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Už pusės metų vėl rei
kės mokėti karo skolą

Ottawa, Ont., gr. 166. H. 
H. Coates, Kanados statistikas, 
paskelbė, kad šiuo laiku Kana
doje yra tarp 600,000 ir 700,- 
000 bedarbių.

- Gangs 
tūla Jo-

Anglijos-Rusijos de 
rybos dėl preky

bos sutarties

Mexico City, gr. 15 
sikos senatas 29 balsais prieš 
12, nutarė Clipperton salą ati
duoti Francijai.

Paryžius, gr. 16. — Apie 1,- 
000 žmonių tapo areštuota po
licijai išardžius demonstraciją 
prieš projektuojamą nukapoji- 
mą algų- Paryžiaus miesto dar
bininkams.

Austrija sausio 1 d. turi su
mokėti $287,556, bet ji prane
šė, kad savo skolos tą dieną 
sumokėti negalės.

Atstovų buto komi 
tetas atmetė vyno 

legalizavimą

būna 
nak- 
buvo

Tokio, gr- 16 
aštuoni žmonės žuvo ir dau
giau kaip 100 žmonių liko su
žeista gaisre didžiausioj Tokio 
departamentinėj sankrovoj Sln- 
rokiya. Nuostoliai siekia $4,-

Buenos Aires policija 
riaušėms

Lietuvoje yra apie 123 
kultūriniai ūkiai

700,000 bedarbių 
Kanadoje

savaitės 
šventes, 
priimtų 
dar tas 
alus ir

1,000 žmonių areštuota 
Paryžiuje

Nušovė ir atvežė polici 
jai prie durų

8 žmonės žuvo gaisre Japonijos 
sankrovoj

Trys žmonės užmušti iš 
pasalų 'i

Bet policija tik už 4 valandų 
tesuradcb i užmuštąjį

Michigano studentai 
badauja

Siūlo legalizuoti tiktai alų 3.2 
nuoš. stiprumo. Atstovų buto 
komitetas pradės svarstyti 
bilių ateinančią savaitę

Waterloo, la., gy. 16. — Kai 
šerifo deputai atėjo areštuoti 
Elmer Brewer kaltinamą dėl 
išgėdinimo mergaitės, tai jis 
nušovė Dillworth ir gal mirti
nai suėžidė MitcĮiell Kiti betr 
gi Brėw?r ir jč> draugą sugavo 
laukuose ir pasodino kalėjiman.

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

Veikiausia sniegas ir biskį 
šilčiau. Sekmadieny — giedra 
ir daug šalčiau.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:-

Washington, gr. 15. —Gruo
džio 8 d. susirgimų influenzs 
buvo 14,291, o gruodžio 10 d 
btiVo jau 26,144. Labiausia in 
fluenzą siaučia pietinėse vals 
tijose.

Londonas, gr. 15
anglų rašytojas George Bernar-1 
Show su žmona išvažiavo j 
Franci ją, iš kur pradės kelio
nę laivų apie pasaulį. Jo atsi 
sveikinimo pašaipa buvo:

“Atiduokite Airiją Jungt. 
Valstijoms ir likviduokite visas 
karo skolas’'.

Paskelbė ne reichstagui, 
per radic. Nieko naujo 
prižada Vokietijai

nai 
gentkartes ir tokiose 
daug žmonių žūsta.

žuvo
gavo

Išsily
ginus nesusipratimui tarp An
glijos ir Busi jos dėl vienos ži
nios bolševikų laikraštyje Iz- 
vestija ir to laikraščio redakto
riui atsiprašius Anglijos val
džios, vakar prasidėjo Anglijos 
ir Rusijos derybos dėl naujos 
prekybos sutarties.

Senoji sutartis buvo Anglijos 
panaikinta keli mėnesiai at
gal, kadangi niekurie punktai 
prieštaravo Ottawos konferen
cijoje padarytai sutarčiai su 
visomis Anglijos dominijomis.

Whitesburg, Ky„ gr. 16. — 
Mrs. Vesta Church Neel, 40 m., 
iš Pound, Va., farmerio žmona, 
pagimdė kūdikį ,kuris svėrė 25 
svarus. Kūdikis neužilgo mi
rė, bet motina pasveiks.

New York, gr. 16. 
teriai paėmė “raidui 
seph Weshefsky, pasmaugė jį, 
įdėjo į maišą ir atvežę prie pat 
vyriausios policijos stoties du
rų paliko jį vogtame automo
biliu j e. Ir policija tik už 4
Valandų tesurado lavoną ir vog
tą automobilių, nors apie auto
mobilių buvo net per radio 
broadkestinta.

Chicagos policija į 
naikina alaus 

flatus

Kaip išrodo, Schleicheriui ne
patinka vieša kanclerio vieta 
ir jis norėtų ton vieton paso
dinti pasitraukusį hitlerininkų 
vadą Stresserį ir tuo įgyti visų 
hitlerininkų prielankumą. Schlei- 
cheris gi tada pasiliktų ir to
liau valdyti Vokietiją paslap
čia, iš apsaugos ministerijos, 
kaip jis valdė Vokietiją ir prie 
von Papeno.

Minneapolis, Minn. gr. 16. — 
Penki plėšikai, apsiginklavę 
kulkosvaidžiu, užpuolė Third 
Northwestern National banką 
ir pastvėrę apie $25,000, pabė
go po persišaudymo su polici
ja, laike kurio vienas policis- 
tas liko nušauats, o kitas pa
šautas.

East Lansing, Mich. (MINS). 
—Prof. L. C. Emmons paskel
bė, kad mažiausia 100 moterų 
ir vyrų, Michigan State Callege 
studentų, pamaži badauja ’delei 
stokos lėšų pragyvenimui ir 
maitinasi taip menkai, kad jų 
visos dienos valgis nesudaro nė 
vienų tinkamų pietų .

Tokia pat padėtis yra Michi
gan universitete, Detroito ko
legijoj ir Detroito universitete.

Prof. Emmos buvo išvykęs 
pasitarti su Ann Arbor univer
siteto viršininkais ir,jis labai 
giria ten esančius socialistų 
kooperatyvius bendrabučius ir 
valgyklas ir sako, kad tokie 
kooperatyvai labai sumažintų 
studentų pragyvenimo išlaidas.

New York, gr. 15. — Lenin
grado universiteto higienos 
profesorius Aleksandras Ruba- 
kinas atvyko į Ameriką studi
juoti čia higienos padėtį. Jis 
yra pirmas rusų mokslininkas 
pakviestas Bockefeller Founda
tion.

Washington, gr. 16. — Už 
pusės metų, būtent birželio 15 
d., tos šalys, kurios vakar su
mokėjo savo skolos dalį, kaip 
ir tosios, kurios mokėti atsi
sakė, vėl turės sumokėti kitą 
pripuolančią skolų dalį, kurių 
bendra suma siekia $144,467,- 
230. Lietuva birželio 15 d. 
Amerikai turi sumokėti $132,-

Kaunas.— Kultūriniai ūkiai 
yra dviejų rūšių: gamybiniai ir 
pavyzdingieji. Pirmųjų iš viso 
dabar Lietuvoje yra 98. antrų
jų—apie 25. Gamybiniai ūkiai 
visi yra įsteigti iš valdžios nuo
mojamose žemėse. Jų nuomo
tojų dauguma yra buvę tų že- 
rpių savininkai, paliesti žemės 
reformos. Tokių gamybinių 
ukiu dabar yra 83. Nebuvusių 
žemių savininkų, o tik valdžios 
išnuomotų gamybinių ūkių yra 
15. Gamybinių ūkių savinin- 
kai-nuomotojai, sudarydami su
tartis, pasižada išplatinti kas
met šiaip ūkininkams tam tik
rą kiekį veislinės ir sėklinės 
medžiagos. Pavyzdingieji ūkiai, 
kaip pats vardas rodo, turi 
rodyti savo apylinkes ūkinin
kams racionalaus ūkininkavimo 
pavyzdį. Pavyzdingų ūkių lai
kytojai kartu yra ir žemės sa
vininkai, pirkę dažniausiai iš 
vyriausybes, sumokėdami 75% 
ūkio vertės ir gavę eilei metų 
išsimokėti.

Chicago.—Du broliai, Louis ir 
John Samaros, 3152 Fifth Avė., 
tapo nuteisti nuo 1 iki 4 metų 
kalėjiman už užmušė j istę.

Jie buvo pasisamdę John 
Protopapas, 623 S. Halsted St., 
paejegti jų restoraną. Protopa- 
pras padegė, bet ir pats 
liepsnose. Už tą jie ir 
kalėjimo.

Kaunas.—Viena žinoma Kau
no chemijos-farmacijos labora
torija savo pagamintus vais
tus pradjėo eksportuoti į Man- 
žuriją. šiomis dienomis dėžė 
vaistų pasiųsta į Charbiną.

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios ui ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D.YKA1. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

Hamilton, Bermuda, gr. 16. 
—Rakandai, kurie priklauso 
Mrs. Morrell, prezidentei Ber- 
mudos kovojančių už balsavimo 
teisę moterų draugijos, tapo 
parduoti iš licitacijos delei ne- 
sumokėjimo taksų. Rakandus 
išpirko draugijos narės ir su
grąžino juos prezidentei.

Tas daroma kasmet, nes ji 
atsisako mokėti taksus rem
damasi tuo ,kad jei moterys ne
turi atstovybės valdžioje, tai 
negali ir taksų mokyti. Buenos Aires, gr. 16.— Po 

pereįto antradienio riaušių, ku
riose liko pašautas policijos ka
pitonas, policija užsisakė ne
peršaunamus rubus, duj|Į kau
kes, ašarinių dujų bombas ir 
kulkosvaidžius.

Lietuviški vaistai eks 
portuojami j Man- 

žiuriją

New York, gr. 16.—Federali- 
niame teisme prasidėjo nagri
nėjimas bylos 9 žmonių, kurie 
yra kaltinami sudarę prigavin- 
gą krutamu jų paveikslų kom
paniją ir pardavinėdami jos 
beverčius šėrus iš kunigų ir 
žmonių išviliojo $3,000,000.

Trys kiti tos šaikos nariai 
prisipažino. prie kaltės ir bus 
teisiami atskirai.

Halifax, N. S., gr 16. ~ 
Degtinės pardavimas pereitais 
metais Nova Scotia • valdžios 
monopolines sumažėjo arti $1,- 
500,000 .

Chicago 
tęsiasi policijos puolimai 
alaus flatų ir visų slaptų mun 
šaino pardavinėjimo vietų — 
spikyzių 
flatų ar spikyzių savininkai, bet 
ir jose rastieji žmonės. Tie 
puolimai daromi mero Cermako 
sakymu, kad priruošti vietą 
egališkiems alaus pardavinėto

jams. Policija briaujasi į na
mus, daro kratas ir daužo ras
tus gėrimus. Tarp nukentėju
sių nuo šių puolimų yra ir lie
tuvių.
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Kaunas.— Lietuvos autobusų 
savininkų sąjungos turimomis 
žiniomis, dabartiniu metu Lie
tuvoje susisiekimo ir transpor
to verslo tikslams vaikšto apie 
600 autobusų ir sunkvežimių. 
Jų vertė siekia maždaug 6,500,- 
000 litų. Prie šių 600 autobu
sų gauna uždarbio apie 1,500 
žmonių.

Lietuvoje kurusuoja 
600 autobusų ir sunk

vežimių

Berlynas, gi 
mas pirmesniojo kanclerio, von 
Papeno, nusistatymo ignoruoti 
reichstagą, naujasis kancleris 
gen. von Schleicher savo val
džios programą paskelbė ne 
reichstagui, bet tiesiai kiaušy* 
tojams, per radio. Bet save 
programe jis nieko naujo ne
pasakė. Jo valdžios uždaviniu 
bus laikytis valdžioje ir ma
žinti nedarbą. Laikytis valdžio
je bus daug lengviau, negu su
mažinti nedarbą.

Kad įgyti populiarumą, 
Schleicheris nebandys vykinti 
žmonėms nepriimtinų konstitu
cijos pataisų ir panaikinsiąs 
specialius tribunolus varžymui 
spaudos ir politinių partijų vei
kimo, bet su sąlyga, kad par
tijos ir spauda netriukšmaus ir 
nesišiaus prieš Schleicherj.

Jis taipjau išėjo prieš tas 
didžiąsias kompanijas, kurios 
gerais laikais semia pelnus, bet 
vos užėjus sunkesniems lai- 
kyims tuojaus reikalauja, kad 
butų duodamos joms subsidi
jos. Tečiaus valdžia elgiasi 
kaip tik priešingai. Bankai, ku
riuos valdžia išgelbėjo nuo ban- 
kruto, pasiimdama juos į savo 
rankas, bus vėl sugrąžinti tiems 
patiems bankieriams. O kasyk
los, kurios mažiausia neša pel
no, bus veikiausia nacionalizuo-

KALĖDŲ
ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

NcW York) gr. 16. — šeši 
plėšikai, apsiginklavę ašarinių 

kelintą dieną dujų bombomis ir kulkosvai- 
ant džiu, užpuolė.. Manhattan banko 

skyrių prie 169 ir Nicholas gat- 
| vių ir pastvėrę $11,000 pabėgo. 

Areštuojami ne tik • Bėgantys plėšikai poroj vietų 
buvo susišaudę su policija, bet 
plėšikams vistiek pasisekė pa
sislėpti. ;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S 
SVENTADTBNIAIS nuo * IKI 1 VAL

Chicago, III., šeštadienis, firuodis-December 17 d., 1932

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

[Acme-P. W A. PhotoJ

Prezidento Ilerbert Hooverio kabinetas vejoj prie Baltojo Namo. Sėdi (iš kairės į dešinę): 
iždo sekretorius Mills, vice-prezidentas Curtis, prezidentas Iloover, valstybes sekretorius Stim. 
son ir karo sekretorius Hurley. Stovi (iš kairės į dešinę): sekretoriai Chapin ir Hurley, Attor- 
nei General Mitchell, Postmaster General Brown, laivyno sekretorius Adams, agrikultūros sek

retorius Hyde ir darbo sekretorius Doak.

Chicago.—šaltis, kuris Chica
go kankina jau antrą savaitę, 
pradeda atslūgti po šalčiausios 
užpereitos nakties. Bet tik ke
lioms valamįoms, nes tuojaus 
užeis nauja šalčio banga.

U^pereitą naktis buvo šal
čiausia per šiuos šalčius. Ofi
cialiai šaltis buvo pasiekęs 4 
laipsnius žemiau zero, bet nie- 
kuriuose priemiesčiuose šaltis 
buvo pasiekęs net 15 laipsnių 
žemiau zero. šiandie jau busią 
šilčiau ir—sniego. Tečiau at
einančią naktį iš šiaurvakarines 
Kanados ateisianti nauja šalčių 
banga, kuri vėl nuvarys termo
metrą žemiau zero ir sekmadie- 
nies busiąs tikrai šaltas.

į Iš priežasties šalčių 
[daugiau gaisrų. Užpereitą 
tį didžiausias gaisras 
Swift & Co. oleomargarino san- 

Idėlyje skerdyklose. Ugniage
siai didžiausiame šaltyje, patys 
pavirtę į ledą, dirbo visą nak
tį, bet gaisro užgesinti dar ne
pajėgė. Daugelis ugniagesių li
ko sužeista, kiti pritroško be
dirbdami, jų aparatai apšalo, 
pavirto į ledo krūvas, bet gais
ras tebėra neužgesintas ir jo 
gesinimas užtruks gal dar ke
lias dienas. Nuostoliai sande
liui siekia $250,000.

Kitas didelis gaisras buvo ki
lęs Sterling Drop, Forge dirb
tuvėj, Cicero, kur nuostoliai 
siekia apie $50,000.

150 negrų liko be pastogės 
sudegus 4 augštų namui 4140 
South/ ParR Ave,_Nuost<įiai 

Isfekift $25,000^ Gaisrai gyvena
muose namuose daugiausia kila 
nuo perkaitintų krosnių.
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Manchester, Ky., gr. 16. — 
Giminių kovoje, iš pasalų tapo 
užmušti trys žmonės, jų tarpe 
viena moteris, Double Creek 
ąpielinkėje. .

Pirmiausia tapo užmušta sa
vo namuose Mrs. John Wagers. 
Po to iš pasalų tapo nušauti 
vykę. į moteries namus Winnie 
Wagers ir Ford Litts.

Iš tų dviejų šeimynų jau keli 
žmonės pastaruoju laiku liko iš 
pasalų užpulti ir nužudyti. Po
licija ieško keturių Harris bro
lių, kuriuos kaltina už tas žmog
žudystes .

Kentucky valst. vienos šei
mynos keršijimai kitai šeimy- 

tęsiasi kartais per kelias 
kovose

Nušovė gangsterį
Chicago

Touhy gengė, kuri kontroliuoja 
alų šiaurvakarinėj miesto daly, 
užvakar nušovė “Club” užei
goj, River Road, ties Higgins 
Rd., tos užeigos savininką Joe 
Rinella, priklausiusį Capones 
sindikatui. Manoma, kad jis 
tapo nušautas po to, kai jis at
sisakė imti alų iš Touhy sihdi- 
kato.

S Telegramų siunčiami pinigai nueis |

Vokietijos kancleris 
Schleicher paskelbė 

programą

Washington, gr. 16 
vų buto finansų komitetas di
dele didžiuma balsų priėmė 
alaus bilių, kuris legalizuoja 3.- 
2 nuoš. (svarumu, arba 4 nuoš. 
kiekiu) stiprumo alų. Bilius 
jau yra priruoštas ir bus pa
duotas atstovų butui svarstyti 
ateinantį antradienį.

Komiteto pirmininkas atsto
vas Collins paskelbė, kad tiki- 
mąsi, jog alus duos valdžiai 
$175,000,000 į metus pajamų. 
Be tiesioginių taksų ant alaus, 
bus pakelta m. $1,000 laisniai 
bravorams, ir bus uždėtas $50 
laisnis urmininkams ir $20 lais- 
nis smulkiems alaus pardavė
jams. Jokių kitų suvaržymų 
alaus pardavinėjimui neįveda
ma, išėmus tuos, kurie bus į- 
vesti pačių valstijų.

Tas pats komitetas 19 bal
sų prieš 4. tečiaus a (mete Lea 
bilių^ kuris legalizoja lengvąjį 
vyną. Tas komiteto atmetimas 
vyno biliaus nereiškia, kad ne
bus barniom a pačiame atstovų 
bute pataisyti alaus bilių taip, 
kad jis legalizuotų ir vyną.

Dar šiemet nębus alaus
Atstovų butas, kaip išrodo, 

balsuos alaus legalizavimo klau
simu dar ateinančios 
pabaigoj,— prieš pat 
Jei atstovų butas ir 
alaus legalizavimą, tai 
nereiškia, kad tuojaus 
bus legalizuotai. Tą patį bilių 
turi priimti ir senatas, kur 
svarstymai gali užimti kelias 
savaites laiko. Po to dar reikės 
išlyginti galinčius atsirasti ne
vienodumus atstovų buto ir se
nato priimtuose biliuose. Tik 
kada antru sykiu bus pravesti 
vienodi biliai, jie eis prezidento 
pasirašymui. Prezidentas gali 
per 10 dienų pasirašyti ar at
mesti bilių.

Jei prezidentas ir pasirašytų 
bilių, tai tik keliose valstijose 
galėtų prasidėti alaus pardavi
nėjimas,— tik tose valstijose, 
kurios jau atšaukė prohibiciją. 
Kitos valstijose turi savus pro- 
hibicijos įstatymus ir alus ne
galės ten būti pardavinėjamas 
iki tie prohibicijos įstatymai ne
bus atšaukti. Tarp neatšauku
sių prohibicijos įstatymų yra 
ir Illinois valstija.

Sausieji gi tuo tarpu mobi
lizuoja visas savo jėgas, kad tik 
neprileisti panaikinimo prohibi- 
cijos ir net alaus legalizavimo. 
Jų organizacijų federacija nu
tarė kovoti prieš prohibicijos 
panaikinimą “be kompromiso 
ar išsisukinėjimų”.
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Lietuvon Vikingų Keliais
laikas

vau

plaukia

graicioziškai laviruo
DOVANOS DEL NAMŲ

MAŽAS KAINAS

Visokie Apmušti Krėslai

LIKO SAVININKU

RADIOSSUPREMEMEATMARKET

KORESPONDENCIJOS
Winnipeg, Man

Chicago, III.

statys 
skamba

gavęs 
nebe-

sau 
van

lietuViš- 
aš galiu

dirbtuvių
celuliozc

Veršiena pienu 
niait. nuo kulšies

iktu 
rau

tėmi j u 
moteriš- 
Visi su 
nosių iv

Moty

vavo 
sako.

su kelio- 
biznį. Ir 

užsidir-

kariėiiės,
4o šelpiami. Ten jokių pasivė 
įinimų negali būti,

šviežiai nupjauti Kiaulic 
nos arba Veršie-
uos ČAPSAI ....... SS C

ŽJ W iruti pegp L. D-kų Pasai 
pines- Draugijos gyvavimo

TAI GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOMS!

“ '80.00

GRAŽIAUSIOS LEMPOS
Puikiausia dovana; pasirinkimas iš daug 
šimtų Junior, Bridge Reading, Boudoir 
Radio Lempos ir tt. Kainos labai suma
žintos nuo

Bus labiausiai įvertintos} Dabar galite pirkti ui 
Nustebinančiai

3400 So. Emerald Avenue
Tek Boulevard 1333
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TAIPGI tūkstančius kitokių naudingų dovanų rasite 
čia už mažiausias kainas mieste! ,

Peoples Furniture Company 
Krautuvėse

Atsilankykite šiandien ar rytoj. Krautuves atviros kas 
vakarų ir Nedėliom nuo 10 v. ryto iki 4 vai. po pietų.

Virtuvių Gesiniai Pečiai
Kaipo dovana bus a'minta per dcset- 
kus metų. Nupirk jai, kainos stebėtinai 
žemos nuo

EXTRA

Vietinis Round arba Sirloin Stekas 15“c

dfėsingo. bulvių košes, 
! ) sjnctonos daža- 

Jalta koŠČs. arba jcHo, kavos arba

DOUGLAS BATUS
3514-16 W. ROOSEVĘJ-T RQAT> 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedicit BŽ03

Vanos, lietaus it drunkoi vanos.
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seiedomis iki 7 v. y.

Labai skaitlingas pasirinkimas ir tin
kamiausia dovana kiekvienam kainos 
mažiausios nuo $3.50 $ JI Q ftft 
iki ................................ 43aUU

Taipgi užlaikau LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ.

Vincent M. Stulpinas

Gruodžio 4 d. Winnipego 
Lietuvių Pašalpinę Draugija 
laikė savo priešm.etinį susi
rinkimų. Narių atvyko 30. 
Pirmų valandų po pietų drau
gijos pirmininkas A. Narutavi
čius pareiškė, jog susirinkimų 
butų galima jau atidaryti, ta
čiau teksiu kiek palaukti, ka
dangi dar nėra atvykęs proto
kolų raštininkas. K. Beniušis.

Draugija prieš kiek laiko 
nutarė, kad susirinkimai ati
darytų 1 vai. po pietų, nežiū
rint į tai, kiek darių dalyvau
tų. Bet kadangi neatvyko “na- 
čahtva,” tai susirinkusiems 
nartams teko palaukti. Antra, 
tai buvo priešinetinis susirim 
kimaš, kuriame paprastai yra 
renkama valdyba, šį kartų da
lyvavo daugiau bėrių, negu ki
biose susirinkimuose.

Praėjo valanda su viršum lai
ko, o Beniušio kaip nėra, 
taip nėra, Susirinkusieji drau
gai pasipiktino ir pradėjo ru
joti. Daugeliui reikėjo eiti va- 
karienės, — mat, jie yra mies-

JAL’NA SPECIAL
Visa arba pusė KIAULIENA LOINS

Matosi nemažai atvažiavusių 
vokiečių iš Vokietijos. Juos 
lengvai galima pažinti. Jie dė
vi trumpas, iki kelių, rudas 
skurines kelnes. Dažniausiai 
be švarkų, žalia maža skrybė
lė su plunksna. Krepšiai ant 
pečių. Maždaug kaip tyroliečiai.

Ypatingai tarp jų 
vienų šeimynų. Vyras, 
ke ir mažas vaikas, 
dideliais akiniais ant 
su krepšiais ant pečių 
riškė sau graužia žalia morkų. 
Tai, matyt, gamtos ir fizinio 
lavinimosi mėgėjai.

Garlaiviai, kurie 
Smiltynėn, priklauso miestui. 
Ypatingai vasaros laiku Klai
pėda iš jų turi, gražaus pelno, 
nes pasažiėrų visados daug.

Važiuojame. Upėje matosi 
garlaivių iš Kauno, Jurbarko, 
Tilžės, Karaliaučiaus ir Dan
cigo. Tėmiju laivų lietuviškus 
vardus: ‘'Žuvėdra”, “Perkū
nas”, “Birutė”, “Rambynas” ii- 
panašiai. Ant daugelio jų ple
vėsuoja Lietuvos vėliava. Gra
žu ir smagu žiūrėti.

įplaukiame Kuršių įlankon, 
Matosi uostas, kuris daro pui
kų įspūdį. Uostas padalintas -Į 
keletą sekcijų. Uoste didelių 
juros garlaivių, mažesnių lai
vų ir baržų gan didelis skai
čius. i

Pastebiu olandų, vokiečių, 
suomių, latvių, norvegų, daną,

Tai tikrai valdybos didėlis 
apsileidimas. Aš nutariau lau
kti ligi galo. Atėjo ir 3 vai., 
sekretoriaus kaip perą, taip 
nėra. Kai kurie nariai pradė
jo pirmininko klausti, kame 
dalykas, 
ilgai nepasirodo 
juoke ir atsakė, jog tai ne pir
mas kartas su K. Beniušiu. 
Vienas narys paaiškino, jog 
per visus metus Beniušis tik 
du kartu susirinkime pasiro
dė. Manau sau, jog čia kas 
nors kitas yru. Beniušis yra 
senas komunistų bičiulis, tai 
jie kų nors skyinuoja. Na, o 
tas skyntas buvo tekis: neno
re'a anksti susirinkimų atida
ryti todėl, kad kartais nepra
laimėjus rinkįmų. Vadinasi, 
reikia laukti, kol susirinks 
visa bolševikiška armija. . O 
tam geriausias pretekstas bu
vo Beniušio pasivėlinimas.

Tik apie ketvirtų valandų 
atsibaladavo Beniušis. Visas 
uždusęs, jis pareiškė, jog ank
sčiau negalėjęs ištrukti, nes 
buvęs labai “bizi”. Labai ga
lima,— mat, Beniušis dabar 
užsidėj

Rašo Dr. C. Kasputis

Klaipėdos uostas

Brolienė man paaiškino, kaip 
pasiekti Smiltynę. Visgi mies
to man dar nežinant, išėjęs 
pasijutau, kaip jurininkas be 
kompaso. Prieinu prie Danzčs. 
Užmiršau kaip ta upė vadinasi 
lietuviškai. Prie tilto stovi vie
tinis policininkas. Jo uniforma 
greičiau vokiška ir jisai pats 
atrodo tikras vokietis 
vos iki kojų.

Užkalbinu jį tyčia 
kai, klausdamas, kaip 
pasiekti Smiltynę.

“Prašau”, atsako jisai man 
lietuviškai, “eiti pagal upę ir 
tuoj už kito tilto pamatysite 
stotį su užrašu Smiltyne; ten 
paimsite laivų, kuris jus ir nu
veš.” “Ačiū,” atsakau jam nu
stebęs, kad vietinis policinin
kas kalba lietuviškai.

Einu. Pagal upę vaizdai, kaip 
ir italų Venecijoj. Stoty nu
perku bilietų ir užlipu laivan.

Garlaivis gražus, žmonių ja
me daug. Visi važiuoja mau
dytis ir praleisti dienų ant 
smėlio saulėje. Pasažiėrų di
džiuma kalba vokiškai. Girdisi 
taip pat ir lietuviškai šneku
čiuojančių. Nekuria žydai h 
žydės, matomai, iš Didžiosios 
Lietuvos, gargaliuoja rusiškai, 
o čionykščiai daugiau kultūrin
ei, — vokiškai.

Malonus Lietuviai! Pirkdami saldaines Kalėdų dova
noms, pirkite pas mane Birutės ir Rūtos saldaines, at
vežtas iš Lietuvos. Šios saldaines yra padarytos iš ge
riausių ir skaniausių uogų: žemuogių, -serbentų, agrastų 
ir kitokių skanių vaisių.

Birulės ir Rūtos saldaines parduodu retai!’ir wholc- 
salc. Ir pristatau į bilc kurių vietų Chicagojc.

\Apart saldainių, pas mane galite gauti skanių baravy
kų, minagų, strimalių ir pirmos rųšies gintaro karolių, 
špilkų, auskarų, žiedų, cigarnyčių ir kitokių gintaro pre-

jiems buvo
Tuojau tas Paknys visuomet pasižy- 

rinki- mėjo įnešimais skirti aukas 
visokiems komunistiškiems 

valdyba).1 reikalams. Kartą jis net davė 
sumanymą, kad draugija pa
aukotų šimtą dolerių. Tačiau 
tas sumanymas nepraėjo. Bet 
štai pereitą vasarą jį patį išti
ko nelaimė ir draugija jam iš
mokėjo apie 60 dolerių. Jei-

W. Ramanauskas i

Mano tikslas bus duoti teisingą 
mandagų patarnavimą.

MUSU BARGENAI ŠIANDIE IR RYTOJ

98c " ’18.00
SMOKING STANDS ir KABINETAI 

Nesuskaitomas rinkinys, skirtingų madų 
spalvų ir kainų už kainas nuo

90c 15.00

Drabužių Plovyklas
Labai lauktinas Kalėdų davinys dėl mo
ters ,motinos ar sesutės. Pasirinkimas 
visų gerųjų išdirbysčią Maytag, Thort 
Voss, Molą ir kitokių, $ J| Q
Kainos nuo ..................... "rOaUU

įr augščiau

gu butų buvę nubalsuota au
koti tą šimtą dolerių, tai, la
bai galimas dalykas, jog nei 
pats Paknys nebebūtų 
pašalpos* kadangi ižde 
butų buvę pinigų.

Ar nariams nebūtų 
susiprasti ir padaryti 
toms aukoms. Prieš kiek laiko 

už vieną buvo paaukota iš iždo penki 
ir gavo! Vieno ko-į doleriai vienam komunistiš

kam laikraščiui, o dabar vėl 
žadama aukoti Toronto “Dar
bininkų Žodžiui.” Matote, kaip 
švaistoma narių sudėti pini
gai. Bet kas bus, kai sergan
čiam nariui' nebeliks pašal
pos? Komunistai, Žinoma, dė- 
liai to visai nesirūpina. Jiems 
dabar labai rupi pašalpinę 
draugiją sujungti su savo lite- 
ra’urka. Bet pirm to jie sten
giasi pašalpinę draugiją iš
spausti, kaip kokį lemoną.

Nariai, budėkite! Bedarbis.

švedų ir anglų laibus.
Keletą didelių plaukiančių 

mašinų valo ir gilina uostą. 
[Prie kranto daug prekinių va
gonų. Klaipėdos uoste darbai, 
matyt, verda. Gyvumas dide
lis. Plaukiame netoli Klaipėdos 
laivų dirbtuvių, kur matosi 
neužbaigtas didelis laivas, sta
tomas Pietų Amerikos respub
likai Čile. Kas galėjo kitą syk 
manyti, kad Lietuva 
kafn nors laivus? Tai 
beveik kaip sapnas.

Sutinkame, keletą 
jachtą* Man jos labai patinka. 
Jų didelės, gražiom ir baltos 
burės labai palinkę prie 
dens. Rddosi, ot, jachta 
ir apsivers.

Diena pasitaiko puiki ir 
lėta. Dangus mėlynas, o 
duo tai dar mėlynesnis.

Būrys seniausių ir mikliau 
šių musų žemės žvejų — žu 
vėdros 
ja sau virš vandens. Bėda žu
vytei, kuri mėlyną dangų pa
matyti norėdama, prisiartina 
prie vandens paviršiaus. Bud
ri žuvėdra akimoju jų tuoj — 
“capt” — ir pagauna.

Klaipėdos panorama
Priplaukiame Smiltynę, ža

vėtina Klaipėdos panorama iš 
Smiltynės pusės, žiūrint iš čia, 
Klaipėda guli, kaip ant delno.

Miesto vidury dangun šauna 
keletas gražių bažnytinių bokš
tų baltiškai-gbtiško stiliaus. 
Klaipėdos galuose matosi aukš
tų, aukštų kaminų, 
turi nemažai visokių 
Jų tarpe didžiausią 
dirbtuvę pasauly.

Po kairei, netoli uosto, baltų 
ir pilkų geležinių kubilų dau
gybe. Tai Amerikos ir Euro
pos aliejaus ir gazolino bend 
rovių tankai. Toliai! aukštas 
baltas Klaipėdos švyturys, ku
ris laivams rodo kelių į Klai- 
t*edų.

Pagal krantą, žaliame me
džių fone, ryškiai j išsisltįm^ bal
ti ir'-gelsvi'-iaftviios amui 111 
r.Q3 namui, n- sųndeliap§i 
dohais stogais.

Uosto pusėje girdisi 
laivo sirenos baubimas 
britų laivas išplaukia Angli- 
jon, prikrautas Lietuvos beko
nų, kiaušinių ir sviesto stati
nių. Bus Lietuvai pinigų.

Tai tokia maždaug musų 
uosto panorama; p danai* trauk
sime į pliažų, kad pirmą" sykį 
gyvenime pasimaudyti Lietu
vos jurose ir priimti Lietuvos 
krikštą.

(Bus daugiau)

EILES BALDŲ
Seklyčiai, Miegamam Kambariui ar Vai- Efl
goniam Kambariui kainos nuo ........ ..........

ir augščiau.

jj 4161 ARCHER AVENUE ig TELEFONAS LAFAYETTE 5 367 g

I Aš tiesiog nesuprantu, kodėl 
jie taip apsileidžia bimbi- 
niais. Ir aklas jau gali mafyti, 
jog jie visai baigia nugyveil- 
dinti tą draugiją. Saviem- 
siems jie teikia pašalpą be 
jokios atodairos, štai prieš 
kiek laiko vienam komunistui 
buvo ištrauktas dantis. Jis pa- 

! reikalavo pašalpos 
savaitę, 
munisto žmonai ka4ė įdrieskė 

į i pirštą
1 To dar neužtenka: komunis

BIRUTES IR RŪTOS !
SALDAINES IS LIETUVOS

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
CHICAGO. ItL.

I \ . • .■■ : . .. ■ ...

Geriausia dovana, čia yra neapškaitomas 
pasirinkimas visų geriausių iŠdirbysČių 
Kainos nuo . , |,r ,

’9.00 k 200.00

rendavo namą ir ten 
mis “leidėmis 
patenkintas, - 
bąs nemažai pinigų.

Kaip Sau norite, bet tai, švel
niai kalbant, šlykštus biznis. 
Be4, įmatomai, dideliam veikė
jui ir darbininkų užtarėjui pi- 

kad sekrė4orius taip nigas, kaip yra sakoma, “ne- 
Tildai misi- smirda”. Jam visokios prie

monės geros. Gėda!
Kai lik Beniušis pasirodė 

tai visi bimbininkai sukruto 
—malonu, mat 
matyti savo sėbrą, 
prasidėjo ir valdybos 
mai. Išrinkta visa senoji (rei 
škia, taVorščiška 
Čia jau reikia pastebėti, kad 
Beniušis ėjo ranka už rankos 
su bimbininkais. O čia se
niai jis bažijosi, jog su ko
munistais nieko bendro netu
ri ir neturės! Labai gerai, kad, 
ant galo, galutinai nukrito nuo 
to veidmainio kaukė. Savo 
nešvariomis intrigomis jis bu
vo visiems padoresniems 
žmonėms ligi gyvo kaulo įky
rėjęs. Plakėsi jis visur ir visur 
pasižymėjo kaipo didelis int
rigantas.

Dar pora žodžių W. L. D-kų 
savotišką biznį: pa- Pašaipiuos Draugijos nariams.

Kalakutienos
PIETAI ’

TlKl’At' NEURLIOJ
■ -V * 1. * . k t / • _• 4

Pakahkamai kalakutienos 
virtų spa ycny morkvų ir žirnių 
k pajau 
irpatos;

& LIBERTY

pecember

tom

L.KLEIN
HALSTED

. f:;



šeštadienis, gruod. 17, 19.%

Tarp Chicagos 
Lietuviu

prisiminti malonius-gerus, ir 
kadangi praeito sekmadienio 
Pirmyn Choro koncei^as pri
klauso paskesniems, todėl tas 
ir išaiškina šių įspūdžių atsi
radimą spaudoj. '

Įspūdžiai iš Chicagos 
Lietuvių Choro 
Pirmyn koncerto

Iš muzikos pasaulio

Rašo Nora

Man 
greitai 
Jonius

rodos, kad neganėtinai 
galima pamiršti nema- 
įvykius ir neperilgai

THE 
tAĄG/r

RADIO’S 
GREATEST TRIUMFU 
Startling! Gripping! Mysterious! 
The enchantment, the adventure, 
the thrills of World-Wide Recep- 
tion now made available with this 
marvelous cuning control. “marvelous tuma g control, per- 
fected by Stewart-Warner. Have
you seen it? Don’t miss itl

STEWART 
WARNER 
(JbouJuL-t/ije-Wtyi£tL 

RADID

KALĖDŲ 
DOVANU

Kaip tai:

RADIO, 
RAKANDŲ, 
AUKSINIŲ 
DAIKTŲ, 
DEIMANTŲ 
ARMONIKŲ

• Kazys Steponavičius, kuris 
šįmet pradėjo savo ketvirtą 
sezoną kaipo vedėjas Chicagos 
Lietuvių Simfonijos Orkestros 
ir trečią kaipo vedėjas Pirmyn 
Choro, parodė, nors neperdaug 
skaitlingai, bet entuziastiškai 
ir dėkingai publikai, kad kur 
yra noras ir pasiryžimas dirb
ti, rezultatai darbo aiškiai ma
tomi.
Chii. Liet. Simfonijos Orchest

ras darąs pažangą
Programas atsidarė su or- 

chestro pildymu Orfeus over- 
tiuros, Offenbach’o. Orchestras 
ir vedėjas buvo geriausiam 
stovyje, kaslink interpretaci
jos ir perdavimo šio kurinio, 
ir džiuginti klausytojai buvo 
vaišinami gražiu skaitymu, 
šaunia tono kokybe, švelniu 
pildymu ir technika. Reikia 
pasakyti, kad šis orchestras 
daro žymią pažangą ir tiesiog 
malonu žiūrėti ir klausytis 
kaip šie lietuvių jaunuoliai, su- 
virš 50 skaičiuje, lavinasi, kad 
tinkamai suprasti, įvertinti ir 
išreikšti muziką.

Mergaičių trio, susidedantis 
iš panelių E. Vesprendaitės, V. 
Grybaitės ir S. Rimkaitės (vi
sos ponios Steponavičienės mo
kinės) parode rūpestingą pri- 
rengimą pildyme Šimkaus — 
Paukštužėliai skrajonėliai; Nau
jalio — Man liūdną ir šių nak- 
celį — liaudies daina. Ateityje 
šis trio arčiaus susigyvenęs ir 
susidainavęs turės savo ypatin
gą vietą musų koncertų lan
kytojų širdyse.

Mergaičių duetas ir vyrų 
kvartetas

Gaila, kad tie dainininkai 
nėra gamtos aplenkti su slogo
mis ir kitais nemalonumais, 
kurie sulaiko juos, ir prie di
džiausių jų norų, nuo teikimo 
publikai savo geriausią.

Šitokiose aplinkybėse atsidu 
re musų populiaris dainininkas 
Pranas JakaviČius, taip kad 
jam buvo sunku, su labai už
kimusiu balsu, tinkamai išpil
dyti • reikalavimus ’ tokio sun
kaus kurinio kaip (Prologo iš 
operos Pagliacci, ir Sartarelio 
arijos iš operetės Laimos. Ta- 
čiaus, visi susirinkę nebepirmą 
kartą girdėjo poną Jakavičių. 
todėl žinojo kaip jisai dainuo
ja prie normališkų sveikatos 
aplinkybių ir linkėjo jam grei
to pasveikimo.

Labai simpatingą įspūdį par- 
darė mergaičių duetas, p-lč 
Ona Skeveriutė, kuri yra savi
ninkė malonaus ir nemažai pa
lavinto alto balso, ir visų, mė
giama dainininkė, ir pirmą 
kartą pasirodžiuąi p-lė Stella 
Galdikaitė, sopranas, iš 'kurios 
galime susilaukti gero lyriško 
soprano. Juodvi sudainavo Kur 
Tavo Dainos — Sarpaliaus ir 
Mėnulis šviečia

O kad aš
liaudies daina ir Tamsios akys 
— Rusų liaudies daina buvo 
įteiktos atsakomybėn naujai su
sitverusio vyrų kvarteto, ponai 
J. Sarsevičius, J. Petrošius, V. 
Tarutis ir P. JakaviČius. Nors 
šį sykį jie pasirodė trupučiuką 
nedrąsiai, tačiaus visi dalyviai 
turi gerus baldus, gražiai har- 
monizuojasi. Reikalinga tiktai 
padirbėti ir susilauksime iš šio 
kvarteto daug ką gero.
E. Bartush <— “Pirmyn” kon

certo siurprizas
šio koncerto siurprizas buvo 

pasirodymas ponios Elenos Bar
tush, soprano. Su pirma jos 
daina — Kačanausko *— Mano 
gimtinė, ji atkreipė visų do- 
mę, užkariavo publiką ir su
kėlė daug entuziazmo. Turėda
ma aiškų, malonaus tembro ir 
lankstų balsą, kartu su gera

dikcija, ji padidino interpreta
cijos efektą su reikalinga emo
cija, atsargi, visiškai savaimiš- 
ka veido išraiška, ir jos tikrai 
puikia sceniška išžiūra. Antras 
jos numeris buvo arija, iš ope
ros Pikų Damos, Čaikovskio, 
bet rašytojai šių žodžių tikrai 
gyvą paveikslą nupiešė jos 
rendicija Laumenskienės kuri
nio Vakaras, Lauksime ponios 
Bartush taukiaus pasirodant 
Lietuvių parengimuose.

Finalas koncerto iš tiesų 
padarė tikrą “climax”. Tik įsi
vaizdinkite visą chorą, kuria
me rodos yra šimtas jaunuolių, 
solistus — panelės V. Skusevi- 
čiutė, B. Vilimaitė, E. Rimkai- 
tė ir poną Jakavičių, orchestrą 
ir musų visų mylimą daininin 
kę ponią Anelę Steponavičienę, 
su savo galingu balsu ir jaut
ria interpretacija, šis ansamb
lis pateikė Pabaigtuvių šventę 
ir Važiuotojų Dainą iš opere
tes Laimos; Kas Subatos Va
karėlis — Šimkaus; čir-vir- 
bam — Sarpaliaus, ir užbaigė 
su Meilės Daina — Schubert-

NAUJIENOS, Čhfcagd, III, ................
—.......      -r- • -.................. .

gilaus bazaro, įvykusio praeitą šešta
dienį ir sekmadienį. Dėkoju 
visiems už aukas, darbą prisi
rengime, laikraščiams, kurie 
taip maloniai talpino praneši
mus ir. straipsnius, ir visuome
nei už rėmimą musų pastangų 
ir atsilankymą bazarah.

Romberg, padarydami 
įspūdžio ir palikdami malonių 
atsiminimų, kurio, be abejonės, 
vilios mus visus į sekantį Pir
myn Choro rengiamą vakarą.

Chicagos Liet. Mot. 
Kliubas reiškia pa- 
dėka visuomenei

• » *

Pirmininke Nora Gugis dėkoja 
visiems, kurie vienokiu ar 
kilokiu bildu prisidėjo prie 
bazaro pasisekimo.

Nora Gugiene, Chicągos Lie
tuvių Moterų kliubo pirminin
ke pridavė “Naujienoms” se
kančio turinio padėkos laišką 
Chicagos lietuvių visuomenei 
ir kliubo narėms:

Varde Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo, ir savęs ypa- 
tiškai, noriu išreikšti nuošir- 
džią padėką visiems tiems, ku
rie kokioj nors formoj prisi
dėjo prie pasisekimo musų

VADAS GALI ATLIKTI
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Campanint 
jojau — lietuvių

nelaimingiems lietuviams. Dar 
kartą dėkodama visiems.

Nora G ugi s, Prezidente

Tęikė pagalbą per visus metus
Gilios padėkos ir įvertinimo 

žodis reiškiamas Kliubo na
ršius ir jų *clrmigčms, visos 
kurios nesigailėjo ne darbo nė 
triūso, kad padarius šį baza* 
rą pasekmingu, ir kad jo re- 
zdRatais palengvinus, nors 
trupučiuką, nelaimėje atsidū
rusių lietuvių šeimynų gyveni
mą*

Tikiuosi, kad kiekvienas pri
sidėjęs prie šio labdarybės 
darbo su lengva sąžine galės 
sėstis prie savo pietų Kalėdų- 
dienoje, žinodamas, kad sten
gės, pagal savo išgale, prisi
dėti prie tų darbo kurios 
Stengėsi, ne tiktai Kalėdų lai
ke, bet pęr ištisą metą teikti 
pagelbą, įvairiose formose,

Kl.
Chicago, Ilinois, 
Gruodžio 16 d., 1932 m.
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šis susirinkimas bus svarbus, 
nes reikės rinkti naują valdybą 
ateinantiems metams. Taipgi 
turėsime užbaigti visus šių 
metų reikalus, kurie dar yra 
užsilikę.—K. D.

Cicero
Ryt įvyks Lietuvių Kareivių 

Draugystės susirinkimas
Sekmadienį, gruodžio 18 d., 

Lietuvių Liuosybės svetainėje į- 
vyks Cicero Lietuvių Kareivių 
Draugystės priešmetinnis susi
rinkimas.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame Ii

NAUJAS LYSAS ANT 
GYVENIMO

Dnuirollfl žmonių bu malonumu užmokMų 
byln kaina. >r*i<u galAtij būti užtiktirti.

■ i iu jaunpatCe jiecoa tr gyvumą* k i 
būt gražintMl Niekas tos garantijos duoti 
negali, bet Jus galite dalinai atgaivinti sa
vo jiegas pagelba flzUkų vaistų.—vartojant 
NVGA-TONk, srpeolalisto gydytojaus išradi
mas, ‘ daros pageliu) tūkstančiams žmonių.

Pamėgink tik viena butelj—mėnesio treat- 
nvntftH. Jus užaokfaitn savo vaistininkui 
Vieni) Doleri, ir Jeigu per dvidešimts die
nų no busite patenkinti. Just) pinigai bus 
sugrgžlntl. Ar galimu būti teisingesnių.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus 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 daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki I vai. 

kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

KITI NEIŠDRĮSTŲ BANDYTI
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PREZENTUOJA NAUJA SESIŲ

Naujos 
Žemos 
Kainos.
Šaukite

BUDRIKO 
KRAUTUVĘ

Jos.F.Budrik
—INCORPOR ATED—

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boultvaid 4705—8167

Budriko nuolatiniai programai iŠ 
radio stočių, WCFL. 970 k. Ne
daliomis nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Ketverges B WHFC, 1420 k. 
nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakaro.

•F’"""". .....      " Garsinkite Naujienose

Ilgesnis. Didesnis. Greitesnis. Glotnesnis. Naujesnio Styliaus. Ekono 
raiškesnis. ir Charakterizuojantis Fisher No-Draft Ventiliaciją

Sv IANDIEN po visą Ameriką yra Chevrolet diena.
Ir tas naujasai karas, į kurį milijonai atkreipė 

savo akis ir laukė-—paskutinis produktas didžiau
sios pasauly automobilių statymo įstaigos—išstato
mas parodom Naujasai Chevrolet šešįų—naujomis 
žemomis kainomis. Frontas, šopai, užpakalis,—vi
dus, išlauko—-viskas šitame naujame kare yra pato
bulinta, pagerinta tikrai nustebinančiai. Ilgesnis 
wheelbase padaro jį šiandien didžiausiu iš visų pi
gių aiUoinobilių rinkoje. Paskiausia šaltinis karo iš
vaizdoje “Aer-Stream” styliaus, duoda jam visai 
naują ir kitokią ultra-moderpišką išvaizdą. Nauji 
Fisher pavydalai yra didesni, platesni—glotniai su
vienyti, nuleisti arčiaus prie kelio—ir duoda mums 
pirmą reikalaujamą patogumą, kurio neturėjome 
per virš dešimtį metų. Fisher No-Draft Ventiliacija, 
Chevrolet veikimas kiekvienoje iš genijų yra grei
tesnis, smagesnis'ir skaistesnis. Laikas įrodė šešių

.į -

cylinderių inžiną daug galingesniu ir kartu ekono- 
miškesniu. Patobulintas liuosas wheelingas yra su
kombinuotas kartu su “silent second” Syncro-Mesh 
gear’ų šiftu. Chevrolet inžinieriai išvystė naują pa
stebėtiną išradimą, kuris lengvai užkariauja pilną 
pergalę ant vibracijos. The Cusion—Balanced En
gine Mounting. Ir kas liečia kainų, keletas modelių 
dabar parsįduodą žemiausiomis kainomis Chevrolet 
istorijoj. Chevrolet gali pasivelyti visa tai, kadangi 
Chevrolet turi pirmenybę ir yra žinomi kaipo did
žiausi pasauly karų budavotpjai per 4 iš 6 metų. 
Chevrolet stato karus didesniam kiekyj,—perka me-. 
džiagą didesniais būriais—daro viską ant didesnės 
skalės ir ant ekonomi&kesnio .pamatą. Ir todėl Chev
rolet gali duoti Geresnį karą geresnę kainą negu ga
lima būtų gauti iš byle kurio kito Šaltinio, Vadas 
gali atlikti ką kiti neišdrįstą bandyti!
CHEVROLET MOTOR COMPANY, Detroit, Michigan
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SPORT ROADSTER $^Įg5 COUPE $/Į$5 COACH $5 j 5 
į$565'V.'.....

Vi«o« šalnos f. o. b. Flįnt, Michigan, Specfaiis įrtngimas extra. že mot pristatymo kainos ir lengvi G. M. A. C. Umokėjimai.

PARODOMI ŠIANDIEN PAS

PHAETON $5*15 SPORT COUPE $535

įer Avcrtiie, 
Utaors.

Motor galės, 
d Avenue, 

VUlVBBVt MfiluvUlą . ,

■k

CABRIOLET $565

Chicago, lUlnoto.
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f JŪSŲ APYLINKES PARDAVĖJUS UHMHHI' •
GENERAL MOTORS VERTYBĖ 

L«W1B Auto Sales, 
"'nūn""."*' 

Melnemey Motor (to., 
8718 JL Cicero Avenue, 

Chleago. Hllnols. 
. McMaMs, Motor Sale#,

:: a
wwiuliihiliW

^CHEVROLET
-

NSrj 
ChleMto. lilinnlB.

Nleburzor Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Aveave, 

Chieaso, Illinois.
North Shoro Chevrolet Sales 

61T Malu St., 
WUmette, IU.

Orme _ Chevrolet Co. \ 
3200 Lake Park Avė, ♦ 

Chleago, nilnoie
Offdėn Avė. Motore, Ine. 

6837-41 OždenAve., 
Bervvyn, IU.

Bar O’Connell Motor Co., 
4625- W. Madinon Street, 

• Chleanro. niinpls,

CblCBCo, UUnolo.

Chicago, Illinois.
8eįn Chevrol 

SGŽJ8 Conusei 
Chicago, 1 

Sheeta Chevrolet Sales 
6522 Cot

Superlor Motor Salęę, Ine., i 
6943 8. Hel.tcd Street,

Sales, 
1 Avė., 
ioU.

65fcė" Cottage ’ Groję "Avė. 
Chicago. IU.

Superlor Motor Saleę, Ine., 
6943 8. Hal.tcd Street, 

Chicago, Illinois; *
Trl-CJtV Motor Co., 
Park Rldge, nilnoie.

Chicago, Illinois.
■

Vanderploer * R*4l*«44. 
Bonth Bolland. IHlnuU.
yVesteoit Motors, Ine.
1845 Chicago Avenue.

Evaneton, IliinoK.
Weet Auto Sales, Ine.. 

311 8. tttb Avenue, 
Mayivood, Illlnuh.

1801 Lake St..
Melrose Park. III. 
W1tte Motor S*lru.

492-6 Western Avenne,
Blue Island, IHlnoU.
Yanson Chevrolet Co., 

Chicago Heighte, Illinois.
Ton A Rotfman Chevrolet, 

... S. Ashland AvSw

* £** 
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Lietuva kryžkelėje

kurie
“didžiųjų” kunigaikščių uždėta

Jau šešeri metai praėjo, kai Lietuvoje buvo nuvers
ta teisėta valdžia, ir ta padėtis, kuri susidarė po per
versmo, dar tebesitęsia. Ji yra nenormalė.

Lietuvos valdžia nėra viddframžių principu parem
ta. Ji neturi “Dievo patepto0 karaliaus arba kunigaikš
čio, kuris galėtų sakyti, kad kraštas ir jo gyventojai 
tai — jo nuosavybė. Esant tokiai valdžiai, žmonės val
stybės reikaluose balso neturi. Viską tvarko karalius 
ir jo paskirti tarnai. Kai karalius miršta, tai jo galia 
pereina jo įpėdiniui.

Seniaus Lietuva irgi turėjo tokius valdovus, kurie 
vedė karus, darė taiką, žudė kits kitą, lietuvių apgy
ventas žemes jungė su rusų žemėmis, paskui jas skal
dė, draskė ir pardavinėjo kryžiuočiams, vienijo su len
kais ir t. t. Tų senovės valdovų viešpatavimas Lietuvą 
nuteriojo, nualino, jos laisvus gyventojus pavertė len
kų kunigų vergais ir dvarininkų baudžiauninkais ir, 
galų gale, Lietuvą pražudė.

Naujoji Lietuva buvo įsteigta visai kitokiais pa
matais. Ją atgaivino anūkai tų baudžiauninkų, 
per šimtmečius vilko
Lietuvai ekonominės, protinės ir politinės vergijos jun
gą. Tautinį sąjūdį dar caro prislėgtoje Lietuvoje ėmė 
kurti jos ūkininkų vaikai — inteligentai ir darbinin
kai. Kai pasaulio karas sugriovė caro imperiją, tai Lie
tuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe, ir Lietuvos 
liaudyje paskleisti demokratybės — žmonių valdžios! 
— idėja tapo jos santvarkos pagrindu.

Bet šiandie Lietuvoje tas demokratybės principas 
yra paniekintas. Ji nebeturi seimo. Jos valdžią kon
troliuoja ne žmonių išrinkti atstovai, bet klika armijos 
karininkų, kuri už savo darbus niekam neatsako.

Po gruodžio 17 dienos perversmo buvo daug viso 
kių aiškinimų, kodėl jisai turėjęs įvykti. Tie aiškifrimai 
da ir šiandie nešibaigia. Bet jiems trūksta tiešo& Bti* 
vo skelbiama, kad perversmininkai, kurie nakties me
tu suareštavo respublikos prezidentą Grinių ir ininiš- 
terius, turėję gelbėti Lietuvą nuo “komunistų sąmoks
lo”; buvo žadama atidengti visuomenei to baisaus “są
mokslo planus” ir pranešti Vardus Visūohiėnės Veikėją, 
kuriuos komunistai rengęsi “nužudyti”. Buvo sakoma, 
kad vai. liaudininkų ir socialdemokratų koalicija pasi
davusi perdaug tautinių mažumų įtakai ir skriaudusi 
“tautinius” lietuvių reikalus. Buvo aiškinama, kad val
džia davusi perdaug lalsVės visokiems triukšmadariams 
ir leidusi įsigalėti partijų kivirčams ir rietenoms. Bet 
tai buvo muilo burbulai, ktirie jau seniai susprogo.

Jokio komunistų “Sąmokslo0 tautininkų valdžia, 
kurią pastatė prie valstybės vairo gruodžio 17-tos “pu- 
čininkai”, neatidengė/ nežiūrint į tai, kad to melo pa
tvirtinimui ji ir sušaudė keletą komunistų agitatorių. 
Kiti perversmo teisintųjų argumentai pasikddė toki 
pat tušti ir melagingi. Sakysime, ta pasaka, kad poli
tiškos partijos stumusios Lietuvą į “pragaištį0, yra 
tokia nesąmonė, iš kurios kultūringame pasaulyje gy
venąs žmogus gali tik pasijuokti. Dabartinė Lietuvos 
valdžia yra daug partyViškOsftė, negu tUį kurią buVO 
pastatęs seimas. Ji hėšidrOVl net savo partijos laik
raščius leisti valstybės pinigais.

Perversmas buvO padarytai he dėl “tautos” labo, 
bet dėl labo tam tikrų elementų, kuriems rūpėjo savas 
kailis arba karjera. Demokratinė koalicijos valdžia, 
norėdama sumažinti nepfbdUktlngas Valstybės išlaidas^ 
ėmė mažinti armiją, ir daugelis karininkų butų turėję 
išeiti iš tarnybos. Karininkai ir buvo “pučo” iniciato
riai. Prie Jų sąmokslo prisidėjo atžagarėiviŠkų politi
kierių klika, kuri jautėsi baisiai “nUskrikusta”, kad 
žmonės yra toki “tamsus” ir nerenka jų į seimą. Tre
čias elementas buvo visokiais šmugeliais ir kriminaliais 
darbais susitepę krik-dėmų lyderiai.’ Daugeliu} jų buvo 
iškelta arba rengiamasi iškelti bylos teįsmųųsei vie
niems už Valstybės turto išeikvojimą, kitiems už teroris
tinių proklamacijų platinimą^ tretiems UŽ įvairius ne
teisėtus darbus biznyje.

Dalis tų prasikaltėlių vėliaus vistigk turėjo atsa
kyti už saVo nuodėmės. Bet daugumą bylų perversmas 
ant visados palaidojo. Perversmas, be to, sulaikė Višą 
eilę libetalimų reformų (atskyrimą bažnyčios ntm Va> 
stybėfy divHiti^ metrikaciją ir L tj, prieš kurias kimi 
kalai stojo ir tebestoja piesta

Tų egoistiškų interesų susijungimas ir sudarė jė
gą, kuri, iš pasalų užpuolusi teisėtos valdžios vaduš, 
įvykino perversmą ir sugriovė pamatą, ant kurio bu- 
Vb pastatyta ttaUjošiOS Lietuvos valstybė. Kokš gi kitas 
pimMas yra dkbav tai valstybei patiestas? Jokio. VoL 
deniaraš baiidė kopijuoti Italijos fašizmą, bet jo “idė
jos0 rieprigijo. Taigi naujieji valdovai stengiasi kiek 
drūti įskiepyti Lietuvos žmdriems tUos principus^ kb* 
riais ji buvo valdoma viduramžių lėikais4 Garbinama 
“didieji^ kunigaikščiai^ pasakojama apie Lietuvos “ga
lybę0 Vytauto it Kęstučio gadynėje/

Tos propagėndos tikslas yra paruošti Lietuvoje 
dirV| monarchijai. Ir tai yra logiška. Jeigu Lietuva 
Įsigytų kokį nors Urachą, tai po jo sparnu galėtų pri
siglausti, visi tie parazitiški gaivalai} kurie dabar yra 
susispietę aplink Smetoną. Bet jeigti prie monarchijos 
Lietuva neprieis, tai artksčlaus ar vėliaus jai teks grįžti 
prie tos demokratinės tvarkos, kuri gyvavo iki gruodžio 
“pučo”. Nes kitokio principo pastoviai valdžia sudaryti 
šioje gadynėje nėra: arba monarchija arba demo- 
kratija. Višds šių dienų diktatūros — tiek fašistiškos, 
tiek bolševikiškos, tiek tnilitariškos —- yra praeinamas, 
ligūstas, laikinas reiškinys.
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ganizacijų naudingumas yra 
pripažintas.^ Sakysime, Lietuvo
je būna šaukiami Kultūros 
Kongresai ir yra leidžiamas 
žurnalas “Kultūra“, dCdme vei
kime išsitenka ir socialdemoL- 
tatai, it liaudininkai ir šiaip 
pažangus žmonės, nepriklau^ 
jokioms partijoms. Aišku, kad 
ne socialdemokratų partija, iir 
valstiečių liaudininkų sujungi) 
tą judėjimų negalėtų aprėpiu

•Pas mus, amerikiečius, viena 
stambiausiųjų socialistų judėji
mo klinčių it buvo ta, kad bu
to bdiiddma viskį sdtalpiftti į 
politikoj orgahižaciją. Partijoj 
(Sąjtmgbs) kuopos norėdavo 
it laisvaihanybės agitaciją 
šklrišti, ir teatriiš vaidintu ii 
fthortlš organižubti. Tuo būdu

žmones, kurie interesuodavosi 
gal tiktai dainavimu, d*apie po
litiką neturėdavo supratimo; o 
iŠ ahtros pusės, paprastas kul- 
tbriiiiš velkiih&š buddvd. iiiida 
žytas partyViška spalVa. Kitos 
sroves, beje,, darydavo tą patį, 
ir rezultate mes Šiandie mato
me griežtą partyviškutnų te
nai, kiir Jani yisdi neturėtų bū
ti vietos (balių rėnginie, cho
rų organizaVifhe, teatių Vaidi- 
hiftie, pdšalpos draugijose it 
t. t.), o toje dirvoje, kur par
tijos privalo veikti, t. y. poli
tikoje pas mūs visiškas pakri
kimas.

Politiką palikus partijoms,
butų galima suorganizuoti dau
giais jėgų kulturinidm datbui, 
kuris dabar yra pusėtinai ap
leistas ir nesutvarkytas.

'' ...................... ....... """V"."1---------- 1-----

Art.-.............. r.i .... ........ x,

Apžvalga
TUŠČIA DėMAUOGIJA

Vadiftttiifd datainihkų susi- 
vienijiftib OtaflftBB “Tiesa” įro
dinėja^ kad ii Miliaūškas turi 
teisę Užimti SLAi šekretoriaus 
vietą, bėt> esą, tnaŽa vilties; 
kad jišai tų “dŽabą“ gautų, ka
dangi “pūliai” jo neįsileisiu. 
Sako:

“Mat/ MilidUskas yra pa
žangiąją SLA. narių darbi
ninkų kaiididatdš. Jis eina 
prieš fašistų ir socialistų po
litiką. Jam rupi darbininkų 
taikalBI. SLA. ponams toks 
Žmogus ttfepatiftita; Bet kaip 
pbhams jis flėpatiktų; SLA. 
nariai tai taisę rfeikalatdi, 
kad Miliauskas butų paskir
tas SLA. sekretorium.” 
šita naiviška šneka apie “po

nus” if “tebiniiikds” hedaro 
garbės hė Mizarai, hors pro- 
tavitho rimttiirių nėra pa- 
gat še j ęs. Ir j a#n’r b d ’ abe j oneš| 
yra žinoma, kad ekohomįnidi 
skirtumai yra visai ne tas pats, 
kas partijos, t. y. nuomonitj 
skirtuinai.

Visus, kurie nėra komunis 
tai, jisai vadina “ponais’*, o ko
munistus — “darbininkais”. 
Tuo gi tarpu pas komunistus 
yra mažiau darbininkų, negu 
kitose srOVėsė* d “ponų” — gal 
būt, proporcionaliai daugiau. 
Stambesnieji komunistų šulai 
yfd Afba biŽhlbrėiiai; arba pi’d- 
fesionališki agitatoriai, kurie 
seniai metė darbininkišką ama
tų ir dabar gyvena iš propa
gandos — taip, kaip, sakysime, 
kunigai.

Mums prieš kiek laiko teko 
kalbėti apie įvairius kandida
tus j SLA. sekretoriaus viėtą,> 
ir tarp ko kita 
nurodėme, 
paskyrimas turi būt atliktas 
sulig SLA, konstitucija.' Kon
stitucija reikalaują^ kad butų

i* 

kandidatui, kuris gavo

kitose srOVese^ d “ponų”

mes tuomet 
kad sekretoriaus

nusistatymas aiškiausia gali 
pasireikšti* į seimą suvažiuoja 
daug didesnis nuošimtis biznie
rių ir profesionalų, negu kad 
jų yra organizacijoje, ir tai 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad važiavimas į seimą daug 
kaštuoja, ir jeigu kuopa netu
ri savo ižde pinigų delegatų 
kelionei apmokėti, tai ji renka 
tokius asmenis, kurie važiuoja 
savo lėšomis. Suprantama, kad 
biznierius arba profesionalas 
gali lengviau tokias išlaidas 
pakelti, negu darbininkas.

Šitą dalyką žinojo tie SLA. 
veikėjai, kurie kovojo už vL 
suotino balsavimo įvedimą or
ganizacijoje. Todėl ir buvo nu
statyta, kad kandidatus į Pild. 
Tarybą skirtų visi SLA. ^na
riai referendumo keliu; ir kad.' 
Užpildant vakansiją Pild. Tary
boje vėl butų atsižvelgiama į 
tai, ką rękomėttdavo visuoti
nas balsavimai Tas konstitu
cijos patvarkymas yra pada 
rytas, -idant SLA. viršininkai 
ttttėtų skaitytis su valia darių 
masės, kari iriftžiniškoje datigu- 
Mjb šiBdedC.iŠ dkrbitiinkų.

•Bet “Tiesai plepėdama apie 
“darbininkiškuįną”, pataria
suotino balšavimo rezultatą vi 
šai nepaisyti! Taigi ir pūširo 
do, kad tas bolševikų organas 
varinėja gryną demagogiją.
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INFLITNZA
,,, „ĮirtNĮTifai ...

Rašo Dr. Mūrgeris

(Tęsinys)
Skreplių ligonis kartais iš- 

spiauja gana daug, — pūliuoti, 
vis dėlto gana skysti. Pfeiffr’iS 
mano, kad žaliai-gelsvi, lyg ir 
iš apskritų Šmotelių susidedu, 
skrepliai beveik visados reiš
kia influenzą. Bet kartais skrep
liai būna tamsiai-raudoni, krau
juoti.

Galop, pravartu, rodos, ir, tai 
pasakyti, jog plaučių džiovd, 
influenzą žmogui susirgus, be
veik visados įsivyrauti gaunū. 
O jeigu ligonis plaučių džiovds 
ir neturi, tai dabar lengviau 
ją gauna.

Daugiausia į nervų sistemą 
susimetusi influenzą

Visokie nervų suirimai, kaip 
jau pasakyta^ rie visai retai in- 
fluehzos ligoniuose eina. Nemi
ga, boras nusižudyti, nustosi
mas kvapsnies ir- skonies juti
mo, rūpestis, be jokio reikalo 
susijudinimas arba nervihgū- 
nias} diegliai ir kitokie galai 
— tai iš tiėšų ne visai tetai 
influenzos ligoniuose šbšidaro. 
Neurastenija (nervų sistemoš 
ir pbdraug ptoto nusilpnėjimas) 
bei meidiičliolija (labai Žyniui 
išsišėlnimas kubo ir pOftd jė
gų) kartaU įle tiktai mėne

siais, bet ir metais po influen
zos ligonį tarsi slūgte slegia.

GYDYMAS
Kaip reikia saugotis?

Reikia vengti tų, kurie čiau
di, kosti ir, kur papuola, špiau- 
do. Nereikia influenzos ligonių 
Idtikytl, bereikia į šdšifibkiffltis 
eiti, geriausia dabar lyg apsi- 
viėn^jiUibhi būta JAU kai in
fluenzos epidemija siaučia^ tada 
atšišky rimas bU6 draugijos 
yra labai geras daiktas.

Yra labai išmintinga sergan
čius nuo sveikųjų atskirti. Li
gonių skreplius geriausia su
deginti. Tegu ligonis spiauja į 
tam tyčia šUsUktą popierą 
(laikraštį) arba ir į kokį sku
durą, o paskui reikia visa tai 
sudeginti. O jeigu nėra kur su- 
dėglHtb tai teikia diženfektuo- 
tt šu forinaiiiUi} kartmiium ar
ba ii- enkite 
(StiditibiS krezolio vAndbO). 
FOrbidliną gėriaUsia atmiešti 
dešimt kartų, 0 karbolių dvide
šimt, bet Sudėtinį krestelio vūh- 
debj galima vartoti kaip stovi. 
Vieno ar kitb šitų skiedinių 
Uht skreplių užpylus, reikia tna_ 
žiattšiai valandą palaikyti, o 
tik paskui višką išmešti, žino
mai parankiausia išeinamoj vie
toj.

Kaip reikia ligonį gydyti?

Jeigu liga pati savaime lie
ta baisi, tai neteikia dėl to tik 
pfb pirštuš į ją žiūrėti. Kūtie

(tąsa ant s pusi.)

Tiktai Savaitė 
iki KALĖDŲ

pripažinta pirmenybė sekan 
čiain
daugiausia balsų po išrinktojo 
į viršininkus. Bet klausimas^ 
kuriuos rinkimus turėjo galvo
je konstitucijos autoriai} tašy
dami paragrafą apie vakansijų 
užpildymą Pild. Taryboje i no- 
itiirtacijtts, afitfį VlšUotiflfį btli- 
savimą, ar balsavimą seime ? 

'• “Tiesa” rašo:
“Kadangi, sulig SLA. ir 

apdraudos departamento tai
syklių, rinkini Bifebibosios 
Tdrybos Seime skaitosi ne
matiniais rinkimais (nomina
cijoj h? taip yft&athf piripa 
Seimo ritiftirtlaį yra tik narių 
pasiūlymas iUndi’dalų sei
mui), Ui MiROkas turėtų 
būti pakviestas užimti sek* 

' retoriauš viėtą/’
Ar tai yta “darbininkiškas” 

argumentas? Aitot “TiesdB‘\ 
narių įlašittĮym kandidatų\ ta 
ri būt* ignoruotenusk O kas 
yrą tie nariai f Tai yipą dutbV 
nįnkai'f -Kaip tik Visuotiname 
balsavime, kuriame dalyvaują 
tūkstančiai hąrių, darbininkų

Kalbėdamas apie neperseniai 
įsikūrusią Chicagoje Švietimo 
ir kultūros ot&ailiteiją “Pa
žangą”, “Keleivis” sako, kad 
pažangiemsiems . Amerikos lie- 
tuVidmš tiitatiį Užtekti Lietu
vių S'dcialištų Sąjungos ir kad 
tiatijU br^aiiiždcija jierhs nė- 
reikalinga. Tai yra klausirrias, 
kdrj įūliilia diskUsUoti.

tfct tenka ntirOdyti Štai kas: 
tšš., yra Iltinė bfganižUdjŠi. 
Ji yra Amerikos socialistų par
tijos dalis. Gi politika nėra 
viėriihtėlė dirvą, kurioje gali 
paždhgųs žlnohės veikti. Y fa 
ir kitokių veikimo sričių. Su- 
sišelpimo ir apdraudos srityje, 
sakysime, įvairaus krypsnio pa
žangus žmoneą veikia Susivie
nijime, Lietuvių Amerikoje. So
cialistai nemato reikalo steigti 
savo atskirą susivienijimą.

Yra, be to, švietimo ir kul
tūros darbas. Jį spra^rišti j 
siaurus partijoj rėmus irgi ttė- 
'ria prasmės. fra daug visais 
atžvilgiais pažangių žmonių, 
kdrie politiką iiesiintataštidja 
arba neturi progos jOjė daly
vauti; b tilo tarpu ap'švietOB 
darbą jie remia. Seniaus socia
listai kąrtu su pažangesniais 
tautininkais veikdavo kartu 
Tėvynės Mylėtojų Draugystėje, 
piritai Špciaiistai tupėjo savo 

’Ptątątiirpą draugiją, Įtari w 
čiau, bolševikams ją šUskap 
džiusj paliovė veikusi. Taigi 

W pąįi* 
gbttB kultūrinės pažangios or* 
^nteijbši kuri galėtų keikti 
nėbriklUUsOmai nuo į)ofiW^i|

Fągąi’iaus, nereikią nžnįiršif)i 
k'dd* it kitose šalyse, tokių bt-

dŽiusj paliovė veikus: 
mėhių šifcrW 

abttB kOHnės pate

Kartais ligonis nors gana 
smarkiai influenzą serga, vis 
dėlto kvėpavimo prietamsose jo
kių simptomų neturi. Už tai jis 
dabar fabąi"Tyskjus nervų si
stemos simptomus turi, būtent, 
ne tiktai galvą baisiai skaudi, 
bet ir strėnas bei sąnarius. Ir 
atrodo, kad ligonis tarsi visūi 
butų nuovargio pariiiūštas, taip 
žymiai jis yta dabar nuvargęs 
ir nusilpęs. Nemiga dabar jį 
kamuoja. Gana dažnai jis ir 
klajoja.

Ka$ blogiausia, kad kartais 
Vienokia ar kitokia nervų liga 
eina po nervų influenzos, pa
vyzdžiui, smagėnų plėvių arba 
ir pačių smagenų uždegimas, b 
po tam vienos pusės arba kai 
tais ir viso kūno paralyžiuš. 
Ne visai retai nervų influenzą 
paseka labai didelis ligonio nū- 
silpimas, melancholija arba ir 
beprotystė.
Dauginusia į penybos kanalą 

susimetusi influenzą
Ligonis dabar ne tik karščld 

tūri, bet gana dažnai vemia, 
guodžiasi dideliu skausmu pilvo 
plotmėj e, o viduriai jo yra vi- 
sai liuosi. Kartais jį labai dh 
delis nuovargis apima, ir jis 
jaučiasi itin smarkiai sergąs. .
Ka^ daugiau gali su influenzdŠ 

ligoniu atsitikti? 
' • . i ’

širdies vidujines arba ir iŠ- 
takiilūš plėVūš uždbglmaš 
sidaryti gali. Gali, be to, ii 
širdies raumenys įdegti, kdš 
dažniausiai pasibaigia ligonib 
mirtimi. Ganą dažnai ir širdiės 
Vėikime dabar visokių iškrypi
mų pasidaro, kaip antai: šir
dies drebėjimas, pesetas dr 
pertankus rpušimąs, pagalios ii 
širdies diegliai ligonį kartais 
baisiai kainuoti ima.

1 Kūd labai mėgsta su influen- 
te tarsi rahfca rankon eiti ir 
plahčįų užSėgimaŠj tą rie viski 
tatai paseka gąnįrffii^ tau ta- 
dbs, jau pirmiau sakėni; Ne vi- 
šąi retai cliropiAia bronch ų įdfe- 
girnas dabar pasidūroi

fcartais vidurinėj abšyj, žah- 
dįkaūlių lan^e afbtt ir 
ftųr puliavhtiaŠ ptaškfeda ir 
gana intensyviai Iitlkbsi.

Jus dar galite suspėti pasiųst 
TeleOūAMAS ABBA 

RADiObkAMAS
Litais arba U» B. Dolėriais

!”' ir Jūstį Giminės gaus dar pifeš ■> 
Kalėdų šventes.

Žėtfids pasiuntimo kainos — Saugus 
Pristatymas.

. - I ti

Matykite p. StUhgĮ, VėdCja Fdfeflfn Kkchange Skyriaus.

Halštėd aft 42nd St.
bankinės valandos f feašdiėn 9 ryto—3 V. v., Seredoj 

9 ryto - iŠ v. f., Siibatbj 9 ryto—21 vUl. po pičt.
.cu 11 r-■niriM IĮ
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Specialia Išpardavimas
Tiktai 3 Dienai

Musų Ttijų Dienų Anglių pardavimas butb taip pasek
mingas# kad mes priversti esame jį pratęsti, kad duoti pro

gos tiems# kurie negalėjo, juo pąšftiBftdotU

Tikras Black Barui, tonui ••• 51.80
v* „„.J-., ;• », ,t ? , ■' LfcU u

Aivėširie prie jūsų durų

Gefi&usitite rūšies PocUhontas &C| fift 
Lbihjpj stt ptiatatyndi, tonui.... *»•*«

VnędifOittas Mine RuĄ.—BungaloW SpeciaL 
Atig&iatiSiU fušis. Reguliarė kainu $8.50

S6.75
l * . 4

šiame išpardavime
Tonui ............

Ihdi&itd E&& 11 '
Indianą tulrtp . . . . $6.50

ĮHH Indiana Nut . $6.00
Aflįfilj kainos Mm Vitai niekite <hw, suiaupysitė 

■': ( :: - pinigų.

Taylor Coal Co.

Illllll.il
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šeštadienis, gruod 17,1982

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis Jonas Urba 
mirė nuo mažo mė

sos gabalėlio
Užtroško užvakar vakare beval- 

■ gydamas vakarienę

lietuvis Jonas Ur- 
West 43rd Street, 
darbininkas, mirė 
mirtimi, nuo mažo

mą vttf. po pietų K. Gramonto member the date, Dec. 27! 
svetainėj, 4585 So. Rockwell Prospective members are also 
St. Kiekvieno nario pareiga at
silankyti, nes susirinkimas bus 
labai svarbus. Reikės išrinkti 
valdybą dėl sekančių 1988 metų, 
taipgi turės būt išrinkta komi
sija kliubo knygoms peržiūrė
ti ir kitos reikalingos komisi
jos.

. Manau, nariai supras prieš- 
metinio—sprendžiamo susirin
kimo svarbą ir visi paskirtu 
laiku pribus svetainėn, kad pa
reiškus savo nuomonę prie 
kiekvieno pakelto kiaušinio, o 

tingai reikale valdybos rin
kimų, kaip žinia nuo darbščios 
bei tinkamos valdybos išrinki
mo daug priklausys kliubo at
eities

invited.
Watch for further notices!

■ .——Sec-y.
j .......... . . I I. ............ ..

Influenza
.i

(Tąsa iš 4 pusi.)
darė 1918 m., reikia

v

tie 
m i-

gerovė—Antanas J ūsas.

RADIO
kitų

kiek

įvy-

Užvakar 
ba, 1701 
skerdyklą 
nepaprasta
mėsos gabalėlio.

Jonas Urba, nevedęs, apie 40 
metų amžiaus, vakar vakare 
parėjęs iš darbo skerdyklose, 
atsisėdo prie stalo vakarieniau
ti. Staiga, bevalgydamas 
sos gabalėlį, užspringo ir 
pasikamavęs mirė.

Vakar apie 9 vai. ryto 
ko coronerio tyrinėjimas,
ronerio daktaras nusprendė, 
kad Urbos mirties priežastis 
buvo štai kokia: jis užduso, 
kuomet į oro taką papuolė 
maisto gabalėliai ir ją užkim
šo.

Jono Urbos kūnas buvo nu
gabentas į Eudeikio lavoninę, 
4605 South Hermitage Avė. 
iš kur pirmadienį, 2-trą va
landą po pietų, įvyks laidotu
vės. Urba bus palaidotas Tau
tiškose kapinėse.

Ryt dieną Chicagos ir 
miestų lietu vai išgirs programą 
iš radio stoties WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų, šį progra- 
mą duoda Jos. F. Budriko kor
poracija, kuri užlaiko didžiulę 
radio ir rakandu krautuvę po 
adresu 3417 S. Halsted St.

Šiame programe dalyvaus 
"Birutes” choras, Mikui Jo- 
zavitui vadovaujant ir Budriko 
radio orchestra.—V.

žmogžudys Varecha pa
smerktas mirti

Vasario 17 d., žus elektros 
kedėje

Roselando bedarbių 
komitetas persikėlė 

i naują vietą
10914 South Michigan Avė. yra 

naujasis adresas

17 metų žmogžudis James 
“Iggy” Varecha vakar teisėjo 
J. Prys‘alskio nuteistas mirti 
elektros kėdėje. Jis pripažino 
kaltu papildęs kelias žmogžu
dystes ir užpuolęs eilę mergai
čių. Nuosprendis busiąs įvy
kintas vasario 17 d.

Roselando bedarbių komite
tas šiomis dienomis persikėlė į 
naują buveinę, būtent, nuo 109 
Wentworth Avė. į 10914 South 
Michigan Avė. Dabar patys be
darbiai dekoruoja namą ir už 
kelių dienų bus daili ir paranki 
salė, kurioje ketina ruošti į- 
vairius vakarus, šokius ir kito
kias pramogas.

Bedarbių komitetas taipgi 
stengiasi suorganizuoti kokį 
nors orchestrą ar beną, kad 
parengimuose nereikėtų samdy
ti. —Senas Antanas.

13-ka sužeistų Svifte 
skerdyklų gaisre

Užvakar naktį Swifto oleo- 
margarinos departamente kilo 
gaisras, padaręs $250,000 nuo
stolio. Gaisras dar ir dabar 
nėra galutinai užgesintas. Ko
voje su liepsnomis sužeista 
13ka ugniagesių .

TheEnglishColumn
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Brighton Park
L. U. C. Notice

Ryt American Lithnanian Cit. 
Club rinks naują valdybą

American Lithuanian Citi- 
zens Club priešnlctinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 18-tą d. Pradžia lygiai pir-

The regular meeting of the 
Lithuanian University Clubwill 
be held Tuesday, Dec. 27, 1932 
at 7:30 P. M. The meeting wiį 
net be held Dec. 18, 1932 aš 
previously scheduled ’ because 
of certain unavoidable conflicts.

/lt the regular meeting, Mr. 
A. Lidy will speak on “Trialš 
and Verdicts of the Medieval 
Period”, and Mr. W. Milės wil| 
speak on “A Glimpse of Buildf 
ings in the Future”. Ali mem* 
bers are urged to attend. Re-

taip 
sa sakyti, kad beveik visi 
re. Spėjus susirgti, tuoj reikia 
šauktis gydytoją ir gulti lo
von. Lova, tiesa, visiems ligo
niams yra labai geru daiktu, 
bet influenzos ligoniams, tai ji 
yra tarsi koks panacėjos lop
šys. Juk 1918 metais, kurie 
tuoj gulė lovon, šiaip ar taip, 
kone visi pasvėiko. Tik drą
suoliai, kurie vaikščiojo tol, 
kol galėjo, mažne visi mirė. O 
kai dėl gydytojo, tai, tikrai 
sakant, jis čia labiausiai reikia
mas todėl, kad rimtai pagelbė
jus ligoniui su šita liga kovo
ti, na, ir nuo kitų ligų, ypač 
plaučių uždegimo, apsaugoti. 
Gi plaučių įdegimas kaip tik 
labiausiai influenzos ligonius ir 
puola.

Tikrų vaistų influenzai gy- 
dvti bent pakol kas dar nepa
sisekė medicinos mokslui
rasti. Todėl ir gydymas yra 
labai nevienokis: vieni gydyto
jai -gydo vienaip, gi kiti kitaip. 
Bet iš tikrųjų štai kas reikia 
daryti: Ligonis tuoj turi gult 
lovon. Reikia gerai jį prižiū
rėti. Maistas turi būt lengvas, 
bet maistingas. Kaip jau ligo
nis lovoj guli, tai žarnos tuo- 
jaus surambėję, taigi viduriai 
sukietėja, todėl ir reikia jam 
vidurius liuosuojančių vaistų

duoti. Skaudiną strėnose gMi- 
ma pašalinti šiltais prievilgiais, 
bet ant galvos tai geriausia le
dus dėti, žinoma, galima skau
smus ir tam tikromis gyduolė
mis pašalinti. Bet karštį su
mažinti, t Ai -geriausia sekasi su 
dnmgnu vandeniu ligonį šit* 
vilgant ir mitrinant, pagalios, 
ir su alkoholiu. Visados yra 
gera šarminių druskų ligoniui 
dubti. O jeigu ligonis daug 
kosti, tai reikia tam tikrų vais* 
tų, kosulį malšinančių, duoti. 
Reikia, pagal gydytojo nuožiū
ros, ir daugiau kas daryt, bet 
tai jau jo (gydytojo) reikalas. 
Gi gydytojas visados reikia 
šaukti.

Pradėjus ligoniui taisytis, 
anaiptol nereikia leist greit iŠ 
lovos kelt,* reikia žiūrėti, kad 
temperatūros perviršio visai 
jau nebūtų ir kad ligonis jaus
tųsi, taip sakant, gana įerai. 
Visados geriau šitiems ligo
niams vieną 'kitą dieną ilgiau 
pagulėti, negu mažiau. Liga, 
mat, gali greitai atkristi. Da-

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

VATENTS
su-

Buy gloves with what 
it savęs

t«6ra reikalo enoKMU BOo •*' 
■ sssr s&rfffMk* ® ■ 

ildolla tūba* parstduodo o* 
‘.jki Ji valo lė spaauoro da» 
•jT Be to rante •utaupiat’ 
M u* kuriuo* kalite nusipirk 
<• piktinsite* or Jfh 
..amber, nb ar ė* Oo

(.ISTERINE 
TOOTH lUSTE

LuikH* daug reilkla 
prie patentų. Neri®!- 
kiioklt vilkindami nu 
ap*anzojtmt> * a v o 
Niimanymų. Prlulya. 
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CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attcrney 

43-A Seearlty Savin** & CommercIS* 
Bank Bullditig

(Directly aorosa Street from Patent Offlce) 
VVASBINGTON. D. C.

urabonai

bar ligoniui, apart -gero mala- Į gydyti, kaip plaučių uždegimo 
to, ir tam tikrų tonikų yra' ligonį sumanus gydytojas gy 
gera duoti, kad jį sustiprinus 
ir podraug apsaugojus nuo vi* 
šokių negalių, kurios taip daž
nai influenzą paseka. O jėigU 
jau taip nelaimingai atsitinka, 
kad ligonis itin didelį ir kūno 
ir dvasios nusilpimą gauna, 
vadinasi, melancholija apserga, 
tai geriausia jį sanatorijon pa
duoti.

Pagalios, kaip jau pasakyta, 
gaba dažnai bronchinis plaučių 
uždegimas drhuge su inhuenža 
ėiha. l’ada, žinoma, rėikia tšip 
.......................       — ...R. JIĮIIII................................. 4 II

urauonai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėat kaopigiao*ia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu btrtitė ožganėdinti.
Tel. Rooaevelt 2515 arba *516 

2314 W. 23rd PL Chicago 
d ĮKYRIUS s

ourt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rodsevelt 7532

do. Apie tai Čia neišpuola ra
šyti, nes influėnza sergant 
šiaip ar taip, būtinai reikia 
gydytojas turėti; tai jeigu jau 
užpuls ligonį ir plaučių uždegi-' 
mas, tai gydytojas padarys, 
cas reikia.
____________________ _____ jb 

uietoviai uydytojai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nho 10 iki 12

Phone Boolevard 8483

DENTISTAS
Utarninkais. Kttvergah ir Subarami* 

2420 MartĮuktta Rd. arti Waattrn Av 
Pbone Hemlock 7828 

Panedčiįais. Sęredomb ir RčtnvČiomi* 
1821 So. Hdhtad Straat

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo U Btuopos ir oH 
senojoj pietoj. 

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

otaia pagal susitarimu
5335 So. Halsted St

Tel BOULEVARD 9199

praktikuoja 

2-8 P M 
krivi rtadi*

Lietuviai Gydytojai

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South West9tn Avenue

Tel Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryto 
'■nuo 6 iki 9 valandai vakaro

. A-į

DR. A. L YUSKA
Z412 VV. Marquette Rd. 

kampai 67tb ir Artesiaa Avė.
Telefonu Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
■r 7-V po pietų, seredoma po pietų ir 

nedaliom* pagal (Usitariih*

Dr, Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47tb Street

DR. A J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandosi ano 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 Vest 14th StrMt ’ 

CICERO. ILL.
X-Rav Pbonv Cicero 1260

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniški Koplyčia DovaMi

Turiu automobilius visokiems riika 
tams. Kaina prieinama

3319 Aubųrn Avenue
CHICAGO, ILL.

-A
Tel. Rcpublic 3100-310] 

KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 Wė$ 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar 
ba nulydžių į amžinį poilsio vietų.

rJidli.iiiOtfuaiiriijė«MtM*M*l

siųskite gėlės telegrama

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatėm į Visasi Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams it Pagrabams Vainikai 

331# S. Halsted *ŠL Tel. Boulevard 731 *
......    „    r I n 'i

■mS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas Ui- 
dotuvėst ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži* 
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui sky- 
rią.,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

A.. MONTVtD, M. D. 
aVvsi Tovvn Stare Bank Bld> 

2400 W Uaduon St
Vai • iki J po pteto 6 iki 8 «ak 

Tel Seetej *330 
Namų telefoną* Brumvick 0597

I. J. ZOLP
Graborius Chicajroj

A. L. Davidonis, M.D
i91<» S<>. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS; , 

ouo 9 iki 11 valandai ryte 
ano 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadiento it ketoirtadutito

Ofiso tęl. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avw*ae 
Kampas Farnciaco Avenoe

Įvairus Gydytojai

DL HERZMAN
- IŠ RUSIJOS - 

uera< tirtu na m* žinoma* pv» 25 •« 
tu* kaip* patvre* gydvrape <-birurgM *• 

. akušeri*

morert) i* vaikų pagal aaajaoaiu* oi* 
rodo* 
taiatt*

ašen* j.
Gydo staigia* ir chroniška* liga* vvrų

X-Ra* u kitokiu* riekrra* prw

• 646 W 46tb St.|»

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So '49tb Ct.

Telefonas 
Cicero 37g»

’ Lietuvės Akušerės ' 
Mrs. ANĖL14 K. JARUSH

Pbysical Tberapy
& Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 Sbūth Atbany 

Avdnue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo. duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ii magftetfc 
blaškėte jr t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

1 — ir 7—8

Pboht Can*l 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2201 Wės1 22nd Street

Valandos:
Seredomis it nedėliomis pagal sucarti 
Rrridrhcija 6628 So Richmbnd Itraat 

Telefonas Repnhlit 7868

Ofiso tel. Prosprct 1028
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leauitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 63rd Sc.> Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

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

Tel Lafayettt 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24tb St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofttas it Laboratorija
iV 18tb St.. netoli Morgan Si 

n no 10 12 pietų «*V įlandot
6 ik» 7: 10 vai vakar* 
Tel Canal 

Rezidrncijo» telefonai 
Hydt Park O?55 ar Centru' MM

H 10

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ Kouth Ashland Ava l labot 

CHICAGO ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

Nar-dP Uu«U( yal fyt® onp i,Uw. 4 
vai po pittų i* nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl ano 10 iki 12 v diena 

Pbonv Miduray 2880

Telefoną* Yarda 0994

Dr MAUIUCF K4HN
•631 Voutb Ashland Avenu# -

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena 2 iki i po pi*

’ <ki 8 vak Nedėl ano 10 iki <7 
Rez Telepbone Plaza 3200

BARBORA 
po tėvais

Persiskyrė su 
gruodžio 15 dieną, 8:25 valandą 
ryte 1952 m., sulaukus 20 metų 
amžiaus, gimus a. a. Barbra Chi
cago. III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Stanislovą, dukrelę Elaine 
24 vai. amž., motiną Ciciliją 
Mockienę. 2 brolius Kazimierą ir 
Albertą, 2 tetas Eleną Jonuškienė 
ir Jobana 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 

• Shopkus, 4 švogerkas, švogerį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 837 
W, 34 Place.

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

Visi a. a. Barboros Shopkus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
ni patarnavmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, * i
Vyras, Dukrelė, Motina, 
Broliai it Giminės.

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

SHOPKUS 
Mockaite

šiuo pasaulio

PETRAS ANZULAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 dien?, 5:05 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs puses am
žiaus, fcimęs Tvėrų miestely ir 
parap.. Telšių ap.

Amerikoj išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Agotą po tėvais šimkaitė, 
(fukterį Kristiną, sūnų Pranciškų 
ir gimines. Lietuvoj ‘ seserj dievą, 
švogerį Stanislovą Dargužius ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4929 
Kąrinensky Avė.

s Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 19 dtehą, 8:00 vai ry
te iŠ namų į $v.. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 

> gos pamaldos už vėtionio sielą.
o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Petro Anzulo gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
faidotuvtse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikini
mu

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tderohas 
Yards 1138.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIll IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su tevb nupiginto
mis kainomis už aukštos rąšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žihoftiittš kūno ) mimą 
Įstaigą iš bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musą automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musą įstaigą, kur galėsite pamatyti dl- 
džiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
Į tai, oi- jus ką pirksite, ar ne.

feUDĖUKIŠ yra vienatini? lietuvių kurte
teikia ambylance patarnavimą Su eksportu lifetuVia pa
tarnautoju. Dykai Keturįos Modemiškos Koplyčioj Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDĖIKJ k^ipsitė? ktir
kitur* ■ . .

.JŪSŲ GRABORIUS
.... .

4605-07 South Hermitage AVėnue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

' ' ’■■■•' • V ■' h i '"i « ' 'y. V. .,
■į imu-ii.——       ..I Į I,,., HM   -       i   , U.,11 ..i,!Ii 1 IĮ lt M.'1*,1

>< T

Antonina Shusho
Akušerka (

16 metų prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo
Pasitarirho valandob 
ftuO 7 iki 9 v. vik. 

HFF l<>2 W- 72 gaivi
j ; ’ -4, Telefonas

• Radcliffe 2740
>4>l*W»iiii*i***>4i<i>iM*!i*l* .... . ui iii m

Akių Gydytojai

(Mito ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

Cor ’ot 55tb & Halsted Sts)
Ofiso valandos hun 1-3. nuo 6:30-8:3.0 

Nedėldieniais pagal stourti

Ofiso it Rtt. .ta Boolevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St 

(Cor of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: ntto 2-4. nuo 7-0 

\ Nedėldieniais pagal «utarų

Ofiso Tel Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191 

jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. R0TH 
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgą*SpKNrfMtM* odo* ligų it oantriikų Uę*- 

3102 &>.' halsted SI 
. . . kampa* 31»* Street

Viri.; 10—t! v. ryto 2—4. 7—9 9.* 
Nėdtlioaat* ir švetotadieaiah 10—2

-4. 7

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS tift CHIRURGAS 

Gydo škv6 ofise patinusias, išputnliaa 
blauzdų gyslas.

Valandos ąuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 y. 
Nedelioriifo hu6 10 iki 12. 
3343 South Halsttd Strakt 

Tel Bortlevard 1401

, Telefonas BeHwood iŽ83

Dr. TheO. R. Hudson 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas k rezidencija 
119 Sd. 25th Alantu 

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

pietų 7-9 vakar*
L II ■ I I O* m i *—

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AklŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
ilčių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. SpecialS atyda 
atkreipiama f mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 liti 8 v. Nedeliomis pagal 
sutarti. Akinių kainės per pušę Tigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.
1712 South Ashland Avė*

Phone Boulevard1 75 8 9
................. .... ................- —Iri— .................. . .......................

dr.g.ysėrner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimą 
f Komplikuotuos* 

Atsitikimuose

Akinio Dirbtuvė

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų it Vtdktį liffų SpeciaiM 

4145 Archer Avė* 
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso va! kRkvieną dięną ntio 9 iki 
12 ryto (išakytos seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais n 
Ketvergais*. • ,

Re* Tel HYDE PARK 3395
riri>f

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR ’ CHIRURGAS 

4142 Archer Alinti* .
Telefonas Virginia 0036

, t ■ 11 —*>' — ■ • ‘ < *» n* rii*sip*iliii m ■ Ai

Rez. 6600 South Atteeian Auenae 
Phone ProSpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 ,.

DR. p. z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CmCAGČ, XLL. .

riri. ■ ■—. —II,

DLM.T. STRIKOL’IS
4645 S? 4

n.
• '3fi»0 T«l.t .

Namu T«l.t Proiptct l»J0

--------   - - - ■ • -- -

A.A. SLAKIS
Advokatas

Valandos: 9 ryto iki 4 po ptetą

Vakarais? Utakn ir K«v.—6 ftl » nl 
4145 Archer Aut. Tel. Lrftyette 7397

,1, ,1 jį ■■ urtl- 

Namą Tel įlydė Park 1395

i—

Ashland Avė.,
NMiįioįvb

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe-SU .Drie Chrk 
TulofonM Siete 7600; Vflandoe 0—0 

We«t Side: Ž1M W. 2lnd St .
r»o«iaio. »w<«io« ir r«nyą»._fJk. « Iki *

KtcKireH btre< 
fteiverro Ir SubatO* virti 7 II 

taefonu Rermbno MOo
- i u <n»nj ..............  i nęimi ii*

iiosEPH j. grisu
Lietuvis Advokatas

4631 South Ajshlknd AlM.
Tri. Donkvard 2800

■■firti,iii I'i' M...4* mU

ADVOKATAS t
B. Jb7th Sr.—prie Mlchtan 

Ta 5950—6377
4600 So. Wood Su—<ttv«go

Ta «393 
H0 N. ilk St. — pagal ttitartj



Am*. Am

J. J. Elias Byla Prieš 
Adv. Antaną A. Šlakį

A. šlakis atsako j Elias-Elijošiaus skundą

das, nors anot Jacenskio, jis 
buvęs daugiau nebereikalin
gas.

Bylos svarstymas pasibaigė 
šią savaitę, prieš inunicipalio 
teismo teisėją Ehlcr. Jacenskio 
advokatu buvo T. Fred Lara- 
mie, o Musneckienes — A. A. 
šlakis.
Teismas

Įteikė teismui dokumentą — General demurrer”; 
Elias reikalauja iš šlakio $75,000.

palaike Musneckienes 
pusę

Jacenskas
kad jis

skundėsi, 
paskolinęs 
$700, ir ji

Joseph J. Elias — EI ij ošiu s, 
buvęs Universal State banko 
prezidentas, užvedęs bylą 
prieš A. A. šlakį, Universal 
State Banko depozitorių komi
teto advokatą, kiek laiko atgal 
įteikė Cook apskričio Superior 
teismui pilną deklaraciją, 
kurioje nurodo dėl ko skun
džia adv. šlakį.
Adv. Šlakis šmeižęs Elias per 
susirinkimus, radio ir spaudą 

“Naujienose” jau

Nau-

buvo ra
šyta apie bylą ir nurodyta, 
kad J. J. Elias skundžia A. A. 
šlakį ir už jo šmeižtų jam 
(Elias) padarytus nuostolius, 
reikalauja $75,000 atlyginimo. 
Re to, paskelbta ir dalis skun
do — deklaracijos, kurioje bu
vo paduo*os ištraukos iš A. A. 
šlakio kalbų, pasakytų depo
zitorių susirinkimuose, Chica* 
gos Lietuvių Auditorijoje.

Paduoda ištraukas iš 
jienų”

Deklaracijoje paduodamos 
ištraukos iš A. A/ šlakio kal
bų, pasakytų, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, rugpiučio 5 
d., 1932 ir 16 rugsėjo, kuriose 
advokatas nurodęs banko ve
dėjų padarytus netikslumus ir 
padaręs pareiškimą, kad “ko
mitetas yra raginamas traukti 
atsakomybėn vedėjus, idant 
neištruktų nuo užsitarnavusios 
bausmės”.

Toliau deklaracija cituoja 
ištraukas iš kalbų, kurias 
skundžiamasis padarė depozi
torių komiteto mitinguose 
rugsėjo 21 d., ir spalių. 17 d., 
ištraukas paimtas iš A. A. šla
kio straipsnių “Naujienose” ir 
pagaliau ištraukas iš jo kal
bos pasakytos iš stoties W. G.

Bruno 
teismui, 
Ievai Musneckienei 
ikišiol tų pinigų jam negrąži
nusi.

Kvočiama, I. Musneckienė 
prisipažino gavusi pinigus nuo 
Jacenskio, bet ne kaipo pas
kolą, bet dovaną. Teismas jos 
pusę palaikė ir tuo Jacenskio 
—Musneckienės šeimyninis gy
venimas pasibaigė. Be to, ji 
ir kiti gerai žinos, kad vieno 
priėjimo prie city hall lange
lio neužtenka apsivedimui.

Roselando socialistų 
lokalas rengia 

šokius
Įvyks šįvakar Paradise salėje, 

11106 S. Michigan Avė.

NAUJIENOS, CRftHJO, TO. .    I»y Wii»i i *     
bių savininkai, kariaują prieš 
aukštus ta tisus net teismo ker 
liu. žmonių nedaug buvo susi
rinkę prakalbų paklausyti.
Uždraudė susirinkimus Palmei’ 

, Park svetainėje
Roseland Ta^cpayer Associa

tion laikydavo susirinkimus 
Palmer Park svetainėje pirmą 
ir trečią antradienio vakarą. 
Nuo gruod. 6 dienos svetainę 
atsakė duoti, nes susirinkimuo
se agituojama nemokėti taksus, 
ir dar buvo įsitaisę radio per 
kurį klausydavos Illinois Tax- 
payers Association sekretoriaus 
Pratt • kalbos, i
Aldermonas smerkia komisio- 

nieriaus pasielgimą
Susirinkimus uždraudė E. J. 

Kelly South Park komisionieris. 
Tokiu jo pasielgimu roselandie- 
čiai/yra labai pasipiktinę. Gruo
džio 6 dienos susirinkime, Pal
mei’ Parko svetainėje, kalbėjo 
ir 9 wardo aldermonas S. W. 
Govier, kuris taipgi pasmerkė 
komisionieriaus pasielgimą. Da
bar minima organizacija laikys 
susirinkimus K, P, svetainėj to
mis pačiomis’dienęmis.

- -^-Untanas.

valdybos veiklumo priklauso ir 
draugijos ateitis. Todėl kiek
viena naro turėtų atsilankyti ir 
balsuoti už tokią valdybą, kuri 
geriausiai tvarkys draugijos 
reikalus. Susirinkimo pradžia 
6 vai. vakare.

A. Dudonienė, nu t. rašt.

Mt. Greenwood
Sunkiai serga p-nia A. Praku

pimas; išvežta j ligoninę

A. Prakupimas, 4005 Brig- 
ton Place, po dviejų savaičių 
sirgimo namie, praeitų trečia
dienį, gruodžio 14 d., buvo iš
vežta į J. B. Murphy ligoninę, 
prie Belmont ir Halsted gatvių.

Be to musų apylinkėje serga

Skundas prieš adų. Šlakį susi
deda iš 19-kos puslapių

Pilna deklaracija, kuri susi
deda iš devyniolikos didelių, 
mašinėle spauzdintų lapų, kal
ba apie įvairius “šmeižtus” 
prieš J. J. Elias — Elijošių. 
Deklaracija sako, kad advoka
tas A. A. šlakis šmeižęs buvu
sį bankierių depozitorių mi
tinguose, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, depozitorių ko- 
mi'eto susirinkimuose, per 
“Naujienas” ir r^dio kalboje 
iš stoties, W. G. E. S.

Adu. Šlakis įteikė teismui 
“General Demurrer”

Skundžiamasis, advokatas 
A. A. šlakis atsakė į J. J. Elias 
skundą, gruodžio 5 d., įteik
damas teismui dokumentą — 
“General Demurrer” — “Bylos 
Pamato Abejotinumo Pareiš
kimą”. Tame dokumente ad
vokatas šlakis sako, kad J. J. 
Elias skundas, dabartinėje for
moje, su visais punktais ir tu
riniu, sulig teisių nesudaro 
pamato šiai bylai. Toliau kal
ba, kad sulig įstatymų, jis nė
ra priverstas į tokią deklara
ciją ir atsakyti.

IEVA MUSNECKIENe PATYRĖ, KAD AP 
SIVEDIMUI NEUŽTENKA VIEN 

PRIEITI PRIE LANGELIO

Roselando socialistų lokalus 
smarkiai darbuojasi ir auga na
rių skaičiumi. Mitingus laiko 
gana tankiai, ir į juos susiren
ka didoki būriai narių.

Bet ikišiol -lokalas neturėjo 
nuolatinės svetainės ir mitin
gus laikė pas vieną draugą, tai 
pas kitą. Bet dabar tas tru
kumas tapo užpildytas nors lai
kinai. Paimta svetainė Wicr- 
sema banko name, 11106 S. Mi- 
chigan, ant antro aukšto.

Svetainė gana erdvi, jojega- 
ima sutalpinti apie 500 žmonių.

šeštadienio vakare, gruodžio 
17 d., lokalas rengia šokius ir 
jalių Paradise Ballroom, 10822- 
26 South Michigau Avė. Įžan
ga vyrams—25c., o moterims — 
15c. Visi kviečiami atsilahkyti 
ir paremti lokalo d&Hitiotį. Pra
džia—7:30 v. vakare.~S. A.

Didokas būrys drau 
gų P. Jaugelienės 

laidotuvėse
Nors oras- buvę labai šaltas, 

didokas būrys draugų • antra
dienį palydėjo jauną, 26 metų 
Petronėlę Jaugelienę-Young į 
šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvės įvyko antradienį 
rytą. Kūnas (buvo nugebentas 
j kapinyną iŠ bažnyčios. Velio
nė dideliame nubudime paliko 
vyrą ir eilę kitų giminių.

Svel.

Šiandien Drg. Liet 
Dūk. priešmetinis 

susirinkimas

K. R. Bunco and 
Card Party!

Laimėjo teisme bylą prieš “vyrą”
Bruno Jacėnski• **

“Vyras” reikalavęs iš jos atiduoti $700 vestuvių dovaną, kuomet 
tas “investmentas” pasirodė blogas

“pirmą in- 
Jis įteikė p.

Ieva Musneckienė, 3227 So. Jacenskis padarė 
Wallace St., 45 m., gal dar vestmeritą”. 
ir šiandien butų tebesidžiau- Musneckienei $500, kaipo ves- 
gusi šeimynišku gyvenimu, 
jeigu Bruno Jacenskis, kuris 
dabartinių laiku dirbąs J. 
Rimkaus kepykloj nebūtų pa
reikalavęs pusę jos 
jeigu jie abu nebūtų 
teisme.

Dalykas prasidėjo
11 d., 1930 metais, kuomet ku
pini meilės, susikabinę, B. Ja
censkis ir I.Musneckienė nuėjo

tuvių dovaną. Vėliau davė ir 
daugiau pinigų, viso arti $700.

Reikalavo pusę Musneckienes 
turto

Rot už kiek laiko Jabenskis 
nustebino Musneckienę parei
kalaudamas perrašyti pusę jos 
turto jo vardu. Kad reikala
vimą padaryti įspūdingesnių, 
pridūręs, kad koks tai advo- 

į Chicagos “City Hall” ir išsi-(ka’as jam sakęs, jog jeigu ji 
ėmė vestuvių leidimą. Džiaug- 
mui nebuvo galo. Ieva Mus
neckienė jautėsi tiek laiminga, 
kad neatkreipė domės, kuo
met Jacenskis jai pasakojo, 
kad dabar jie jau tikrai vedę, 
kad išsiėmus leidimą iš val
džios, 
reikia.

turto ir 
atsidūrę

rugsėjo

nei vestuvių žiedo ne-

Kam

Kam čia dar 
kam brangus žiedai

čia š H ubai ar brangus 
žiedai pirkti“

Pasakojo jai Jacenskis, nu
ėjai į city hall, išsiėmė! “lais- 
nius” ir viskas tvarkoj. Niekas 
negali vyro ir moteries geriau 
apženyti. Kunigas tai tik se
novės išmislas. 
šliubai,
pirkti, kad štai viską galima 
atlikti labai pigiai.

Taip ir gyveno abu jaunieji 
kartu. Ieva BudrikaPe-Mus- 
ncckienė turėjo ir keletą vai
kų; Jacenskis jiems buvęs “old 
man”. Trumpą laiką Šeimyna 
gyveno laimingai.

Rugsėjo 22 d., 1930 metais

mirs, jis negaus nei cento to 
turto. Musneckienė nesutiko.

Nepasiduodamas, Jacenskis 
pareikalavo Musneckienės pa
daryti $2,000 judgement no
tą. Bet ir Čia nieko nepeš- 
damas, sako pasitenkinsiąs ir 
$1,000. Bet negavo nei to, 
Matyt labai užsirūstinęs, pa
reiškė p. Musneckienei, kad 
jis daugiau su ja negyvensiąs 
ir išsikraustė. Tai įvyko 
gruodžio 8 d., 1930. Netrukus 
užvedė bylą prieš ją, reika
laudamas atgal $700 dovaną, 
kuri buvusi “paskola”.

Sužino, kad nėra vedusi
Tuo laiku p. Musneckienė 

dideliai nustebo, kuomet suži
nojo, kad ji nėra vedusi. Mat, 
pasirodo, kad vien “licence” 
leidimo — neužteko. Įstaty
mai reikalauja, kad po leidi
mo išėmimo, reikia nueiti pas 
kunigėlį, ar taikos teisėją ves
tuvių ceremonijoms, 
paprastai reikalingas

kuriose ir žie-

Marijona Žabelskienė, 2025 W. 
46th Street ir Ona Lukošienė, 
1445 West 113 th Place.

Sergančiųjų draugai ir SLA. 
178 kuopos nariai, prie progos 
jas aplankykite.

Kaipo SLA. 178 kuopos pir
mininkas reiškiu širdingiausią 
užuojautą sergančioms ir jų 
Kuštančioms šeimynėlėms.

Kp. pirm. B. Walantinas.

PRANEŠIMAI
Draugijos Lietuvos Ūkininkas prieš

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

S. Lenkauskienė.

šeštadienis, gruod. 17, 1922

Musical Instruments
Muzikos ln»trument>i

VISIEMS MUZIKOS MYLfiTOJAMS 
Turiu pardavimui daug gerų rankų 

darbo smuikų, net Italijoj darytų. 
Nuo pigiausių iki brangiausių parduo
siu už cash arba mainysiu ant kitų 
smuikų.

FRANK KUZMARSKIS 
2635 W. 39tb PI., 

prie Archer Avė.

b uriushed Kooms
RENDON apšildomas kambarys, su 

ar be valgio. 3316 W. 55 St., Tel. 
Repubiic 8214.

The K. R. Girls or Kultūros 
Ratelis is giving a Bunco and 
Card Party Sunday, Dec. 18, 
1932 at 1:30 P. M. at Ahnira 
Simmons Hali, 1640 N. Han
cock St. There are many beau- 
tiful prizes and a good time 
will be had by all, for the K. 
R. girls are charming host- 
esses. Ali are invited to spend 
a pleasant afternoon among 
one’s friends and acąuaint- 
ances. Don’t forget, Sunday, 
Dec. 18, 1932! The admission 
is only 25c and I’m sure tfcis 
will meet every one’s minimum 
budget. Until then—A. K.

šiandien, 17 d.,
Mark White ^Sųuąre salėje, 
įvyks priešmetinis z Draugijos 
Lietuvos Dukterų susirinkimas. 
Jame bus renkama valdyba 
ateinantiems 1933 metams. 
Kiekviena narė žino, kad nuo

Agituoja nemokėti 
taksų pakol jie 
nebus sumažinti

MOKSLO LAIKUI 
f PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglą ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ar--kut lr,f įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 “ 
ryto iki 3 no pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halste(1 St.

iš 
9

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 instrumentas 
nesudega, nes yra plienihis. 
Greitai pats save apsimoka 
mažindamas Gaso Bilą kas 
mėnuo. Parsiduoda tik po 50c. 
Norinti persitikrinti galite 
kreiptis per telefoną arba 
laišku, musų atstovas jums pa
rodys ir išaiškys išradimą už 
dyką.

REIKALAUJAM AGENTŲ
Dabar yra geriausi proga 

tapti musų AGENTU. — Nau
jos teritorijos yra dalinamos 
po visą Chicago ir apielinkes. 
Žmones perka šį naują išradi
mą iš pirmo pamatymo. Kreip
kitės tuoj aus — nuo 9 ry to iki 

po piet.
The Gas Master 
Distributing Co. .

(Not Ine.)
6812 So. Western Avė.

Tel. Prospet 3140 
į... ---------------

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

"Aušros" Knygyne, iki Kalėdų —- kny
gos ir gintarai už pusę kainos 

“ORAKULAS”
Čia galima gauti garsiąją knygą “Ora

kulas”. kurio jie 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 menulio 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 gaspadainėnis, amatininkams, ser
gantiems ir sveikiems. Vienintelė žinių 
knyga lietuvių kalboje. Pusi. 400, kai
na $2.50 iki Kalėdų už $1.25.

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

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St 

Chicago, III.

4

Roselando Liet. Rep. Kliubo 
prakalbose kalbėjo Roseląnd 
Taxpayers Association pirm.

Pirmadienį, gruod. 12 d. Stru
milos svetainėje, Lietuvių Re- 
publikonų 9-to wardo kliubas 
juvo surengęs prakalbas taksų 
klausimu. Kalbėjo Mangon 
įr Johnson. Pastarasis rodos 
yra Roseland Taxpayers Asso
ciation pirmininkas. Kalbėtojai 
plačiai aiškino apie neteisėtai 
uždėtus aukštus taksus ant ma
žų namų, kas labai apsunkino 
biednuosius žmones, dėl nesu- 
mok ėjimo taksų grumojama at
imti nuosavybes.
Agituoja nemokėti taksų iki jie 

nebus sumažinti
Kalbėtojai agitavo, kad ne

mokėtų niekaš taksų kol jie ne

CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

So., Long Avė. I 
chi»ng». fu Jį

TKI>. RBPUBMC 8402.STEKAI

Yardas parduoda Black BandB. W. KORSAK, Sav. 
1516-18 WEST G R AND AVĖ, 

arti Ashland

Kiekvienas 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite 'gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coa’ Compa- 
niją, ten jų, gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Vaiky geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai 
tiktai
Pocahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

nifSf l| > dienų 
II H K MI Ž0,ilJ treat' 
“ 1 1*011 mentas
PASAULYJE PAGARSĖJĘS 2OLIV SPECIA

LISTAS IR DAKTARAS PAGELBĖJO 
TŪKSTANČIAMS

Pastebfitina nauja sveikata sutelkianti žo« 
litą kombinacija ISraata* ijėaenial. Tukatan 
čia! sirgusių kuriems prlsdjo kęsti kančias 
— pasveiko. Nežiūrint kokia liga nesirg- 
tumei arba pas kokius gydytojus neslgydfite 
Srba kokius vaistus nevartojote be pasek
mių, štai yra jums viltis, Motina Helena 
Įžymi sveikatos nefiSJa ir Jos sūnūs Dr. 
Šimanskis, 1860 No. Damen Avė.. Dept. 33 
Chicago, II. siūlo Jums 6namini Žo. 
Ilų treatmentą dykai. Paimkite pasiūliji- 
mą —• SI .00 buteli kraujo tonikų taipgi 
pasitarimas ir egžamtnaoija dykai. Užmo
kėkite tik 36c už patarnavimų, ateikite 
Šiandien su Šiuo skelbimu arba rąžykite 
Free Herb Clintc. Pirm, ir Ketv. 4—v. v.

$8.50 tonas

SUSTOKIT IR PIRKITE

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na v 
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

bus suVaZ, kviesdami kad KALĖDOMS DOVANAS
prisidėtų prie Roseland Tax- 
payers Association, prie kurios 
jau esą prisirašę virš šešių tu* 
katančių nekilnojamų nuosavy-l

pas

Bernard Petka’s
Vyrų Aprėdalų Kfautuvė

4171 Archer Avė.

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

Mes Mokame Cash
$8/o už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. ptieiais City Hall 

Kambarys 610

Lietuvos Dukterų Draugijos priešme
tinis susirinkimas įvyks šeštadieny gruo
džio 17 d. Mark White Parke, papras
toj svetainėj, 6 vai. vakare. Visos na
rės būtinai atsilankykite, nes bus rinki
mas valdybos 1933 metams, taipgi yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
turėsime aptarti šiame susirinkime.

A. Dudonienė, rašt.

PASIRENDAVOJA 2 fornišiaoti 
kambariai nuo fronto naujame name — 
dėl vedusios poros — antros lubos. 
Kreipkitės tik nedėlioj.

2501 W. 45 St.

RENDAI 4 fornišiuoti kambariai, 
šviesus, maudynė, vedusiai porai arba 
vyrams, gali valgį pasigaminti, 1 iš 
užpakalio. 827 W. 34tb Place.

[CLASSIHEO ADSJ 
Financial 

Finansai-Paskolos

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČ1US, Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

RENDON šviesus kambarys su visais 
parankamais pavieniams ar porai pigiai. 
5939 Rockwell St. Pašaukite Prospere 
8921>

Situation VVanted 
Darbo Ieško

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

Pa te n t Attorney 
Pateptai

PATENTŲ advokatas kooperuos sv 
^radėjais patentavime finansavime it su 
adime rinkų praktiškiems išradi 

mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Business (Jhances 
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampinė delicattessen 
ir kendžių krautuvė. Rendon $^5.00. 
pagyvenimui kambariai. Lietuvių apie- 
linkė. Pigiai, 2500 W. 39 St. ■

Business Service 
BiznJ-j Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2,00

' Kansas City ............... $5.00
Dctroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelpbia .................... $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearbora 9765. Chicago
—........... ...................... "A""............................................

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams teikale nesusipratimu tu 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų 
L y. iki' gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystei mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame 4h’kai« Męs neturime skyrių 
Atdara kasdien nuo 8 vai. tryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. įžymus namai originalio ir vienin 
relio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 — 

Naktinis Telefonas Columbus 7741

PARDAVIMUI pigiai buėemė iš 
priežasties išvažiavimo iš meisto. Kny
gynas, Box 67, 3210 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groserųė 
su namu, yra 4 kambariai pagyvenimui. 
Geroj vietoj, naujas muro garadžiuš. 
pigiai. Atsišaukite greitu laiku. Sa
vininkas apleidžia Cbicago. 3808 Lowc 
Avė. Tel. Boulevard 6502.

PARDAVIMUI grosemė ir delicates- 
sen. Turiu dvi krautuves, vieną pri
verstas parduoti, nes negaliu apsi
dirbti. • r

4300 So. Western Avė.
. TeL Ląfayette 8549 ;

. i - - '-.i*1 - t-.........—----------- --------

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
prieinama kaina, biznis išdirbtas per 
20 metų, turi būt parduotas į trumpą 
laiką. Priežastį patirsite ant vietos. 
4135 W. 47 St. Tel. Lafayette 0780.

PARDAVIMUI grosemė ir delicates- 
sen su 4 kambariais pagyvenimui ir ga- 
rage, renda $30.00. parduosiu pigiai dėl 
priežasties dviejų biznių.

2655 W. 43th St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo ša
pa. arba mainysiu ant kokio kitd biz
nio arba ant mažo namo .

2646 W. 63 St. r

Poultry 
NaminiaiPaukSčiai

AUGINKITE VIšTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maąlionkų kiaušinių miši
nys, $1.65, Scratcb, $1.10. Cash kainos 
be pristatymo. Tel. Hemlock 9845. Albert 
Angel Jr. Co., 5832 S. Western Avė,

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO medinis namas, auk

što, visi įrengimai, Marųuette Parke j 
kas ką turite vertės $2,500 be morgi- 
čių. 6602 So. Fairfield Avė, 2 labos.

. -- --- ----------------- ■“ .........— M—

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—AČiu už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

• J, I ■ .

Telefonas yra

ROOSEVELT g5QQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro;




