai).

.. _ . ų#įegimą, ,įr( 81V 
Mrč.

InflųenZOs ėpįdemljA papras- 
iįife&iMlioįvįinoje vietoje hito 

šešių iki astuonių savaičii). 
Apie 'W'nwštmčrų visų gyvo'n-

įripažipo:;Tąutų Sąjln-
gos. AAsirinkifhė; oficialia .lapo- k u rių 582 (82 h 
nįįjtih * atstovas M^tsuoka, kims. VĄ plaučių _ užij 
p^Mė, kad « sovietų
džia jau yra padaryta sutar- Inflūenzos epidi 

ĮĮA, kurį Jaukia pa^i rašymų., MiįriaMtooMifltis, kuri laukia pasirašymo, 
to M^sjiokos pareiškimo 
'■niekas iki šiol nėtlžginči jo. '

ŪžsisaUftt paštu, pristųskite 3c 
persiuntimo lėšoms. Gausite:

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

ll.1lMhBA.il


Penktadienis, gr- 16/ 1932
.... ..................... .. ■ ■■ —......... ..... ' . — ‘ -*-*

NAUJIENOS, CKfeigo, ffl:
i. ................ .. »»... n -------- .1 „,     . ................... .

Trys bedarbiai mirė 
nuo; šalčio

ŽINIOS Pašalpos stotys užpildytos 
varguoliais

ei Ihšull, Ji’4 ,’ryšy sfi inilijbni*- 
nes bendrovė fGdi'Uoratloii 
Securities Co., subRnkriitavi- 
Inu. ^Bendroves turtas siekęs 
^150,000,000 . Samuel * Insuli; 
Jr., buvęs'jos prezidentu*

yra' gyvas, ir įiekartą pervarys 
per žiūrėtojų šiurpą.

Jis yra paremtas buvusio chi 
cagiečio Robcrt E. Būrus bio
grafija.

“Probate teismo raš
tine davė $52,299 

pelno

giau palikimų bylų, negu prr. 
eityje. Jis užimąs klerko vie
tų šeštus metus.

Lietuviai Gydytojai

Gengateriai busią išva 
ryti iš Chicaffos, sa

ko Cermakas
Chicagos miesto majoras 

Cermakas, kalbėdamas apie 
tarybos praleistą gėrimų par
davinėjimo leidimų įstatymą, 
pareiškė, kad jis prigelbėsiųs 
išvaryti visus gengsterius iš 
biznio Chicagoje. Anot įsta
tymo, tam tikros viešos vietos 
galės parduoti gėrimus, sumo
kėjusios $;U)0 į miesto iždą už 
visus metus. Leidimai busią 
išduobi tik parinktiems žmo
nėms.

■ Trys bedarbiai vakar sušalo 
nuo didelių šalčių, kurie laiko 
surakinę Chicngų ir apielinkę. 
Temperatūra vakar anksti ry
tų buvo nepuolusi iki 6 fe 
miau zęro. Temperatūra ne
pakilsianti šeštadienyje sako 
oro biuras. Apdriskę varguo
liai, bedarbiai, ieškodami 
prieglaudos nuo šalčio, užpil
de sausakimšai visas šelpimo 
s'.otis ir policijos nuovadas.

Federaliai agentai va
kar tardė Insultą, Jr.
Du fcderalio tyrinėjimo biu

ro a'gcnai vakar tardė Samu-

PADĖKAVONĖ

Siulo 10% algų numo
simo prailginimą vi

siems ptetams
Geležinkelių darbininkų 

konferencija Palmer llouse,va
tui’ pasiūlė geležinkelių lini
jų atstovams < prailginti 10% 
algų nukapojinių visiems me
tams, 
m.

Ištruko nenubaustas 
mėtės bombą į B.

Šimkaus bučerne; ‘ o

Taip
• , j ; Z- ... ■ , ■ . .... „''.u

praneša klerkas Mitchell
C. Robin

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

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

TeL Lafayette 4146 
VALANDOSr 

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

“I am

iki sausio 31 d.,

Ekranas

1931

a Figutive from a Chain
Gang^

TIVOLI

Charles Bell liko nenuteistas 
dėl techniškos klaidos iš pro
kuratūros pusės

Čook apskričio Probate teis
mo klerkas Mitchell C. Robin 
praneša, kad rastinė šiais me
tais netik , apsimokėjo išlaidas 
iš pajamų, j bet dar turėjo $52< 
299.24 gryno pelno. Ir anot'j o, 
šiais metais buvo išspręsta dau-

Taetuvlai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

DR. A. L. YUSKA 
2^x2 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67 th ir A r lesia n Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėtiems pagal susitariau

PETRAS ANJELAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 dieną, 5:05 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Tverų miestely ir 
parap,, Telšių ap.

Amerikoj išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Agotą po tėvais Šimkaitė, 
dukterį Kristiną, sūnų Pranciškų 
ir gimines. Lietuvoj seserį Jievą. 
švogerį Stanislovą Dargužius ir 
gimines. ,

Kūnas pašarvotas randasi 4929 
Komcnsky Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, , 
gruodžio 19 dieną. 8:00 vai. ry
te iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Petro Anjelo gimi
nės. draugai 
nuoširdžiai 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.
Moteris.

ir pažystami esat 
kviečiami dalyvauti 

jam pasku- 
atsisveikini-

Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse 
rius S. P. 
Yards 1138.

patarnauja grabo- 
Mažėika, Telefonas

JONAS VIRGINAS 
kuris mirė gruodžio 8 dieną 19 32 
ir palaidotas tapo gruodžio 12. 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse. amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vuti. Kun. Kleb. Maciulioniui ir 
Kun. Draugeliui kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą: dė
kavojame vargonininkui Brazai
čiui ir Aušros Vartų parap. Vai
kučių chorui už gražų pagiedoji- 
mą: dėkavojame graboriui Lacha- 
wicz ir sunui kurie savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastj. o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame gėlių au
kautojams. grabnešiams ir visiems 
tiems kurie paguodė mus musų 
nubudimo valandoje ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems . 
laidotuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas sūnelis sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje ir lauk mus pas Tavę 
ateinant.

Nuliūdę lieka,
_____ Tėvai, Broliai ir Seserys.

Kinomatograi.. 
lankytojai, kurie įvertina gerų, 
jaudinantį filmų, nepadarytų 
klaidų nuėję pamatyti “I am 
Figutive..”— “Aš esu pabėgė
lis”. Filmas visų pirma nėra 
tuščias, kaip dauguma kine
matografuose rodomų paveiks
lų. Jame nušviečiama sunkių 
darbų—katargos kalinių gyve
nimas ■pietinėse-J. V. valstijose.

Akcija sukasi apie kalini, ku
ris nekaltai papuolęs į kalėji
mą, pabėga ir apsigyvenęs did- 
miestelyje, palieka garbingu pi
liečiu. Bet žiauri teisingumo 
ranka ji sučiumpa ir grąžina 
prie akmenų skaldymo. Filmas

Užvakar prieš teisėjų Michael 
Feinberg buvo svarstomų byla 
tūlo Charles Bell, kuris buvo 
kaltinamas metimų bombos į 
lietuvio Bruno Šimkaus, 492R 
West 14th Street, Cicero, bu- 
černę, kovo 1 d. Suareštuotas 
is prisipažino kaltu ir pareiš

kė, kad pasamdė žmogų bo ru
na mesti. *- .< *-’T ;t- ' ' .■ '• • * ....

Bet teisme, prieš teisėjų Fein- 
bergų, jis užsigynė ir pareiškė 
esųš nekultas. Kadangi proku
ratūra neturėjo jokių įrodymų 
ir pasitikėjo, kad teismas pra
sikaltėlį nuteis, pasiremdamas 
jo prisipažinimu, kaltinamasis 
ištruko nuo bausmės dėl tech
niškos. klaidos iš prokuratūros 
puses.

Charles Bell, Grant Works 
Butchers and Grocers asociaci
jos biznio agentas, gyvena 1345 
South 49th Avė., Cicero.

Red, Atsakymai
B. B.—Negales tilpti. Nepą- 

davėte pavardės ir adreso.

uraooriai

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

()r. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

BARBORA 
po tėvais

Persiskyrė

SHOPKUS 
Mockaitė

Gr abortai

Lachavich ir Sintis 
LIETUVIS GRABGIiaiS 

Patarnauja laiodtuvėsr kuopigiausis 
Reikale meldžiame atsišaukti o mum 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL 
SKYRIUS:

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

Chicago

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnmkai*. Ketvergais ir Subarami*
24 20 W. Marųuettr Rd. arti Msetern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Pancdeliai*. Seredomi* ir Pėtnvčlomi* 

1821 $o. Halsted Street

Pbone Boulevard 7O<2

DR. C. Z VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
* arti 47tb Street

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Griže iš Europos it vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. .

VALANDOS: 10 12 A M. 2-6 P M 
7-9 P M Sekmadieniai* ir . ketvtrtadi* 

man pasai lusiranmą 

3335 So, Halsted St 
Tel BOULEVARD 9199

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedeliomis pagal (Utartį. 
♦847 West I4th Street 

CICERO (LL.
X Rav Pbone Cicero 126<

-I W'«l—II 4 -I— ■—W ■— O   — ■ • Ik-
• ■' L-e-. 1 " ■ 1 1 1 i 1 i

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. -

A. MONTVTD, M. D.
Wesi rowt) Srart Bank Bld# 

2400 U' Madison St
i iki ’ po. pietų 6 iki Ii «ak 

Tel Steles 7 330
Namų telefonai Brnn»wick 059?

V*|

A. L. Davidonis, 'i.D
1910 So. Michigan Avenue

Kenwood 5 107

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Tel
VALANDOS: 

nuo 9 
nuo 6 .

apart iventadienio ir ketvirtadienio

iki 11 valandai ryte: 
iki 8 valandai vakare.

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virgiui* 1829

Dr. V. E. Siedlmskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

Į vairas Gydytojai

DR. HERZMAN
- I§ RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinomai per 25 bu 
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgą* ii 
akušeri*

Gydo «caigia* ir chroniškas liga* vyrų 
moterų n vaikų pagal nauja tuno* m* 
todu* X-Ray u kitokio* elektra* pr*e 
rauna

ANTANAS JOKUBAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 14 dieną. 7 valandą ry
te 1932 m., sulaukės pusės am
žiaus. gimęs Noliniai kaimas, 
Salantų parap.. Kretingos apskr.

Amerikoj išgyveno 19 metų
Paliko dideliame nubudime 

moterį Aleksandrą po tėvais; šim- 
kaitę, podukrė Bronislava ir posū
nį Steponą, brolį Joną ir brolienę 
Kazimierą Kanadoje, brolio vai
kai, o Lietuvoj seserį Domicėlę 
ir švogerį Gedrimus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 5 537 
So. Indiana Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj gruo
džio 17 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Antano Jpkubausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Podukrė. Posūnis, 
Brolis. Brolienė ir

‘ Giminės.

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

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 nuliudimę 
motiną Julijoną, 2 brolius Anta
ną fr Vincentą, ciocę Agniešką 
ir dėdę Pranciškų Valuc- 
kius. 3 pusbrolius Kazimie
rą. Pranciškų ir Stanislovą Valuc- 
kius ir gimines Amerikoj, o Lie
tuvoj brolį Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3542 
S. Parnell Avenue.

Laidotuves įvyks šeštadienį 
gruodžio 17 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės seilą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv, Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame.
Motina, Broliai, Ciocė, 
Pusbroliai ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo , pasauliu 
gruodžio 15 dieną, 8:25 valandą Į 
ryte 1932 m., sulaukus 20 metų 
amžiaus, gimus a. a. Barbra Chi- I 
cago, III.

Paliko dideliame nuliudimę 
vyrą Stanislovą, dukrelę Elaine 
24 vai. amž.. motiną Ciciliją 
Mockienę. 2 brolius Kazimierą ir 
Albertą. 2 tetas Eleną Jonuškicnė 
ir Johana Adomavičienė, 2 dėdes | 
Aleksandrą Jonušką ir Aleksandrą 
Adomavičią, 2 pusbrolius Pran
ciškų ir Domininką Jonuškus, 
pusseserę Heleną Adomavičiūtė uoš
vis ir uošvienė Stanislovą ir Oną 
Shopkųs, 4 švogerkas, švogerį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 83 7 ; 
W. 34 Place. I

Laidotuvės įvyks utarninke 
gruodžio 20 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž-i 
nyčią, .kurioje atsibus gedulingos Į 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie-Į 
ro kapines.

Visi a. a. Barboros Shopkus I 
gimines, draugai ir pažystami esat' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį pacarnavmą ir atsisveikinimą. 1 I

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukrelė, Motina, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. P. Mažeika, Tel. 
1138.

su

grabo- 
Yards

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
. Graborius ir 
Balzarnuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama
3319 Aubiirri Avenue

CHICAGO. ILL.
. .................. ... ...—................ . .............. .
Tel. Republic 3.100-3101 

KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

■ Laidotuvėse patarnau- 
Ju geriau Ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gcą- 

bų išdirbystė* 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

■

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 
Cicero 372*

Lietuvės Akušerės
Mi s. ANELI l K. J ARUSH

, Physical Therapy
& Midwife 

Naujoj • vietoj
įp 6109 South Ajbany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 
dyma, duodu mas- 

H' sage, eleetrie treat- 
P ment ir magnetic 

blankets ir t. t.
18 Moterims ir mergi- 
Ik nom patarimai do

vanai.

Antanina Shusho
Akušerka

16 metų prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tišk.i>
Atidžiai [. .ąr-iauja 

prie gimdymo
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak. 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Raddiffe 2740

Akių Gydytojai

ir 7—8

Phone Canal 6122

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

Valandos:
Seredomi* ir nedeliomis pagal sutarų
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonu* Republit 7868

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šventadieniais pagal susitarimo

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tei. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez- Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cęr pf 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:3(i

Nedėldicniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez Tel. Boulevard 591 a

Ofisą* it Laboratorijai 
iO25 W iSth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydr Perk 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
♦ 729 South Ashland Ava. 2 loho* 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

• Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vai ryte, ano 2 iki 4 
vai po pietų ir ouo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl nuo 10 iki *12 v. dieną 

Pbone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦631 Soutb Ashland Aveniu

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

7 iki 8 vai. N«dėl nuo 10 iki 12
Rez Telepbonc Plaza J 200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL D«*«l 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialisto* odos ligų it veneriikų ligi, 
Ofisą*

3102 So. Halsted St
tampa* Ilsi St/eet 

Vai.. 10- 11 v. ryto 2 4 7—9 v.* 
Nedėliotai* ir iventadieoiai* 10—2

MATEUŠAS GUDAVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 12 dieną, 11:30 valan
dą ryto 1932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kauno r ė d., Tau
ragės apskr., Aržvilko parap., Bal
nių kaimo

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudimę se

serį Prancišką Kavaliauskienę, švo- 
gerį Kavaliauską, 2 anūkas, pus- 

L 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 
West 24tb Street.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, 
gruodžio 16 dieną. 8:30 vai. ryto 
iŠ namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio siętą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kaži- 
ųiiero kapines.

Visi a. a. Matinio Gudavicziaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

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

JONAS JANUSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko .dideliame nuliudimę 

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

Kūnas pašarvotas randasi 45 38 
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 vėlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. • i

Visi a. a. Jono Jantfio gimi
nės, draugai ir pažysami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
- Moteris, Dukterys, Pusseserės, 

Svogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

GRABORIII ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką, su ęavo nupiginto* 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojąme už atvežimų mirusio žmogaus kūno | musų 
Įstaigų iš bile kokios miesto dąlięs*

Reikalui esant, musų automobiliu? atvažiuo* | jūsų 
namus ir atveš Į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieko 'nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus kų pirkaite, ar ne,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų sų ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
germenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu krėipsitės kur

756 W. 35th St.
(Cor of 35tb 8 Halsted Su) 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 
Ncdfidieniai* pagaj sntartj.
y—- " .......r """y   11   

Daktaras V. Ai Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusia*, išputusia* 
blauzdų gyslą*.

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

Tel. Boulevard 1401

Telefoną* Bellwood* 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija 
119 So. 25th Aveniu 

BELLWO0D, ILL. 
Valandos: nuo 11-12 ryte. 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

5E=

kitur.

JŪSŲ GRABORIUS ’
ĮMusii O/itgt 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis pagal 
sutarti. Akinių kainos per pusę pigiaus. 

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

giąu kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaiku ligų Specialisti

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomi*). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkai* it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas.

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*; Utarn ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Archer. Avė. Tel. Lafagette 7317

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archet Aveniu 
Telefonas Virglnia 0036

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefoną* State 7060; 'Valando* 9—6 

West Side: 2151 W. 22nd St. n
PanedMio. Seredo* ir PStnyčio* vak. 6 Ud 0 

Telefoną* Rooaevelt 0090
Namai: 0459 S. Rockwell Street 

Utarnluko, Ketverge ir Subato* vak. 7 iki v 
Telefoną* Republic 9600

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

- Atsitikimuose

Ofisai ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomi* nuo 10 iki 12

Res. 6600 South Attcsian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ane.
, Tel. Doulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktoell St.
Tel. RepubHc 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
OFISAS-

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo « Iki < Ir nuo • IM

8 viii. vok. NcdCUomio pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tej,: Pw*pect 1930

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. !07tb St.-—prie Michigan Ava. 
Tel. Pulįman 5950—-6377

4600 So. Wood St*—Ketverto vok. 
Tel. Lafayette 6393

160 N, LaSalle St. — pagal Mtard



"Visi skundai prieš Povilą! 
Baltutį ‘grandjury’ rankose

juje buvo mano gyvybė ir to
dėl dabar džiaugiuosi turėdamas 
progų parodyti jiems savo dė
kingumų. ’

“Man ypatingai malonu tai 
daryti atsiminus, kad Dr. M. 
Ashmenčkas yra lietuvių tau
tos”.

Vakar svarstė du skundus, bet nuospren- iv» •« • V* 1 «v v — dzio iki šiol neisnese

Kaucija pakelta iki $15,000

“The American” pri
meta Varechą 

lietuviams
Laikraštis klaidingai pažymi,

NAUJIENOS/ CffleagB, UI.

Pp. J. P. Rakščiai 
susilaukė įpėdinio

9 svarų Ted Jay gimė sekma 
dienį, Women & Children’s 
ligoninėje i

Pp. J. P. Rakščiai, 1900 So’ 
Halsted Street, sekmadienį su
silaukė 9 svarų įpėdinio Ted 
Jay. Jaunasis Ted Jay pirmų 
kartų pamatė pasaulį 11:30 

prieš piet Women and Child- 
ren’s Hospital. -

ris ir prirašykite juos prie kliu
bo. Paskutiniame susirinkime 
(^alyvavo daug jaunimo, ypatin
gai mergaičių, todėl butų ge
rai jeigu nuo jų neatsiliktų ir 
vaikinai.—J. Butautis. (

PRANEŠIMAI I
Norlh Went Lietuvių Moterų Kliubo 

susirinkimas įvyks 'penktadieny, gruo
džio 16 d., Prūsų bute 3247 Beach 
Avė., 7 vai. vak. Narės malonėkite bū
tinai atsilankyti, nes turime žinoti ku
rios dalyvaus naujų metų sutiktuvėse. 
Apart to, bus ir valdybos rinkimas.

Nut. rašt. B. D.

Penktadienis, gr. 16, 1932

CLASSiREO AUS

Dvi bylos prieš buvusį real- 
estatininkų Povilų Baltutį už
vakar nuėjo į kriniinalio teis
mo “grand jury”, kuri grei
čiausiai išneš apkaltinimus— 
“indictments”.

Dvi bylos, kurias užvedė 
Bruno Slinkis ir AVilliam 
Alexander buvo svarstomos 
prieš “felony” teismo teisėjų 
F. M. Padden. Jos buvo svar
stytos ir ketvirtadienį, gruo
džio 1 d., kartu su kitomis 
dvejomis bylomis. Vienų jų 
atmetus, kitų pasiuntus į 
“grand jury” — paliko tik dvi. 
Užvakar teismas baigė svars
tymų ir pasiuntė jas į kitas 
rankas, kurios nuspręs Povilo 
Baltučio likimų.
Skundai iškelti dėl išeikvotų 

$800.00
Ir W. Alexander ir Bruno

tutis neužsigynė, kad pinigus 
gavo, bet , nepajėgė tinkamai 
išaiškinti, kodėl jų ikišiol ne
grąžino. Teisėjo nuospren
džiu, VVilliam Alexander ir 
Bruno Slinkis skundai pasių
sti į Cook apskričio kriminalį 
geismų ir kaucija už kiekvie
ną pakelta iki $2,500, viso 
$5,000, (pirmiau kaucija sie
kė po $1,000). Kaucija už visus 
keturios skundus siekia $15,- 
000.

Dabartiniu laiku “grand 
jury” yra keturi skundai prieš 
Baltutį. Vienų tų skundų, bū
tent, A. Juciaus, dėl $4,000 iš
eikvojimo, “grand jury” jau 
svarstė lapkričio mėnesį ir ra
do Baltulį ka]<u-

Pesimistiškai kalba apie 
Baltuti

kad žmogžudžio motina liudi
jo lietuviškai
Hearsto laikraštis “The Chi

cago American” trečiadienio lai
boje, kalbėdamas apie jaunų, 17 
metų žmogžudį, James “Iggy” 
Varechą, klaidingai pažymi, kad 
motina liudydama teisme kal
bėjo lietuviškai, ir kad lietuvis 
vertęs jos žodžius anglų kal
bom

Tai yra klaida iš “American” 
pusės, . nes Varechos yra ne 
lietuviai, bet čekai ir Varechie- 
nė teisme liudijo čekiškai.

Sekmadienį Joniš
kiečių LK. Kliubas 
rinks 1933 m. vald.

Susirinkimas įvyks G. Kren- 
ciaus svetainėje, 4600 So. 
Wood St.; su Naujais Me
ta’s baigiasi jaunuolių va
jus

Kūdikio gimdymas 
atnešė mirtį jaunai 
motinai B. Šopkienei

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 18 d., G. 
Krenciaus svetainėje, 4600 S. 
Wood St. Susirinkimas prasi
dės 1:30 vai. po pietų. Malonė
kit! visi nariai ir narės atsilan
kyt, nes bus renkama kliubo

Slinkio skundai prieš Baltutį 
kalba apie pinigus, (po $400) 
kuriuos jie įteikė Povilui Bal
tučiui už laivakortes, bet ku
rių niekuomet negavę atgal, 
nors laivakortės nebuvusios 
išpirktos dėl kokių ten legalių 
klinčių.

Baltutis neužsigina pinigus 
gavęs

Pirmesniamc svarstyme Bal-

Kiti du skundai, buvo svar
stomi vakar, bet nuosprendis 
iki šiol neišneštas.

Kriminaliame teisme teko 
pa’irti nuo kai kurių asme
nų, turėjusių bendro su Bal
tučio bylomis, jo padėjimas 
yra gana rimtas ir pesimistiš
kai kalba apie galima teismo 
nuosprendį.

Mirė vakar, 8:25 vai. ryto 
German Deaconess Hospital

B. LAURAITIS VARYSIĄS ABI BYLAS 
PRIE GREITO UŽBAIGIMO

Dabartiniu laiku gyvena pas seserį 
šiaurinėje miesto dalyje

B. Lauraičio sūnūs tebėra žmonos B. Lauraitienės globoj

Bruno Lauraitis, kuris ap
skundė į teismų Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios klebonų An
tanų Briškų ir žmona Stelių 
Rozmanskaitę-Lauraitienę da
bartiniu laiku negyvena vieto
je, kur gyveno ankščiau, bet 
šiaurinėje miesto dalyje, pas 
seserį.

P. Stella Lauraitienė, tuo 
tarpu, tebegyvena 10631 South 
May Street, Washington Hei- 
ghts su sunumi Benjaminu. 
Prieš jų B. Lauraitis užvedė 
perskyrų byla, kuri dabartiniu 
laiku tėra laikinai sutvarkyta.

Anot to laikino susitarimo, 
Bruno Lauraitis moka p. Lau- 
raitienei $14 laikinos savaiti
nės alimonijos ir be to užmo
kėjo $50 advokatui.
B. Lauraitis varys’ąs bylas prie 

greito užbaigimo
Sūnūs Benjaminas, berods 14 ; 

metų, paliko p. Lauraitienės glo- 
boję. Jis turįs teisę pamaty- j 
ti tėvą, p. Lauraitį, kiekvienų 
sekmadienį ir šeštadienį, nuo 
2-jų iki 5-kių po piet. Be to, p. 
Lauraitis moka $11 j mėnesį 
sunaus mokyklos išlaidoms pa
dengti.

Kiek teko girdėti, p. Stella

Lauraitienė užvedusi ar žada 
užvesti bylų, (“crossbill”), ku
rioje ji reikalaus divorso nuo 
p. Lauraičio.

Skundėjas p. B. Lauraitis su 
advokatu dabartiniu laiku dar
buojasi, kad bylų svarstymas 
prasidėtų kuo ankščiausiai. 
Kaip B. Lauraitis vakar pareiš
kė “Naujienoms”, jis yra pa
siryžęs varyti dalykų iki galo, 
ir dabar atgavęs dalinai pra
rastų sveikatų, griebiasi žinks- 
nių, kurie pagreitins galutiną 
abiejų bylų išrišimų.

B. Lauraičio padėkos 
žodis Dr. Stapler 

ir Dr. Ashmenčkas
Bruno Lauraitis, neseniai ap

leidęs Grant ligoninę, kur išgu
lėjo kelias savaites po sunkios 
operacijos, prašo patalpinti se
kančio turinio raštelį—padėkos 
žodį “Naujienose”:

“Šiuomi noriu išreikšti šir
dingų padėkų Dr. Andrė L. 
Stapler ir jo asistentei Dr. M. 
Ashmenčkas, už slinkių opera
cijų, kurių jie man padarė.

“Aš suprantu kokiame pavo-

20 metų Barbora Mockų itė- 
šopkienė, 837 W. 34 Place, va
kar 8:25 valandų ryto mirė 
German Deaconess Hospital, 
pagimdžiusi moteriškos lyties 
kūdikį.

Daktarai sako, ji turėjusi pa
siduoti ir aklosios žarnos ope
racijai (apendicitis), ir tas bu
vę jos mirties priežastimi.

Naujagimė, dukrelė Elaine 
jaučiasi sveika. Velionė paliko 
vyrų šopkų ir eilę kitų gimi
nių. Bus laidojama antradie
nį, iŠ namų.

Be to, vakar apie penktų 
valandų ryto mirė Petras And- 
žėlas, 4929 Komensky Avė. Ve
lionis mirė namuose, po ilgos 
ligos. Per paskutinius trejus 
metus jis buvęs suparaližuotas. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Rūpinasi grab. Mažeika.

Roseland
Komunistų vakaras

Pereitų sekmadienį Strumilos 
svetainėje įvyko komisarų cho
ro vakaras. Buvo perstatyta

valdyba ateinantiems metams.
Kiekvienas narys ir nare turi 

rūpintis savo organizacijos rei
kalais, jos auklėjimu, O val
dyba užima pirmą vieta, vis
kas priklauso nuo valdybos vei
kimo. Taigi, ateinantį sekma
dienį atidėkit viską kitai die
nai, atsilankykit į susirinkimų 
ir išsirinkit valdybų, kuri tin
kamai ves kliubo reikalus ir jį 
ugdins kaip per paskutinius 
septynerius metus.

Aš neagituoju ne už viena, 
nei už kitų pusę. Viskas pri
klauso nuo narjų, jei nori, ga
li tų pačių valdybų rinkti, o jei 
mato reikalo-j-paujų, nes Jo
niškiečių kliube yra pilna de
mokratija. Viekas priklauso 
nuo didžiumos narių. Dar turiu 
priminti, kad yra pagamintos 
naujos aplikacijos narių įstoji- 
mui. u>,|..

Valdyba suspendavo ligonių 
fondų, kuris buvo, kaip rado 
valdyba, nepraktiškas. Reikės 
dalykų vėl apkalbėti. Be to, rei
kės išrinkti knygų peržiūrėjimo 
komisijų ir atlikti daugelis ki
tų reikalų.

Su Naujais Metais baigiasi 
jaunuolių vajus. Gerbiami tė
vai atverkite sūnūs ir dukte-

Rengkitės prie Kalė ■ 
dų švenčių

Dabar yra geriausias laikas prisireng
ti Kalėdų šventėms. Nors visi dabar 
yra labai užimti pirkimu dovanų, bet 
rūpinimasis apie mąistą neturėtų būti 
atidėliojamas, nes juk smagiausias lai
kas' laike Švenčių praleidžiamas prie 
stalo.

Jokią šventę negalima vadinti pilnai 
pasisekusią, jeigu joje neturėsime * pa
kankamai gero maisto. Kad pagaminti 
gerą puotą, būtinai reikia turėti gerą 
maistą. Taupios šeimininkes, kurięs 
nusimano apie maistą, pilnai galt pasiti
kėti “Midwest Stores“ krautuvėmis, ku
rios randasi čia pat jūsų apielinkėj. Per 
paskutinius du metus “Midwest” orga
nizacijos krautuves pardavinėjo geriausį 
maistą, ir Šeimininkes perka juose, nes 
jos pilnai užtikrintos, kad tenai jos 
gaus geriausį maistą, kokį tik galima 
gauti.

Geriausios rūšies produktai kainuoja 
mažiaus negu paprastas maistas, kuris 
parduodamas tiž pigesnę kainą. Ar tai 
bus švieži vaisiai, daržovės arba ke- 
nuoti vaisiai ar daržovės, skonis yra 
tokia pat. Skirtumas yra labai mažas, 
ir liekanų nėra jokiu.

Svarbu yra žinoti, kad “Midwe$t“ 
organizacija yra labai didelė, virš 300 
krautuvių, ir kad jose parduodama dau
gybė maisto, kuris supirkinėjamas tie
siog iš manufaktūrų ir gamintojų, va
gonais. Supirkinėjimas vagonais yra 
labai svarbus dalykas, nes taip perkant 
ne tik krautuvės gauna pigesnę kainą, 
bet ir jų kostumeriai.

Suplanuok dabar kas bus reikalinga 
dėl Kalėdinių Švenčių. Atsilankyk į
artimiausia “Midvvest Stores“ krautu
vę . Apžiūrėk musų naują staką, ku
ris dabar yra išstatytas. Pasitark su 
krautuvės savininkų. Jisai pagelbės 
Tamstai pasirinkti viską kas bus rei
kalinga.

Keletą sugestijų galėsite rasti šios die
nos laikraščio laidoje, kuriame telpa — 
“Midvvest Stores“ skelbimas.. Kiekvie
nas daiktas yra geriausios rūšies, garan
tuotas ne tik manufaktorių, bet ir vi
sos “Midvvest“ organizeijas.

Pasipirk viską kas bus reikalinga 
Kalėdų Šventėms “Midvvest“ krautuvėse. 
Jus busite ne tik užganėdinti, bet ir su
taupysite ant savo pirkinių.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas prieš
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 18 
d., 1932 m., 1 vai. po piet, Paliulio 
svetainėj, 2242 23rd Place.

■ S. Lenkauskienė.

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

Aušros" 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..

f Chicago, III.

GARSTNKITĖS 
NAUJTFNOSE

MADOS MADOS

Financial

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

Kansas City ............ $5.00
Detroit ..........   $2.50
Los Angeles .......... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelphia .................... $8.00
Washington, D. C......... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Chicago

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams teikale nesusipratimą su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos. 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame d, kai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak- šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicago ir. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome it perdekoruojame už $40. 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 — '

Naktinis Telefonas ^olumbus 7741

For Rent
NUOMAI. Per 15 metų išdir’-as 

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

Mes 
šei-

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

ČEVERYKA1 YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS.
\

Prieš Kalėdas šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 ir augšČiau. 
užlaikome geriausius čeverykus ir turime didžiausį pasirinkimą visai 
mynai: vyrams, moterims ir vaikams.

Pirkdami pas mus, sutaupysite pinigų.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai

3265 So. Ilaisced Si Tel. Victory 6576

“Iš Meilės”, penkių aktų tra
gedija su dainomis. Veikalas 
vidutinis, vidutiniai ir suloštas, 
žinoma, iš. paprastų darbininkų 
nėra ko daugiau ir norėti. Vei 
kalų reikėtų perrašyti, nes jis 
parašytas labai darkyta kalba.

Programas buvo trumpas, tik 
valanda ir pusė. Jeigu atėmus 
spyčius, kurie buvo sakomi lai
ke programo ,tai jis butų nu 
sitęsęs tik vienų valandų. Įžan
ga buvo net 60 centų. Matyt, 
komisarai nežino, kad depresi 
ja siaučia Rožių žemėje. Su 
tokia įžanga ir laimėjo kaip 
Zablockis ant muilo. Publikos 
buvo mažai.

Pirm programo kalbėjo ne
pažįstama moterėlė, matyt la
bai įpykusi ant buržuazijos 
Kalbėjo netvarkiai, nuo vienb 
dalyko šokinėjo prie kito, taip, 
kad į trumpų laikų apkalbėjo 
viskų, pradedant dangum ir 
baigiant pragaru. Kalbėtoja su
sirūpinusi su komisarų gazie- 
ta, liepė remti. Susirupinusi ii 
su maršuotojais, bet neišdrįso' 
pasakyti rinkti aukų.

Bet Jukelis drųsesnis. Jis 
tiesiog pasakė, kad mus bur
žuazija privertė atsiklaupti ant 
kelių ir prašyti iš jų susimy 
Įėjimo, o jeigu to nedarysime, 
tai turime badu mirti ir pa
liepė aukas rinkti tiems, kurie 
keliavo j Washingtonų. Kiek į 
surinko nenugirdau.' Jeigu ne 
aukos, komisarai butų turėjo 
mažai naudos iš vakar’o.

.......... —Buvęs.

Naujas Išradimas su
taupo gasą iki 40%

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

REIKALAUJAM AGENTŲ
Dabar yra geriausi proga 

tapti musų AGENTU. —- Nau
jos teritorijos yra dalinamos 
po visų Ghicago ir apięlinlces. 
Žmones perka šį naujų išradi
mą iš pirmo pamatymo. Kreip
kitės tuoj aus —nuo 9 ryto iki 
4 po piet.

The Gas Master 
Distributing Co.

(Not Ine.)
6812 So. Western Avė. 

Tel. Prospet 3140
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SUSTOKIT IR PIRKITE 

KALĖDOMS DOVANAS
•' .J 'pas

Bernard Petka’s
Vyrų Aptidalų Krdututri 

4171 Archer Avė.U ĮH.lįįhlte,......  ■■■.„■■.....

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 jut gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai
tiktai ..... ......... $8.50 tonas
Pocahontas 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.

Personai 
Asmenų Ieško

AŠ LEONARDO duktė paieška u 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., Chicago. III.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610‘

Patent Attorney
Patentai

JEIGU kas žino kur randasi ži
rniaus išvardytų asmenų giminės: An- 
ton Franculis taipgi žinomas vardu An
tanas Pranculia. Tony Pranchiulis, To- 
ny Pransulas; George Tūlis, taipgi žino
mas vardu George Lulis; ir Matus Mesh- 
kauskas. prašom pranešt

HALBERT O. CREWS, 
Public Administrator, 

30 North LaSalle Street. 
Chicpgo, III.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU namų darbo, esu patyrusi 
valgį gaminti ir prie abelno namų dar
bo, našlė. 7141 So. Rockwell St., Td. 
Hemlock 2225.

3260 —- Paskiausios mados labai 
praktiški ir visur tinką kalnieriai. Ga
lima siūdinti iš šilko, atlaso arba pa
prastos baltos materijos. Kainuos vos 
keletą centų, o už gatavus krautuvėj 
mokėsite dolerį.

Norint gauti vieną ar daugiau 
dršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
miera ir aiškiai parašyti savo var
ia, pavardę ir adrerą. Kiekvieno pa: 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri 
siųsti pinigus arba pašto ženkleliai- 
kartu su užsakymu Laiškus reikia 
ųlresuoti:

Naujienų Pattern Depu, 1789 8<. 
Halsted St.. Chicago III.
f---------------------------------------

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia {dedu 15 centų ir prašau

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

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)
I '

(Miestas ir valstija)v--- --------------------------- —

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

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

išradi 3210 So. Halsted St

ROOSEVELT
8500

arba

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBĖSITE.

PARDAVIMUI pigiai bučemė i 
priežasties išvažiavimo iš meisto. Kny 
gynas, Box 67, 22L2 —2 2-

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

trumpam laikui

PARDAVIMUI valymo ir kriaučių 
šapa. Pigiai, priežastis, turiu 2 biz
niu. 4414 So. California Avė.

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

H. SANDERS* 
536 So. Clark St

musų atstovas galės.ypatiškai jus atlankyti




