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Šiandie Atstovų Butas 
Svarsto Alaus Klausimą

Tikimąsi, kad atstovų butas jau rytoj pri 
ims alaus legalizavimo bilių

VVashington,. gr. 19. — At
stovų buto finansų komiteto 
pirmininkas Collier pareiškė 
laikraštininkams, kad bilius, 
legalizuojantis 3.2 nuoš. stip
rumo alų atstovų bute bus pri
imtas trečiadieny. Gali kartais 
atsitikti, kad tas bilius bus pri
imtas dar antradienio vakare.

Finansų komitetas bilių ra1* 
portuos rytoj ryte, kaip tik su-

Francijos kabinetas 
nesirūpins skola 

Amerikai
Paryžius, gr. 19. — Naujasis 

Francijos kabinetas, kurį su
darė Juozas Paul-Boncour jau 
pradėjo veikti ir vakar laikė 
pirmą susirinkimą, bet nieko 
nenutarė skolų klausimu. Yra 
sprendžiama, kad butų veltus 
dalykas bandyti pakreipti at
stovų butą ir prikalbi ntCt i jį 
permainyti savo nuomonę, kad 
jis sutiktų užmokėti skolą 
Amerikai. Todėl nemokėjimas 
skolos bus atidėtas į šalį toli
mesniam laikui ir* dabar visai 
nebus keliamas.

22 žmonės sužeisti trau
kinio katastrofoj 

Chicagoj
Chicago.—22 pasažieriai liko 

sužeisti ir daugelis liko supur
tyti Burlington 
Downers G rovė
traukiniui Union stoty, įvažia
vus į užtvarą, kuri pažymi bė
gių užsibaigimų.

geležinkelio 
priemiesčio

Kanada deportuoja 
munistus

ko-

Halifax, N. S., gr. 19.—De- 
žmonės tapo deportuoti 
Dresden kaipo komunis-

vyni 
laivu 
tai.

Kuba eina prie pinigų 
infliacijos

Havana, gr. 19. —Preziden
tas Machado paskelbė pienų, 
sulig kurio bus išleista $60,- 
000,000 pinigų ir bus įkurtas 
$100,000,000 farmerių kredito 
bankas. Jis paduos tų pienų 
šalies ekonominiai komisijai ir 
reikalaus greito raporto, kad 
kuogreičiausia butų galima pra
vesti reikalingus įstatymus.

Pakelia plėšimų apdraudę

New York, gr. 19. — Pieši
mų apdraudos kompanijos pa
skelbė, kad iš priežasties pa
didėjimo plėšimų visoje Šalyje, 
apdrauda nuo plėšimų bus pa
kelta keliose šalies sekcijose.

Jį ra- 
biliaus

sirinks atstovų butas, 
portavus, prasidės ir 
svarstymas.

Republikonų vadai paskelbė, 
kad balsavimas alaus legalizavi
mo biliaus nebus partijos daly
kas. Tas reiškia, kad republi- 
konai galės balsuoti kaip jie 
nori ir nebus verčiami laikytis 
visos partijos nusistatymo tuo 
klausimu.

Pašautas Capones 
gangsteris Frank 

Nitti
Frank Nitti, vie- 

but- 
liko

Chicago. 
nas iš vyriausių Capones 
legerių sindikato vadų, 
pašautas ir gal mirtinai sužeis
tas susišaudime su keturiais 
detektyvais, kurie padarė kra
tą sindikato raštinėje 5 augšte 
La Salle-Wacker trobesy. Vie
nas detektyvų, Harry Lang, ir
gi tapo pašautas.

Susišaudymas įvyko kai Nitti 
įsikišo j burnų ir norėjo pra
ryti lakštų popieros ant ku
rios turbut yra surašyti svar
bus gengsteriams dalykai. Ka
da policija norėjo atimti tų po- 
pierą, Nitti išsitraukė revolve
rį ir paleido į Lang šūvį. Tada 
ir detektyvai pradėjo šaudvti į 
Nitti.

Kiti 6 gangsteriai, kurie bu
vo raštinėje ir kurie turbut lai
kė konferenciją su savo vadu, 
persišaudyme nedalyvavo.

Maištas Hitlerio 
riuomenėj”

“ka-

No. 299

19. Ap-

Nutraukė ranką

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

'r
>

Reikalauja paleisti politinius ka
linius ir ruošias traukti į 
Vilnių

gyv. 
vals- 
į Pa-

Buenos Aires, gr. 19. 
j gulos stovis tapo paskelbtas

117 opozicijos v žmonių areštuo
ta. Norima paskelbti apgulos 
stovį visoje šalyje '

10 jų 
apielin-

Kentucky gražuolė yra lietu
vio studento nuotaku

jau
ku-
nu-
Ap-

VI- 
ki- 
Vi-
pa-

New York, gr. 19.— Garsi 
aktore Ethel Barryniofe sun
kiai serga - plaučių uždegimu, 
bet pasveiksianti. ■

December 22 dienų.
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OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val

[Acme-P.

Amerikos prohibicioninkų vadai
ir Mrs. Ella A. Boole kalba atstovų buto komitetui prieš le

galizavimą alaus.

Chicagb, III., Antradienis, Gruodis-December 20 d., 1932
■----- -------------------------------------------------------------- *---- !----- -----------------------------------------*-------------------------

Prezidentas Hoove
ris tarsis dėl karo 
skolų sumažinimo

Pranešime kongresui sako, kad 
jis pask’rs komisijų tartis su 
kitomis valstybėmis ekono 
minėje konferencijoje

Washington, gr. 19.— Prezi
dentas Hooveris padarė kon
gresui lauktą pranešimą karo 
skolų klausimu.

Savo pranešime jis sako, kad 
jis paskirs tam t-krų komisiją, 
kuri dalyvaus viso pasaulio eko
nominėje konferencijoje ir kar
tu pasitars su kitomis valsty
bėmis apie karo skolų sumaži
nimų. Del paskirimo tos ko
misijos jis pasitarsiąs ir su iš
rinktuoju prezidentu Roosevel- 
tu, nes tai komisijai teks dau
giausia darbuotis kai Roosevel- 
tas jau bus užėmęs prezidento 
vietų.

Prezidentas mielai sutinka, 
kad pats kongresas skirtų to
kią komisijų, bet turbut nujaus
damas kongreso opoziciją, jis 
sakosi ir pats ją paskirsiąs. 
Kongreso vadai tuoj aus atmetė 
prezidento pasiūlymą skirti ko
misijų ir paliko jam pačiam ją 
pasirinkti. Į komisiją pateks 
ir kongresmanų.

Iš prezidento pranešimo gar 
Įima suprasti, kad apie karo 
skolų sumažinimą busią taria- 
mųsi tik su tomis šalimis,/ ku
rios savo skolas ikišiol yra mo
kėjusios. Tos gi, kurios nemo
kėjo gruodžio T5 drį; negali tk 
kėtis derybų iki jos nesumokės 
tos savo skolų dalies.

A. Photo]

— vyskupas James Cannon, Jr.

Milicija muša pikie- 
tuo jaučius kasyklas 

angliakasius
>iii ■ /
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Pikietuotojai' suniukti, 
areštuota' Taylorville 
kėj

Kariuomenė valdo 
Argentinos sostinę 

Buenos Aires

800,000 šelpiamų be 
darbių Brazilijoj

Rio de Ja neiro, gr. 19. —val
džia šiaurinėj Brazilijoj, kur 
gyvena ir keli desėtkai tūks
tančių lietuvių, šelpia 800,000 
žmonių. Tai atseina šaliai apie 
$1,200,000 į menesį.

100 mylių į valandą 
greitumo traukinys

Berlynas, gr. 19. — Berlyno- 
Hamburgo linijoj tapo išbandy
tas greičiausias traukinys pa
sauly. Jis 178 mylių kelių pa
darė j 141 minutę, arba vidu
tiniškai po 78 mylias j valandų. 
Augščiausias pasiektas greitu
mas buvo arti 100 mylių; net 
ir pasisukinimus darė eidamas 
daugiau kaip 60 m. į vai. grei
tumu.

s Tai buvo greičiau ne trau
kinys, bet vienas vagonas, ku
ris pats pagamina ir pajėgų. 
Du Diesel aliejaus motorai va
ro du dynamus, kurie gamina 
elektrų dėl dviejų motorų, ku
rie ir suka ratus.

Amy Johnson padarė 
naują rekordą

California paliuosuos 
prasikaltėlius prohi- 

bicijai

Garsus futbolininkas 
Petras Yanuskus 

apsivedė

Champaign, III., gr. 19. —Du 
žaidėjai šiemet Illinois univer
siteto futbolo jaukte buvo Gil 
Berry ir lietuvis Petraus Ya
nuskus. Jie visuomet lošė kar
tu ir vienas kitam gelbėjo.

Todėl kai Berry apsivedė su 
studente Winnie Flint, tai ir 
Petras Yanuskus pradėjo ne
rimti ir nusitarė savo draugui 
ne apsileisti. Yanuškus išvyko 
į Paducah, Ky., kur gyvena 
gražuolė Robbie Cross ir su ja 
“elopino” į Benton, Ky., kur 
jiedu ir apsivedė.

Jaunavedžiai apsigyveno 
Champaign iki Yanuskus baigs 
universitetų šį vasario mėn.

Garsusis lietuvis futbolinin
ką syra kilęs iš Kewanee, III.

Londonas, gr. 19. — Amy 
Johnson, kuri sumušė savo vy
ro kapt. Mallison, rekordą 
skrisdama iš Anglijos į Pietų 
Afriką, dabar sumušė ir savo 
pačios rekordą gry štamo joj ke
lionėj, nežiūrint kely užtiktų 
smarkių , audrų, kurios trukdė 
jos kelionę/ Ją Londone pasi
tiko didžiausia minia žmonių.

Vilnijoj baltgudžiai 
sujudo.

Vilnius, lapkr. 28. —Čia pra
sidėjo buvusio Taraškevičiaus 
didelė politinė byla, kurioj jis 
yra lenkų kaltinamas sųryšy su 
baltgudžių organizacija Hroma- 
da. Taraškevičius bandė pa
bėgti į užsienius, bet Dancige 
lenkai <| ^-pagavo.

Sųryšy su besiartinančiu pro
cesu visame Vilniaus krašte pa
plito užsienių spausd. baltgu
džių atsišaukimai ir laikraštis 
“Borotha”. Visur griežtai rei
kalaujama, kad lenkai paleistų 
visus baltgudžių politinius ka
linius ir šaukiama, kad į Vilnių 
susirinktų tūkstančiai baltgu
džių protestuoti prieš procesų 
ir persekiojimus.

* Užsimušė aviatorius
Danville, Cal., gr. 19.—Claire 

Kinsey Vince, 35 m., karo ve
teranas ir penktas žymiausias 
pašto aviatorius, tirštos mig
los laiku įskrido į šonų Rocky 
kalnų ir užsimušė ant vietos, o 
jo aeroplanas sudegė.

Taylorville, III., gr.
Valstijos milicija ir speciali še-įgulos stovis tapo paskelbtas 
rifo mušeikos . šįryt užpuolė Buenos Aires—septintame di- 
ir skaudžiai sumušė Peabody džiausiame’ mieste pasaulyj, tu- 
kasyklas piketuojančius ang- rinčiame virš 2,000,000 gyven- 
liakasius.

10 pikietuotojų tapo areš
tuota, jų tarpe Joseph John
son, kuris yra sunkiai mušei
kų sumuštas. 

f t

Milicijos Pr mušeikų puolimą 
angliakasių iššaukė atsinauji
nęs platesniu mąstu pikietavi- 
mas Peabody kasyklų, kurios 
atsisako pripažinti naująją an
gliakasių uniją, Progressive 
Miners of America.

Atvykus apie 100 angliakasių 
pikietuoti tris kasyklas, juos 
milicija ir mušeikos puolė muš
ti lazdomis.

Sacramento, Cal., gr. 19. — 
Californijai referendumu panai
kinus prohibicijos įstatymus ir 
tam panaikinimui įėjus galion, 
gubernatorius paliuosuos iš ka? 
Įėjimų visus nusikaltėlius vals
tijos prohibicijos įstatymams, 
viso 122 vyrus ir 6 moteris.

Daug sniego New Yorke
New York, gr. 19. — New 

Yorkų užtiko smarki sniego 
audra, laike kurios sniego pri- 
snigta arti 7 colių.

Kad išsikasti iš sniego, mies
tas turėjo pasisamdyti 17,000 
darbininkų, kuriems miestas 
moka po 50c į valandą. Sniego 
nukasimas miestui kainuos apie 
$500,000.

Akmenytės vienk., Kupiškio 
valsč. pas pil. Zavacką J. ku- 
liant javus per neatsargumų 
mašina nutraukė ranką p. VI. 
Leizytei, 19 met. amž. 
Jutkonių km. tame pat 
čiuje. Leizytė atgabenta 
nevėžio žydų ligoninę.

Kassel, Vokietijoj, gr. 19.— 
600 kareivių iš Hitlerio “ka
riuomenės“ pasitraukė iš par
tijos. Tikimasi, kad juos pa
seks ir daugelis kitų. Maištas 
kilo kai pritruko pinigų apmo
kėti už hitlerininkų uniformas 
ir firmos pradėjo skųsti pavie
nius kareivius. Grupės vadas 
tada išpardavė 15 tonų bulvių, 
kurias ūkininkai buvo suauko
ję išdalinimui beturčiams, o pi
nigus atidavė kreditoriams. Už 
tą centras jį išmetė iš partijos, 
o su juo išėjo ir minėti karei
viai.

Magdeburg, Vokietijoj, gr. 
19.—Hitleris kalbėdamas parti
jos administratoriams pareiškė, 
kad jis, kaipo geras kapitonas, 
pasiliks ant laivo, nors laivas 
ir paskęstų.

Hitlerininkų ubagavimas

Berlynas, gr. 19. — Dar nie
kad hitlerininkai neubagavo su 
tokiu atkaklumu, kaip jie uba
gauja dabar. Uniformuoti fa
šistai slankioja po gatvės ir 
sankrovas ir atstatę dėžutės 
maldauja pinigų. O pinigai 
jiems labai reikalingi. Juk rei
kia užlaikyti didelius ginkluo
tus burius, be to šiemet reikė
jo pravesti penkias rinkimų 
kampanijas, taip kad partija 
giliai paskendo skolose.

Chinijoj kuriasi bolševi 
kiška republika

Shanghai, gr. 19. — Iš Shen- 
si ir Kansu provincijų, šiaur
vakarinėj Chinijoj, ateina ži
nių, ka<| ten kuriasi sovietų 
respublika, kurios uždaviniu 
bus išlavinti didelę kariuomenę, 
kad užkariauti visą Chinijų. 
Tą sovietų respublikų, kurių 
sudaro 20,000 chiniečių komu
nistų kareivių, Maskva remia 
pinigais, ginklais ir žmonėmis.

Pasimirė žymus Vokie 
tijos socialistų vadas
Berlynas, gr. 19.— Nuo šir

dies ligos vakar pasimirė se
nas socialistų vadas Eduard 
Bernstein. Jis buvo 82 m. am
žiaus.

Prancūzai sumušė amerikietį 
daktarų

H'ĄįjA':

Cleveland, O., gr. 19. — Va
kar savo namuose staigiai pa
simirė poetas ir lektorius Ed- 
mund Vattce Cooke, 66 rtli am-mund Vattce Cooke, 
žiaus.4:21.

ORHta

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

Giedra ir biskį šilčiau; švel
nus pietvakarių vėjas.

Saulė teka 7:14, leidžiasi

Paryžius, gr. 19.— Ameri
kos ambasada gavo žinių, kad 
prieš amerikiečius nusistačiu
si francuzų gauja sumušė gat
ve ėjusį Dr. Daniel Mahoney 
iš San Francisco, kuris pats 
yra kariavęs Franci joj ir ga
vęs francuzų garbės kryžių.

Moline, III., gr. 19.—Andrew 
McKegg, 53 m., vienas savinin
kų McKegg Bros, anglių ka
syklos ties Coal Valley, ir Mrs. 
Anna Plunkett, 47 m. iš Rock 
Island, liko užmušti, o kasyk
los foremanas Begvvell kritiškai 
sužeistas, Chicago-Omaha paš
to traukiniui užgavus jų auto
mobilių.

New port, Ky., gr. 19.— Jes- 
sie Moore, kontraktorius, susi
barė su savo žmona už 3 me
tų kūdikio priežiūrų, žmona pa
stvėrė j*evoįve$ ir savo vyrų 
vietoj nušovė.

tojų. Areštai žymesnių opozi
cijos vadų tebesitęsia ir 
yra areštuota 117 žmonių, 
riuos įtaria ‘ dėl suokalbio 
verst dabartinę valdžią.
gulos stovis tapo paskelbtas 30 
dienų.

Ar bus apgulos stovis ir 
soje šalyje, priklausys nuo 
tų valstijų gubernatorių, 
siems gubernatoriams tapo
siųsti paklausimai, ar jie nori, 
kad ir jų provincijose butų pa
skelbtas apgulos stovis. Trys 
gubernatoriai tam pritarė, bet 
kiti tam pasipriešino. Dabar 
laukiama kitų gubernatorių at
sakymų ir prezidentas Justo 
kolkas apgulos stovio visoje 
šalyje dar neskelbia.

Buvęs prezidentas Hipolito 
Yrigoyen, 82 m., kurio valdžia 
ginklo pagelba buvo nuversta 
1930 m., tapo išgabentas į Mar
tin Garcia salų. Kitas buvęs 
prezidentas de Alvear veikiausia 
bus ištremtas į Europą, kaip ir 
keletas kitų žymesnių radikalų 
partijos Vadų.

Gardeh City, Kas., gr. 19. — 
Jos^ph SartOrius, cukrinių run
kelių dirbtuvės darbininkas, jau 
26 metus vartoja tų patį dvi
ratį. Per tą laikų jis padarė 
jau 34,320 mylių.

Nesisekė lošti bridžių— 
nusižudė

Detroit, Mich., gr. 19. —P-lė 
Marion Nelson vakar nusišo
vė. Draugai spėja, kad ji nu
sižudė iš nusiminimo, kad jai 
labai nesisekė lošti bridžių.

I Telegramų siunčiami pinigai nueis
i IKI

Nušovė slaugę ir pats 
nusišovė

i ar jus jau pasiuntėte savo 
į Dovaną Lietuvon?

Reikalaukite “Nau
jienų” Kalendorių 

1933 metams
—1  .'K.*......*., ■ „■■■

Naujienų
veltui Nauj 
lendorlųp 
standų tik

Chicago. — Frank Amato, 
12837 S. Sacramento Avė., kon
traktorius, vedęs ,tėvas keturių 
vaikų, nušovė jaunų Irma Far- 
rel, slaugių mokinę Little Com- 
pany of Mary ligoninėj ir pas
kui pats nusišovė. Jų lavonus 
rasta Amato automobily lau
kuose ties Orland Park mies
teliu.

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

New York, gr/ 19.— i 
York Hospital mirė trys kūdi
kiai, slaugei padarius klaidą 
ir įleidus jiems ne tų vasitų.

f ,'1

tytojai gaus 
I93p metų ka- 
išiotojus ir ant 

{standų tik vieną dieną, būtent 
New KETVIRTADIENI, Gm«dao-

s
»



Antradienis,

NA U JASKORESPONDENCIJOS

PIRATŲ SKRYNIOJ

dalyvauja

Boston, Mass
Skloka

Mes

Padarome Visiems Greitai

žada

PATOGUMUI

Atsišaukimus

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

nnes
ren

štai
Kam-;

Dar vienas atsisau- 
kimus Liet. Aatsta- 
tymo B-vės reikalu

Korteles 
Programus 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konventus
Plakatus

South sidčje 
paaukoti 
Lietuvių

išrinkti
et. Kambario Fon- 
, malonėkite daly- 
parengime; įžanga

ant savo 
sužinoti 

šėrininkus ir gauti jų

Kapitonas 
Pasauliniame kare

_ . _ 1 ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
"J------*'------- 12 l!“- *Patarimas

idie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Nedėliomjs.>u<i I 0 .ryto iki .1 rak 

kampas Keeler Avė. Tel. Ctawfotd 55/3

Bostone pirmas sniegas pa
sirodė gruodžio 10 d. Antru 
kartu pasnigo gruodžio 13. Bet 
oras gana šiltas, sniegas tirps-

Lietuvių Kambario Fondo 
reikalu

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėm.
Kortelės .
Pasveikinimai, ėtc,

YPATINGAS SETAS, pilnas ore besi
randančiais turtais. Ideališkas ant* 

ras setas dėl namų, todėl, kad jis leng
vai galima iš frontinio kambario per
nešti į miegkambarį, virtuvę, žaidimui 
kambarį arba ligonio kaųibarį—kur tik 
jus norite. Del berniuko arba mergaitės 
kurie yra išvažiavę kitur mokyklon, bus 
smagu gauti Jokią dovani), ir apie jų 
jums džiaugsmingai pranešti. Turi aug- 
štos Standard rųšies Majestie ypatybes; 
inkorporuotų augštesnės rųšies meka- 
nizmą, kuris randasi tik brangesniuose 
setuose. Pamatykite ir išgirski^- arti 
minusiose Edison Electric Shop krau
tuvėse.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
itaį^ kaip jos vedamos, sh ;spęcialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. <“ ' 
galijo i ................... , - - r
Praktikuoja per daugel] metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS: v J tn '* 
valandai ir nuo 5-S valandai vakare 
4200 West 26 St

DUODAME

FEDERAL .-Ui
KUPONUS

šus su prašymu. Bet pasirodė 
viena spraga, kad kuomet su
sirenka šėrinįnkai, tai neturi 
įgaliojimo blankų ir ant vie
tos negali išpildyti įgaliojimų 
delęi stokos bjankų. Vieni 
kreipiasi į specialę komisijų 
reikalaudami blankų, kai kas 
ir prie manęs kreipiasi, bet 
nesulaukdami ant rytojaus to
kių blankų prisiunčiant, tuo- 
jaus leidžia paskalas, buk aš 
tr^d^s \dwfeų ąr įdarus y i- 

reikalaujamus kvorumas neį
vyktų, W 'tikrųAS ^vp ,as- 
inepjška^ išrokavimaks.

Ąitąkieius į^rmųuus iir pjri- 
utetunauis man neesamos 
kaUės esu verčiamas (pasaky
ti, kad .4ao matiki Man trupi 
jau nešiandie, !kad B*vės >rei- 
kalus butų gabma atatibka- 
mai pertvarkyti ir vjejiaip ar 
kitaip nusistatyti, ką mes a- 
Htyje privalom daryti. O įtik 
tuomet galėsime iprieiti (.prie 
kokios nors išvados, kuomet 
galėsime turėti kvorumų ir 
ptinų balsų Skaitlių kiek yra 
reikalinga pakeitimui B^včs 
jstatų.

Musų organizacijos direkto
riai 1 neturi Jėgos prieš įstaty
mus nieko daryti, tas privalo 
visiems būti aišku. Leidimas 
paskalų, kad aš tik trukdau 
sudarymų legalio susirinkimo, 
yra nesąžiningas manęs dis
kreditavimas ir kieky ienas, 
kurs leidžia tokius paskalos, 
kuomi vadovaudamasis .tatai 
daro? Kokia man nauda, l-k,ad 
B-vė negalėjų i persiorgani
zuoti? Ar, tai dėlto, kad 'tokiu 
budu aš galiu palaikyti dar
bų? Juk ir dabar mano dar
bas ne nuo manęs vieno pri
klauso, tik nuo direktorių. Jei 
direktoriai pasakys, kad ma
nęs čia nereikia ir pastatys ki
tų žmogų, tai mano vieta vis 
viena priklauso nuo direkto- 
riato valios. Tik man ta vie
ta nėra taip jau maloni, kuo
met organizacijos veikimas

suvaržytas. Jei B?vė bus per
organizuota, ar net, likviduo
jama, tai ar direktoriatas pa
liks mane prie još, ar parinks 
kų kitų, tai vis viena bus 
Ijuosesnės rankos darbui. Man 
juk butų daug geriau dirbti 
prod.uktyvis darbas ir dargi 
tokis, kur butų galima netik 
man vienam B-vėje darbuotis, 
bet kad ši įstaiga galėtų porų 
tuzinų darbininkų išlaikyti ir. 
pelnų duoti mvo ^ėriūmkmb8* 
«W kas mano, ddbęff lB- 
vės reikalai ‘lįw .ęmų,Jk^ip 
kad yra, ir ijąm ?viaw ;Mltas

!jkW9 jvedeįas, titi W1 ‘la
bai -skundžiai w»ta.

busJUtii įgaliojimo BlmWlb 
tai nors jp komisija iš- 
spaųsdbmsi 
nok kaį
šaukti : sųsirnMmws> ijn visur 
jwitrdko> ir -PUS 1-Jmmisijos na
rius, ir centre. Tai $ią tę 
daviau dar $m«sdiuti rei- 
kimwWWbę<ir visų(pps ma
ne auišaųkųsių, reikdlaviiųai 
bus greitai patenkinti, K-urie 
dar neą įsišaukėte, Jeikifes 
greitai atsišaukti, pasiųsiu yj: 
sieins, kas tik atsikreips.

Tariu širdingą ačiū tiems 
visiems šeriniams, kurie a L 
ėjo pagelbon sudaryti busian
tį seimų teisėtu. *

—Strimaitis. 
L. A. liovės sekretorius.

P. S. Visais irėikdlaįs jkreįp- 
kitės žemiau ‘telpančiu adre
su: Lithnąi,dąn Depelopmenl. 
Corporation, Avė. and 25 
St., New Yoik, N. Y.

72 W. Adams St. — 132 S. Deatbom St,

Nors praeito seimo išrinkta 
speciale komisija išsiuntinėjo 
tiems šėrininkams spausdin-? 
tus atsišaukimus, kurių adre
sai centre randasi, kad netik 
patys pasirūpintų išpildę pri
siųstas blankas grąžinti komi
sijos nariams, arba bent'ku
kiam iš direktorių ir prašė at
sišaukti tų Visų, kurie jlelęt HČ4 
teisingų adresų nėra gavę ioi 
kių atsišaukimų, kad paskui 
bintų priduoti centrui savo 
vėliausius adresus. Vienok dar 
vis daugelio tokių musų šė- 
rininkų randasi, kurie nesu
teikė jokių apie save infor
macijų ir negalima su jais su
sisiekti. Tie visi yra dar kar
tą prašomi kogreičiausiai lai
šku atsikreipti į centrą, o gau
site reikalingas informacijas 
ir pamainas išpildymui.

Reikia pastebėti, kad atsi
rado gerų žmonių musų šėri- 
ninkų tarpe, kurie netik patys 
savo pamainas jau seniai pri* 
siuntė, bet pasiėmė 
pečių sunkų darbą 
visus 
pamainas. Didesnėse kolonijo
se atsirado vienas, kitas tokis 
geradaris ir atsikreipė prie 
centro sekretoriaus su prašyi 
mu prisiųsti jų kolonijos su 
apylinkėmis šėrininkų adresus 
ir jau vietomis tie šėrininkai 
atlaikė savo apskrities susi-* 
rinkimus, įgaliojo tokius as4 
menis, kurie tikrai dalyvaus 
metiniame seime. Dar kelio
se kolonijose trumpu laikii 
bus toki suvažiavimai, man 
paakstinus ir pasiuntus sura-

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,

Chicago,

KALĖDŲ DOVANOMS 4-^
Besiartinant Kalėdoms, beveik kiekvienas 
žmogus mano pirkti Jkam nors kokią, 
nors dovaną.

ČEVERYKA1 YRA GERIAUSIA DOVANA ^7 
, ’ ' , ■ .Ų- • ’

Prieš Kalėdas šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 
užlaikome geriausius čeverykus ‘
mynai: vyrams, moterims ir vaikams.

Pirkdami pas mus, sutaupysite pinigų

Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstiją pilietybės 
aplikacijas.

MOKĖKITE KAS
MĖNESI KARTU

SU - GA^O .■ n
,, ..SĄSKAITA^   Brou<lwn.v—4B02

Sekamas Mokėjimas
Vasario Mėntsy.

Iš tilpusio laikraščiuose au
kotojų sąrašo visi gali matyti, 
kad Lietuvių Kambario klausi
mas yra visuomeniškas, nes iš 
įvairių mięstų, iš įvairių mu
sų kolonijų plaukia aukos tam 
reikalui. Aišku, kad visi su
pranta, jog šitas kambarys 
Pittsburgho Universitete, bus 
tai lietuvių kultūros pamink
las, — vienintėlis visame Ame
rikos kontinente. Nauji davi
niai rodo, jog šiuo reikalu su
sidomėjo visi lietuviai, 
kur ir kas daroma Liet, 
bario naudai:

SLA. Jaunuolių kuopa 
te Jamaica Plains, Mass 
gia kortų pažmonį.

Liet. Studentų Kliubas Pitts 
burghe ketina sausio mėnesy 
je. surengti šokius-balių.

Pittsburgho
— moters nutarė 
bendrą auką $75.00 
Kambario fondan (pilnos žinios 
bus vėliau).

Pittsburgho L. Vaizbos Bu
tas gruodžio 26 d., vakare, ren
gia balių Lietuvių Piliečių sve
tainėje, 1723 Jane St., SoutŪ 
Side. Visi šio miesto ir apyi 
gardės lietuviai, ypač draugi-į 
jos ir jūsų išrinkti atstovai; 
sudaranti Li 
do Komitetą 
vauti šiame 
paprasta.

Lietuvių 
rengia Liet, 
balių sausio 
svetainėje, 
burgh, Pa

čekius rašykite: Lithuanian 
Memorial Room Fund, ©^siųs
kite finansų sekretoriui: VV. 
Zamblauskas, 31 Minooka Avė?, 
/ ’ittsburgh. Pa.

Spaudos Komisija.

bar jie pirštus kremta 
pagimdė “skloką”.

Gims

r augščiau 
turime didžiausį pasirinkimą visai šei

Piliečių Draugija 
Kambario naudai 
2 d. 1933 m. savo 

1723 Jane St., Pitts-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
sere domis iki 7 v. v.

U r K ES 
Night and Mcjrning to kcep 
thein Clean, Glekr and Hcalthy 

Write for Frae *‘Eye Care” 
or **JEye Bcauty” Boqk

M arine Cq., DepI. g. S„ 9 E. Ohio St., Chicajto

“Darbininko” pastogėj 
tuojau gimti naujas studentų 
laikraštukas. Mat, katalikai įsi
kūrę St. Mary’s College, 
Thompson, Conn., turi dabar 
daug “studentų”, šitie “studen
tai” dabar suorganizavo “Lith- 
uanian American Catholic Stu- 
dent’s Organization”, kuri tą 
laikraštuką ir leisianti. Busiąs 
Lietuvos “ateitininkų” dvasios. 
Redaguos nesenai atvykęs iš 
Lietuvos stud. J. P. Pilipaus-

Kur musų sandariečiai?

Jų visai nematyt. Tiesa, ir 
jie turi savo saliukę, bet be 
“whist party” jie daugiau nie
ko nesurengia.

Verta paremti
So. Bostone mes turime ga- 

bi^ muziįąs mokytoją p-lę Va
lentiną Paltanavičiutę. Tai se
no laikraštininko Paltanavičiaus 
dukrelė. Ji baigus konserva
toriją ir dabar užlaiko muzi
kos mokyklą. Labai energinga 
mergele. Ji, be kasdieninio dar
bo, dar plačiai dalyvauja vi
suomeniniame veikime: reži
suoja ir vaidina spektakliuose, 
skambina parengimuose. Ir 
svarbiausia, kad ji visuomenės 
neskirsto į rųšis 
visur.

Ir čia jau žiema

lai p vadinamieji “sklokinin- 
kai” čia gerai gyvuoja. Šali
mais bimbinių (tik viena siena 
teskiria) jie pasisamdė salę, 
i engia vakarienes, kiekvieną 
šeštadienį šokius, turi gerą 
muziką, chorą ir taip toliau.

Bimbinių eilės retėja ir da- 
kam

ATDAROS VAKARAIS IKI KALĖDŲ 

COMMOYWEALTH EDISON

- ELECTRIC SKOPS
Vidurmiesty 

Telefonas RANdolph 1200, Lacals 979, 1026, 5ĮĮ8 , 
Skyrių Sankrovos Atdaros SeStadlenlais Iki 0:30 Vakare. 
___ J Broadway (J-' • 'Ashland—-4884 South Ashland 

Irving I’ark-—4833 Irvine Park Blvd. South State—-3160 South State St
Logan Sųuare—3ttl8 Milwaukee Avė. Englewood—862 W. 63rd St.
Madison-Cratvford—4231 IV.Madison St. Sonth Chicngo—2050 E. 02nd SI

Koseland—11110 S. Mlchigan Avė.

Ant visų pirkinių padarytų ant musų išmokėjimo plano prįskaitoma maža suma už, patarnavimu

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai A 

3265 So. Iluisied St. Tel. Victory 6576

MEMBWK
I \ y m tiV/n*

įPirmadienį (12) tapo sumo
bilizuoti bedarbiai, kurie gau
na miesto paramą, sniegą nuo 
gatvių valyti. Dirbo jie dviem 
pamainom iki 10 vai. nakties.

J. Krukonis.



I

3 'Antradienis, gr. 20, 1932 NAUJIENOS, CKicngO, M, 
......        ——   g.,.v-tų,' -,

šiomis dienomis

Stirnų priviso

Taurage

KALĖDŲDaug kiaunių priviso

50LOMON

sudegus pil. Dobrovols 
su 14 melų amžinus su

Naujos 
Žemos 
Kainos.
Šaukite

kruvds. 
parduoda 
dirbtuvėms

4CM«*Ab •*
A

WA» K

BUDRIKO 
KRAUTUVĘ

The study of law develops and eguips 
LEADERS. Most of our Loading Mon. Including 
our Prosldonts, ha ve been Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro it always a Great 
Domand for Mon and Women wlth Legal Tratnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ono subject at a time. No Time Lošt. New Clattot 
formed nlno tlmet a Yoar. Start Studying and Earn* 
Ing Creditt at any Time. ENTER NOW. LL.B. Degroo 
In Three Yoart. Day and Evoning Clattot.

Surinktų
Palangoj

kurios

Dobrovolskienę su su 
nuin pirty sudeginęs 

vyras su meilužeLietuvos Naujienos
Nauja K.V.C. valdy 

ba pasiskirstė 
pareigomis

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

< ffrieA 
SAMpte Of 

OUR FINB

Anų dienų spau- 
nutė, kad

draugams tuomet jūs galite pritinkamai pa- 
pasveikinimą, kuris randasi ant ypalingc 
Kalėdų pakelio:
"May every fragrant puff you lake 

Bring mellow Christmas chcer
And may you get a LUCKY hi-ntc 

Ali through the coming year."

Audros trąšų ir gintaro 
primėto

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų

* laikraštis yra

Kainą tik $1.00
Ką tik naujai atspausdinta 

Prisiunčiame paštu.

Spalių 12 d. i- 
naujosios vy- 

Kataliku Veikimo

Už patefoną, pusę 
kiaulės ir 50 litų par

davė žmoną

KAUNAS 
doj buvo trumpa 
Alytaus apskr., Nedzingės vai 
pirty 
kieno 
mini.

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

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

KaletLms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

net
Mat, jas vartoja kaip 
dirvoms. Nors liš 
menka nauda ir jomis tręsiant 
dirvose prisiveisia visokių 
piktžolių, bet tai nepaisoma, 
nes visi jas laiko geresnę trų- 
ša, kaip galvijų mėšlas. Bū
na atsitikimų, kad kerpių ne
pasidalydami net susimuša.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, ’Berlin, SW 68ti gęhjįg^fąch JO

KAUNAS.— 
vyko pirmasis 
riausios 
Centro valdybos posėdis. Ja
me naujai išrinktoji K. V. G. 
vyriausioji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininku —
kun. Micleška, vice-pirminin- 
ku — prof. Dovydaitis, ant- 

vicepinnininku — p. 
pirmuoju sekreto- 

kan. Kuraitis, antruo- 
p. Skrups- 
kun. Mcš-

neblogai moka. Kerpių nors 
ir neparduoda, bet jas laiko 

vertingesnėm už gintarų, 
trųšų 

kerpių

^RTEJANT Kalėdoms, metinė dovanų užduotis 
** ateina mūsų išsprendimui. Ši užduotis apeina 
mus visus, ir juo labiau žmogus mėgsta duoti Kalėdų 
dovanas, tuo sunkesne pasidaro išspręsti ši užduotis, 
kadangi kiekvienas nori duoti dovanas, kurios būtų 
naudingos, tinkamos ir tuo pačiu nebrangios.
Kad prisidėjus prie išsprendimo šios užduoties, 
Lucky Strike cigaretų išdirbėjai, šiais metais, pri
rengė Kalėdų pakeli, kuris parodytas viršuje. Šio 
gražaus pakelio jvairios spalvos susilieja su nepa
prastais Kalėdų apdarais, kas padaro jj lygiai taip 
puošiančiu, kaip ir praktišku.
Viduje pakelio yra 200 puikiausių Lucky Strike 
cigaretų, kokiuos kada rūkėte. Lepūs rūkytojai visur 
giria Luckies, kaipo suteikiančius didžiausio pasi
tenkinimo. Tik Luckies jie randa puikiausią kombi
naciją aukšto skonio ir tikro lengvumo, to malonaus 
lengvumo, kurį suteikia vienintelis spraginimo pro
cesas. šis spraginimo procesas buvo išrastas išimti
nai dėl Luckies ir joks kitas cigaretas jo neturi.
Patraukiantis Luckies skonis yra priduotas puikiau-

čia sakoma, luomo! 
kiaunei buvę' apie 50 
tojų. Jos oda tada 
nuo 200 ligi 300 litų, 
uždraudus

Budriko nuolatiniai programai ii 
radio stočių, WCFL, 970 k. Ne- 
dėtiomis nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Ketvergais iŠ WHFC, 1420 k, 
nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakaro

šio, rūpestingai pasendinto ir atsargiai išnokinto 
turkų ir naminio tabako. Lucky Strike įgauna tą ma
lonų lengvumą, kada tas rinktinis tabakas yra Spragi- 
nimu pagerintas ir išvalytas. Štai kodėl lepių'rūkytojų 
Lucky Strike cigaretai yra labiau mėgiami, nes be 
to jie yra ir tikrai lengvi. Ir štai kodėl Luckies turi 
tą ypatingą gerumą, kuriuo žmonės visur taip pa
tenkinti, ir su draugišku pakvietimu mielai pasiūlo— 
"Prašau užsirūkyti Lucky—-jis lengvesnis.”
Ypatingi Luckies Kalėdų pakeliai galima gauti pas 
visus krautuvininkus, taip, kad visi, kurie nori pa
linkėti savo draugams Linksmų ir "Lucky” Kalėdų 
galėtų išspręsti savo dovanų užduotį be bėgimo iš 
krautuvės į krautuvę su švenčių pirkėjų miniomis.
O savo 
siųsti 
Lucky

Puzinauskas, kai viskas jam 
nusibodo, pareikalavo čiutą grą
žinti jam žmonų atgal. Čiutą 
gerai iškoliojo. Tačiau po ge
rų “ugadų” prieteliai vėl susi
tarė ir Puzinauskas davė čiutai 
raštelį, kad “iki grabo lentos 
perleidžia jam savo žmonų ir 
prižada jokių pretenzijų ne
reikšti”. (Tas raštelis figuoruo- 
ja bylos lapuose). Tačiau po 
kurio laiko Puzinauskas vėl 
pasigedo žmonos. Iš atlyginimo 
tetikusį patefonų jis net ren
gėsi sumušti: taip jis jam į- 
griso. Jis tįabar jau griežtai 
pareikalavo čiutą, kad žmonų 
jam grąžintų atgal. Tačiau čiu- 
ta turėdamas pasižadėjimų raš
tu, jau ir kalbėti nenorėjo. 
Puzinauskas nutarė savo žmo
nų prievartas atsiimti. Tuojau 
po šv. Petro jis pasikvietė savo 
kaimynų Norušį—Kurelį, abu 
užėjo pas kitų kaimynų, sma
giai išmetė, prisirinko akmenų 
ir nuėjo Kazio čiutos forsuoti. 
Čiuta tuo metu piovė dobilus. 
Kai Puzinauskas ii* jo priete- 
lius pradėjo jj akmenimis for
suoti, čiuta. pabėgo namo. Abu 
prieteliai grįžo. Po pietų, kai 
čiuta vėl grįžo dobilų piauti, 
Puzinauskas su Norušiu—Ke- 
ruliu vėl j j užpolė. šį kartų 
jie čiutų nusivijo j -namus. 
Čiuta griebė medžioklinį šautu
vą ir stojo atakon. Puzinaus
kas smuko į pakluonę. Norušis 
—Kerulis pasiliedo bėgti lau
ku. čiuta į jį, bebėgant per 
palnelj, paleido šūvį ir Norušis 
—Kerulis krito vietoje nušau
tas. Taip tragšikai baigėsi Pu- 
zinausko žygis jėga atsiimti 
prarastų žmonų.

Apygardos teismas už Noru- 
šio—Kerulio nužudymų Kazį 
Čiutą nubaudė 10 mėn. papr. 
kalėjimo, turėdamas galvoje, 
kad Čiuta užpultas tiktai gynė
si, ir visai nenorėjo NorušĮ-— 
Kerulj nužudyti.

dideles audros, kurios sukelia 
, iiroje milžiniškas bangas. Per 
audras siausdamos, bangos iš 
,111*08 j krantų išmeta daug 
gintaro ir kerpių. Audrai ap
ilsis, kariais nuo pat vidur

nakčio, vif-i pajūrio gyventojai 
su būriais skuba pajūriu, čia 
vieni renka gintarus, o kiti 
terpes 
gintarų 
gintaro

DOVANŲ
Kaip tai:

RADIO, 
RAKANDŲ, 
AUKSINIŲ 
DAIKTŲ, 
DEIMANTŲ 
ARMONIKŲ.

Tą įvykį bclirinėdama poli* 
cija priėjo išvados, kad Dob
rovolskienę su sumini pirty ty
čia, sudegino Dobrovolskis su 
meiluže Šidlauskiene.

Įtariamieji suimti ir padėti 
Alytaus kalėjimai!.

moju
Leimonas 
rium 
j u sekretorium 
kelis, iždininku 
kauskas.

šešis vyr. K. V. C. valdybos 
narius paskyrė vyskupų kon
ferencija: kun. Mielešką, kun. 
Sabaliauską, p. Z. Starkų, p. 
Ign. Skrupskclį, p. Beleckienę, 
p. J. Urmanų ir dvasios vadu 
—kan. Dogelį.

Kaunas
Kauno apygardos teismas savo 
išvažiuojamoje sesijoje Ukmer
gėj nagrinėjo labai sensacinga 
bylą ,kuri sau lygių iki šiol dar 
nėra turėjusi. Teisme paaiškė
jo šitokia nepaprasta istorija, 
kurios herojus sėdėjo kaltina
mųjų suole.

Du Ukmergės apskrities žel
vos valsč. ūkininkai Kazys čiu
ta ir Julius Puzinauskas prieš 
porų metų dar visai gražiai su
gyveno. Abudu tardavosi die
nos klausimais, o jų žmonos 
taip pat buvo užmezgusios be
veik broliškų prietelystę. šie 
metai tačiau abiem šeimom at
nešė nelaimę. Iš didelės pric- 
telystės Kazys čiuta smarkiai 
susidraugavo su Puzinausko 
žmona. Vyras tai pastebėjo ir 
nuolat svarstė priemones, kaip 
savo prietelių sudrausti. Jis 
aiškiai numatė, kad vis tiek 
nėra priemonių susidraugavu
sius išskirti. Todėl Puzinaus
kas nutarė pareikalauti iš Ka
zio čiutos bent materialinio 
atlyginimo. Vienų kartą abu
du prieteliai tarėsi ir nustatė 
šitokias susitarimo sąlygas: Pu
zinauskas leidžia savo žmona 
gyventi pas Kazį čiutą, kuris 
jam duoda dviejų šimtų litų 
vertės patefonų (gramafonų), 
gerą pusę skerstos kiaulės ir 
dar 50 litų grynais pinigais. Kai 
atlyginimas buvo pilnai gautas, 
Čiuta parsivežė Puzinausko 
žmonų namo. Puzinauskas val
gė kiaulieną, už grynus pini
gus pirkosi degtines ir grojo 
patefonu. Tačiau tam atėjo ga
las. Mėsą suvalgė, pinigus pra
gėrė, o ir patefonas pradėjo 
labai įkyrėti—nusibodo.

Puzinauskas su čiuta vis dar 
gražiai tebegyveno. Sena drau
gystė tarp jų netiktai neiširo, 
bet nuolat didėjo.

Lapkričio mėn. 12 d. Tau
ragės taikos teisėjas sprendė 
už uždarų durų apšmeižimo 
bylų. Toje byloje buvo kalti
nami uk. Sabcckiai ir jų duktė 
gyv. Bražiškių kaime, Gaurė 
valsč. Jie buvo kaltinami už 
tai, kad visoje apylinkėje 
skleidė gandus ant J. Liasnis- 
kio. Taikos teisėjas išnagrinė
jęs šių bylų, J. Sabeckį ir Sa- 
beckienę nubaudė po mėnesį 
paprasto kalėjimo.

Šaukėnai, Šiaulių apskr. 
Apylinkės miškuose prieš ke
letu metų buvo mažne visai iš- 
nykusios kiaunes, nes, kaip

Būtinge, Kretingos apskr. 
šioj, pajūrio apylinkėj, kas
met rudenį ir pavasrį, būna

JĮ sotsnsy v.he
1 A thqu<and
3 ne

vienai 
medžio- 
kaštavo

Dabar 
kiaunes medžioti 

ir jų odoms atpigus, šie gra
žus žvėreliai smarkiai veisia
si. Jos pasidarė nebaukščios 
ir einant mišku, dažnai gali
ma pamatyti.

CtKi*M rmMiN

THE 
tftĄG/r

LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj 

2 doleriai

PICTUWE CLEO

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

A. A. Anderson, Prccidont Tolophono Reglctrar, State 6145
(Ėst. Feb. S, 1896)

I Kalėdinis Išpardavimas į
__  PUIKI LIETUVIŲ KRAUTUVĖ g 

a______________Vyriškų, Moteriškų, Vaikų ir g
« Mergaičių Aprėdalų |
M IU liv ''. ,*Jfičia galėsite gauti pasirinkti visokių reikalingų aprėdalų $ 
m žemas kainas.
it Užkviečiame visus lietuvius darbininkus ateiti ir M

persitikrinti musų žemom kainom M
« JOSEPH’S DRY GOODS STORE |
įt (n JUOZAS PIKELIS, S»v. g
įt 3344 SOUTH HALSTED STREET g

RADIO’S
GREATEST TR1UMPH
Startling! Gripping! Mysterious! 
The enchantment, the adventure, 
the thrills of Worid-Wide Recep- 
tioa now made available with this 
marvelous tuning control, per- 
fected by Stewart-Warner. Have 
you seen it? Don’t mis s it!

STEWART 
WARNER

RADIO

ENEo—SOLOMON
V.

Jos. F. Sudrik 
t

—INCORPORATED—

Chicago LAW Scted
------------------------------ ACCREDITED------------------------------

VALGIŲ GAMINIMOKNYGĄ 
(COOK BOOK)

Tirkšliai, Mažeikių aps. Apy
linkėje yra didelių miškų, 
kuriuose, tvarkingai saugo- 
jant nuo brakonierių, labai 
sparčiai veisiasi visokie žvė
reliai. Stirnos jau ne reteny
bė. Jos dažnai matomos miš
ke vaikštant, o drųsesnes net 
miestelio daržus aplanko. Vie
na tokia drųsuolė buvo pa
gauta klebonijos kieme, bet 
vėliau buvo vėl paleista į 
miškų. •

IT S TOASTE D

LUCKY 
STRIKE
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Suvienytose Valstijose, na Chleagoj 
patai:

ladiėrc ir Chautemps. Bendrai, kabineto sąstatas yra 
kairesnis, negu kad buvo Herriot valdžia. Jo gyvavimas 
priklausys nuo socialistų paramos* Todėl galima tikė
tis, kad tarptautinėje politikoje Francija pasidarys li- 
berąliškesnė.

Bet ar ji sugebės susitarti su Amerika dėl skolų, 
tai klausimas.

tikrus distriktusi

siuvimu ir kitais darbais. Ir 
kasdien atsiranda vis naujos 
pramonės. Jos nėra susimetu
sios į tam
Jas kontroliuoja finansinis ka
pitalas - iš tam tikrų finansinių 
centrų, kurių savo gyvenime nė
ra matę dauguma žmonių, už
imtų tose pramonėse. Mon-

tello, Mass., batų pramonės at
stovus tektų rinkti veikiausia 
iš New Yorko, o Texas valsti-r 
jos gyvulių augintojų atstovus 
— iš Chicagos.

Taigi tas* pono < Shaw “sky- 
mas” yra pavėlintas kapitalis
tiškoms šalims mažiausia puse 
šimtų metų.

!

Entered m Second Clasa Maitot 
Mareb 7th 1914 at thę Port Office 
of Chicago, III and** tbe art of 
Marcb tad 1879.

Htnjiffliot elne kasdien, iiakiriant 
•etmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1789 S HalrtedSt, Chicago,
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JUOKDARYS BERNARD 
SHAW

ir

KAIP ANT JUOKO

Kuomet Jungtinių Valstijų kongrese svarstoma 
bilius, legalizuojąs alų, tai i Chicagos miesto administra
cija ėmė krėsti “beer flats” ir areštuoti žmones, kurie 
verčiasi alaus darymu.

Tų biznelių pirmiaus nė policija neliesdavo, nors 
ji, matyt, gerai žinojo, kur jie randasi ir kas juos už
laiko. Tai kodėl juos reikia persekioti dabar — ar tam, 
kad didiemsiems bravorams nebūtų “kompeticijos”?

AMERIKOS PAJAMOS IR UŽSIENIŲ SKOLOS
r r j• ■ ■' ■' į ■■■■■■■■■■— ■■ ■

Visa Amerikos spauda šiandie karščiuojasi, kad 
valstybės, kurioms Jungtinės Valstijos paskolino 11 bi- 
lionų dolerių, dabar nenori tų skolų mokėti. Ji šaukia, 
kad skolų našta verčiama ant pečių taksų mokėtojams.

Gerai. Sakysime, kad Amerikos skolininkai dau- 
giaus savo skolų nebemokės. Kiek Amerika turėtų nuo
stolių? Anglai, francuzai, belgai ir visos kitos šalys, 
kurioms Jungtinės Valstijos skolino karo metu ir po 
karo pinigus, yra sutikusios mokėti kasmet paskolų 
sumos ir palūkanų $280,000,000. Jeigu jos visai paliau
tų savo skolas Amerikai mokėjusios, tai valdžia turėtų 
po 280 milionų dolerių nuostolių, kurie reikėtų padengti 
taksomis.

Ant kiek tatai apsunkintų Amerikos žmones? Tai 
galima daug-maž apskaičiuoti, palyginus minėtą sumą 
su šios šalies pajamomis. Kiek turto per metus paga
mina Amerika?

Visų Amerikos žmonių pajamos 1929 metais turėjo 
$85,200,000,000 vertę. Dėl depresijos ir kainų puolimo, 
apskaičiuojama, kad šių metų Amerikoje pagaminto 
turto vertė bus tik $37,500,000,000. Bet jeigu jį vertin
sime 1929 metų kainomis, tai visas šios šalies pajamas 
1932 metais bus galima išreikšti $56,200,000,000. Paly
ginus šitą sumą su 1929 metų pajamomis, rasime, kad 
krašto pajamos sumažėjo $29,000,000,000 (dvidešimt-de- 
vyniais bilionais dolerių).

šitokį nuostolį turi Amerikos žmonės dėl sumažė
jimo gamybos, transportacijos ir prekybos. Visi užsie
nių metiniai skolų mokėjimai Amerikos valdžiai sudaro 
mažiau, kaip vieną nuošimtį tos sumos. Bet politikieriai 
Washingtone ir laikraščiai kelia triukšmą, tarytum dėl 
tų skolų nemokėjimo Amerika subankrotuos.

Jeigu Amerika dėl karo skolų susitartų su šalimis, 
kurios jai yra skolingos, tai, be abejonės, pasitaisytų 
tarptautinė prekyba ir nors kiek pakiltų biznis kiekvie
noje šalyje. Tegu jisai pakyla Amerikoje tik 10%, tai 
jau šios šalies metinės pajamos pasidarytų didesnės ko
kiais 5 ar 6 bilionais dolerių, reiškia, per kiekvieną 
žmogų vidutiniškai pakiltų apie $45.

Na, o kiek taksų kiekvienam žmogui reikėtų vidu
tiniškai išmokėtu kad butų padengtas tas nuostolis, ku
ris pasidarys dėl karo skolų nemokėjimo? Apie $2.24.

Tai dabar klausimas, kas yra geriau: ar kad padi
dėtų vidutiniškos kiekvieno asmens pajamos 45 dole
riais, išmokant $2.24 ekstra taksų; ar kad to pajamų 
padidėjimo nebūtų, bet butų sutaupyta $2.24 taksomis?

Rodos, čia yra paprastas aritmetikos klausimas. 
Tačiau politikieriai nenori, kad publika pažvelgtų į jį 
blaivomis akimis. Jie rėkauja apie milioninius nuosto
lius, bet nepasako, kaip apsaugoti kraštą nuo šimtą 
kartų didesnių nuostolių.

Per metų metus taip elgėsi ir Francijos politikie
riai, šaukdami, kad be Vokietijos reparacijų Francija 

' pražūsianti; Bet pereitą^ vasarą Francija buvo privers
ta pripažinti, kad reparacijos yra neiškolektuojąmos, 
ir Lozanos konferencijoje jos buvo likviduotos*
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FRANCUOS: VALDŽIA KAIRESNĖ

Garsus anglų dramaturgas 
satyrikas, George Bernard 
Shaw, mėgsta visuomet būti 
originalus, t. y. pasirodyti kL 
taip manančiu, negu visi kiti 
žmonės. Prieš keletą dienų, pa
vyzdžiui, jisai spaudos atsto
vams pareiškė, kad Anglija tu
rėtų padovanoti Airiją — Ame
rikai !

Bet savo juokus Bernard 
Shaw dažnai pasako labai rim
tu tonu, taip kad jo skaityto
jams būna sunku suprasti, kur 
pas jį baigiasi šposai ir kur 
prasideda rimta mintis. Taip, 
aną metą, paviešėjęs dvejetą 
savaičių Italijos Rivieroje (tur
čių kurorte), jisai staiga ėmė 
garbinti Mussolini ir fašizmą. 
Paskui, pabuvęs kelias dienas 
Rusijoje, jisai atsiliepė labai 
palankiai apie sovietų Rusijos 
“rojų“.

Prie tos pačios temos Ber
nard Shaw sugryžo dabąr sa
vo straipsnyje, kuris pereitą 
sekmadienį buvo išspausdintas 
Hearst’o laikraščiuose. Jisai te
nai vėl giria fašizmą ir bolše
vizmą, bet į kompaniją Mus- 
soliniui ir Stalinui jisai duoda 
da ir anglų jauną politikierių, 
Sir Oswald Mosley.

šitame straipsnyje Bernard 
Shaw kalba, apie “parlamenti
nės valdžios nepasisekimą“ ir 
apie “diktatoriaus reikalingu
mą” Britanijai. Tema rimta, 
bet anglų rašytojas' ją trak
tuoja taip vaikiškai, kad rei
kia stebėtis, kaip apšviestas ir 
gabus žmogus gali taip rašyti. 
Kaipo didžiausią parlamentinės 
valdžios ydą, Shaw laiko tą, 
kad jos vadai daug šneką: šne
ka, girdi, ir šneka, bet publika 
nežino, ką valdžia tikrai mano, 
nes kalbėtojai dažnai kalba 
visai ne tą, ką jie mano.

Tačiau tą pačią ydą galima 
prikišti ir diktatoriams. Iš 
tiesų, niekas tiek daug neple
pa ir taip begėdiškai neapgau
dinėja savo kalbomis publikos, 
kaip diktatoriai. Kiek yra viso* 
kių gerybių žmonėms žadėjęs 
Italijos Mussolini! O ką gero 
jisai įvykino? Visi, kas pažys
ta Italijos gyvenimą, sako, kad 
šiandie ta šalis yra nepalygina^ 
mai blogesnėje padėtyje, negu 
kad ji buvo prieš fašistišką 
perversmą. Be to, kas nežino, 
kaip visus savo prižadus panie
kino nabašninkas Leninas, ku
ris žadėjo žmonėms duoti pilną 
laisvę, sušaukti Steigiamąjį 
Seimą, panaikinti 
mę ir paliuosuoti 
litarizmo?

Bernard Shaw 
dabartinė rinkimų 
tą tvarka esanti
balsuotojai neišmaną už ką 
balsuoti ir dažnai būna suklai
dinti kokiu nors humbugišku 
obalsiu. Vietoje šitos netobulos 
rinkimų sistemos, rašytojas siū
lo naują, geresnę sistemą — 
panašią į bolševikų arba fašis
tų, štai koks yra jo planas:

“Visų pirma* atstovai turi 
bUt pažįstami’ žmonėms. To
dėl kiekvienas atstovas turi 
gyventi, arba būti, gyvenęs 
ir diMbęs tame, diatrikte, ku- 
riain jięai .atstovaus. Jisai 
taip* pat turi priklausyti tai 
pačiai klasei žmonių,-kaip ir 
jo rinkikais Jisai, be< to, ne- 
privalo; / būti suinteresuotas 
tuo* kad- jį išrinktų, išimąnt 
t ai, kad j i sa i turi asmeninį 
pasitenkinimui gaudamas pro? 
go^.pasidarbuotį- visuomet 
Aš vadinu tikrais darbuoto*

mirties baus* 
šalį nuo mi-

randa, kad 
į parlamen- 
negera, nes

N au ją > ministmų i kabinetą Franci jo je. sudarė J o- 
seph Paul-Bętocour, nepartinis socialistas-.- Pėr daugelį 
metų jisaL buvo< stambus socialistų .partijoj veikėjas ir 
jos* atstovas parlamente. Bet (partija atsisakė- .pritarti 
jo pozicijai nusiginklavimo klausimu, ir apie metai 
kocatgalbjisaii iš pą^ijps; pasitraukė. Bet jisai į jokią 
kitą;partiją. neįstojo../. 1

Naujasis kabinetas susideda daugumoje, iš vadina* 
mų socialistų radikalų (liberalų) šulų, bet jie parinkti 
daugiaus iš kairiojo partijos sparno, kaip, pav. De

jais visuomenės gerovei to
kius žmones, kaip Bernard 
Shaw ir Sir Ostyald Mosley.” 
čia matome, kaip rimtą klau

simo diskusavimą rašytojas už
baigė “džioku”, pats save .pa
statydamas į pirmą eilę “tik
rųjų visuomenės darbuotojų“.

Bet jo šposuose yra atžaga* 
reiviškų minčių, kurių negali
ma praleisti neatrėmus. Jo ne
va geresnė rinkimų sistema 
kvepia senovės pelėsiais. Tokia 
tvarka, kad žmonės rinktų tik 
savo amato arba savo profesi
jos atstovus* gyvavo prieš tai, 
kai atsirado moderniškoji vals* 
tybė. Viduramžių parlamentai 
buvo luomų ir amatų atstovy
bės. Tų atstovybių nariai sta
tydavo pirmoje vietoje ne vi
so krašto reikalus, bet atski
rų luomų, atskirų profesijų ir 
atskirų distriktų interesus, ir 
suprantama, kad labai dažnai 
jie negalėdavo tarpe savęs su
sitarti. Nes kokiu pagrindu, 
sakysime, gali subendrinti savo 
nusistatymą atstovai kriaučių 
su atstovais angliakasių arba 
su atstovais advokatų? Tos 
luomų ir amatų atstovybės to
dėl buvo bejėgės, ir karaliai 
mažai jų tepaišydavoi

O jeigu Bernard Shaw ma
no, kad žmonės išrenka gerus 
atstovus tuomet, kai jie renka 
iš kandidatų, gyvenančių tame 
pačiame distrikte ir asmeniš
kai pažįstamų rinkikams, tai 
jisai turėtų arčiau pastudijuo
ti Amerikos rinkimų sistemą. 
Čia jau seniai gyvuoja ta “pa
gerinta” tvarka, kurios Ber
nard Shaw nori, ir ji yra vie
na svarbiausiųjų priežasčių, 
dėlko Amerikos, politikoje yra 
tiek daug nesugebėjimo ir ko
rupcijos. Kiekvienas Amerikos 
kongresmanas rūpinasi pir
miausia tik savo distrikto nau
da : kad jo distrikte' butų dau
giau politiškų “džabų“, kad jo 
distrikto pramonė butų apsau? 
gota muitais, ir t. t.

Anglų satyrikas užmiršta, 
kurioje gadynėje jisai gyvena.. 
Nors jo “ateities planai” skam
ba labai revoliucingai, bet iš 
tiesų jie yra taikomi tokioms 
sąlygoms, kurios pramoningose 
šalyse jau yra. išnykusios. Štai, 
pavyzdžiui, kaip jisai aiškina 
rinkimus sulig profesijomis:

“Imkime kurpių. Kurpiai 
turi padaryti tam tikrą skai
čių batų tautai. Jie. žino, 
kur batas spaudžia: jie ge
riausiai nusimano, kaip pri
taikyti batą kojai, todėl jie 
turi žinoti, kas yra gera ba
tų avetojams, o batų avėto- 
jai yra visi žmonės (išimant 
tuos, kurie nešioja vyžas ir 
nagines! — W.” Red J. To
kiu budu mes galime norė
ti, kad kurpiai turėtų savo 
atstovybę. Tas pat ir su siu
vę jais, ūkininkais ir malū
nininkais.“
Na gi, tegu Bernard .Shaw 

nueitų į Johnsono-Edincot’o 
batų dirbtuves, šalę Bingham- 
ton* N* Y., ir pasiteirautų, ar 
darbininkai, kurie tenai dirba 
batus mašinomis, daug nusi
mano apie tai, kaip padaryti, 
kad batas nespaustų kojos! 
Jisai tenai patirs, kad vargiai 
bent vienas darbininkas mokė
tų pasiūti batą. Batą tenai pa
siuva visa dirbtuve, o ne at
skiras darbininkas. Apie tai, 
koks turi ’ būti batas, nusimano 
dirbtuvės manądžmentas, o ne 
atskiri darbininkai; kurie stovi 
prie mašinų ir atlieka tam tik
rus viefibdus j udėjimus, nuo 
....X* 11^!

kaipo, ama
tas, yra-išnykęs. Jo vietą už
ima., didelė pramonė, kuri yra 
vedama masinės gamybos tvar
ka. Taip pat yra ir su rūbų

ryto ligi vakaro.
Batų > siuvimas,

■y

Medicinos' Žinios
“Perdaug medicinos gydytojų“

Kurie skaito laikraščius ir 
šiaipjau studijuoja įvairias gy
venimo problemas; tai, rodos, 
ir žino, kad nūdien daug gydy
tojų ne tiktai labai bukliai gy
vena, bet, jau galo su galu ne- 
besuvesdami, tiesiog skursta. 
Vieni iš jų vis dar tebesilaiko 
įsikibę savo profesijos, nors ji 
ir labai maža ką gero jiems 
beduoda, kiti tik vakarais be
užsiimą savo profesija, o die
nomis dirba tokį, darbą, kokį 
gauna, kiti, jau visai savo pro
fesiją metę, dirba įvairių koiin 
cernų ofisuose arba net ir fabr 
rikuose, kiti šoferiauja, kiti 
laikraščius pardavinėja, o dar 
kiti, rūstaus gyvenimo bei li
kimo išmesti gatvėn, virsta — 
arba gatvės ir apleistų namų 
bei visokių urvų įnamiais, arT 
ba vagabondais, ir skursta, 
bastosi, šiaip taip prasimaitin
dami ir gyvybę savo kūne vos- 
ne-vos beišlaikydami. Pagaliau, 
yra ir tokių, kurių gyvenimo 
norui ir vilčiai sugniužus po 
sunkia skurdo našta, tik vienas 
kelias belieka, — nusižudyti! 
Toks tragingas finalas įvyko ir 
su mėgiamiausiu skaitančiosios 
lietuvių visuomenės rašytoju
— dr. Karalium.

Kas čia kaltas?
Perdaug gydytojų?
O tai reiškia, kad gydytojai 

daugėja greitesniu tempu, negu 
gyventojai, žinoma, bendrai pa
ėmus. štai keli pavyzdžiai. Per 
32 šio šimtmečio metu, vadi
nasi, nuo 1900 m., Vokietijoj 
gydytojų padaugėjo visu 100 
nuošimčių (atseit, padvigubė
jo), Estonijoj 140%, Latvijoj 
177%, o Bulgarijoj net 244% I 
Tik ve Anglijoj, Kanadoj ii 
Kuboj gydytojai šiek tiek lėtes
niu tempu daugėjo. Bet ne
trukus ir čia bus jų taip jau 
tirštai, kaip ir aukščiau minė
tose valstybėse, nes medikali- 
niai studentai neįtikėtinu grei
čiu daugi; pavyzdžiui, Kuboje 
net 721 nuošimčiu padaugėjo 
nuo 1900 m.! čia, tai jau iš 
tikrųjų gydytojai tiesiog kepto 
įcepami, tarytum kokie blynai...

Bendrai imant ir kaimų ir 
miestų gyventojus ‘ Europoje, 
tai tenai kiekvienam gydytojui 
pareina tarp 1000 ir 2000 gy
ventojų. Anglijoj. 1 gydytojas. 
1183 gyentojams, o Vokietijoj, 
kur gydytojai daugėja nepa
prastai greitai, 1* gydytojas 
1280 gyentojų. Miestuose, ži
noma, proporcija kitokia. Pa
vyzdžiui, Berlyne vienam gy? 
dytojui pareina 860 gyventojų; 
Londone
630, Briuselyj
— 307. O kaimuose tuo tarpu 
daugelyj vietų didelė stoka, 
stačiai badas, gydytojų.

Kodėl taip?
Mokslo, meno ir,

kultūros lobiai daugiausia tėra 
sukrauti tik miestuose — di
deliuose miestuose* Gydytojai, 
vieni dęl mokslo ir meno, kiti 
dėl s patogumų ir šiaipjau viso
kių miestiškų prašmatnybių, 
nori butintfi mieste gyventi, ir 
neina j kaimą, nors anas ir 
kažin! kaip juos prašytų, mels* 
tų. Taip ir užsikemša gydyto
jais miestai, kada tuo tarpu 
kaimuose jų baisiai stinga.

šalia šitų priežasčių,- kurių 
dėliaij gydytojai daugiausia dL 
deliuose miestuose įsigyvendi
ne, reikia galvoje ' turėti ir 
grynai ekonomines priežastis, 
Juk dideliuose arba net ir vi* 
Jotiniuose miestuose galima ir 
specializuotis tam tikroje me
dicinos šakoje, galima ir daug 
pacijentų turėti; pagaliau,* gali-

nebetenka tos senos

ma ir aukšto atlyginimo iš jų 
reikalauti; Bet mažuose mieste
liuose nei tokių aplinkybių, 
nei- tokių progų nėra, čia ten
ka»» tenkintis tuo,’ ką gauni. 
Gausaus pasirinkimo, vadinasi, 
nėra. Tai tiesa. Bėt šiandien, 
kada didmiesčių gyventojus pla
ka aštresnė skurdo rykštė, ne
gu mažų miestelių, rodos, kad 
šitos priežastys, atseit; ekono
minės priežastys, savaime at
puola ir
tradicinės vertybės. Ir vargu 
gydytojams jau bepritinka ar
gumentuoti, kad didmiesčiuose, 
Ve, gausesnės pajamos juqs vi
liotų, negu mažuose miesteliuo
se. Ir labai galimas daiktas, 
kad daug gydytojų pradės ap
leisti didelius centrus, ir įsikur
ti provincijoje. O tai bus visai 
logiškas ir ^visiems naudingas 
žygis. Tokios gydytojų migra
cijos reikia’ne tiktai Europoje. 
Amerikoje, bet ir visame civi
lizuotame pasaulyje.

O vis dėlto šito sveiko per
sikėlimo tendencija gydytojuo
se, bent pakol kas, mažai šili
mos tėsuranda. Štai, šių me
tų rugsėjo m. laikyta Genevoje 
internacionalinės

pašalinti. O

ne dau-

725, Paryžiuj —
600, Vienoj

bendrai,

sykiu ir 
reiškinys,

bos; o negauna todėl,,kad pi
nigų mažai teturi arba, ir sta
čiai skurdo pelkėse merdi, šim
tai tūkstančių žmonių mirštu 
vien tik dėl to, kad negauna 
reikiamos gydytojų pagalbos. 
Teikiant šitiems nelaimingiems 
žmonėms kad ir pačią reikia 
miausią medikalinę ir chirur
ginę pagalbą, iš tikrųjų, tuoj 
pasirodytų, kad šiandien gydy
tojų yra ne per daug, bet kur 
tai kas per mažai!

Bet kada pasaulį valdo visa 
kuo patenkintieji ir, žinoma 
apsiryjusiejk (tai kaip ir plėš
rieji žvėrys, kurie paprastai 
tik tada patenkinti, kuomet ap
siriję) kapitalistai, tai kas 
jiems kentančiųjų bei mirštan
čiųjų skausmai, sveikata arba 
ir gyvybė?!

Ir keisčiausias, 
nežmoniškiausias,
kad daugiausia gydytojų yra 
net visai pilnai patenkinti nū
dieninių pasaulio valdonų ideolo- 
gija, taktika ir. pasėkomis!

Tik pamanykite. Jungtinėse 
Valstybėse stipriai gyvuoja 
kuone šimtatūkstantine gydy 
tojų organizacija. Bet ar kada 
nors ji išėjo kad ir žodžiais 
(nekalbant jau apie darbus) 
prieš nūdieninį perdėm išgve
rusį kapitalistų režimą? Ar ka
da nors ji bandė paieškoti tik
rųjų — principinių — gydyto
jų “perteklio“ priežasčių? Ar 
kada nors ji parodė humaniz* 
mo spinduliais tryškančią širdį 
nuskriaustųjų minioms?

Kaip mane gyvą matote —
Niekados!'
Ir tas pats galas beveik su 

visomis gydytojų organizacijo
mis ir pačiais gydytojais visa
me pasaulyj!

Ir kai įsisiūbavo, stačiai įsiu
to pasaulinis krizis ir pribloš
kė daugelį gydytojų prie kie
tos, šaltos skurdo sienos, tai 
jie, užuot tikrųjų vargo prie
žasčių ieškojus,

asociacijos, 
kuri- daugiausia rūpinasi eko
nominiais gydytoju reikalais; 
kon venci j a. Labai <. karštai de
batuota nepaprasto gydytojų 
perteklio klausimai. Pagaliau 
net ir šiokių tokių vaistų su
galvota šitam blogiui — gydy
tojų pertekliui
tai yra štai kas: Reikia, sako, 
(Valdžios autorizuoto komiteto, 
kuris normuotų gydytojų prie
auglį. Tatai, žinoma, turi būti 
kiekvienoje valstybėje, kur gy
dytojų perteklio problemos yra 
gan opios. Toks komitetas ga
lėtų, girdi, padaryti bent apy
tikrių kalkuliaciją, kiek gydy- 
tojų reikės per dešimtį metų, 
ir paskui leisti medikalinėms 
mokykloms tik tiek
giau -— gydytojų * kvalifikuoti, 
žinoma,* tada kiekviena medi- 
kalinė mokykla' tegalėtų gydy
tojus išleisti' bėk Kvalifikuoti 
tik tam tikros kvotos pagrin
dais. Tai' ne- taip^ kaip šian
dien,. kada daugelio medikali- 
nių mokyklų įima studentų 
tiek, kiek jų telpa. Juo labiau 
studentais tampa užkimštos tos 
medikalmcs mokyklos;; kuriose 
profesorių algos >: pareina nuo 
studentų kiekiu.; čia mažiau 
•paisoma.' studentų kokio; o dau
giau kiekio. žihbma, tetai blo
gą, ir tokio blogio pašalinimas 
yra sveikintinas* Bet mokyklų, 
kurios daugiau rūpinasi stu
dentų: kokybė,... negu: kiekybe,; 
nereikėtų, rodos, varžyti. Juo 
labiau, kad dideliuose centruo
se nors ir. yra gyva gydytojų 
kdmša, tai mažuose miesteliuo
se ir kaimuose vietomis jų vi
sai nėra.- Prieš apribojus geras i 
mokyklas kvotomis, visų pir-: 
miausia reikėtų žiūrėti, kad 
gydytojai migruotų ten, kur jų 
mažai tėra arba ir visai nėra. 
Ir šitaip darydami, pasirodytų 
gydytojai, kad jie daugiau rū
pinasi visos žmonijs nauda, ne
gu savo.

Bet, galų gale, ar iš tikrųjų 
yra < tikras gydytoj ų perteklius ? 
Musą išteanymu, tai tik pavir
šutiniai;tik Sąlyginiai į daly
ką žiūrint, atrodo, kad jau per 
daug yra gydytojų, o įžvelgiant 
dalyką giliau,, imant jį iš prin
cipo, pasirodo, jog gydytojų 
net per maža* tėra. Ir tatai ga
lima patikrinti visiems žino
mais
žmonių serga, 
sveikatos nustoja tik dėl to, 
kad negauna' gydytoj ų pagal-

užubt ėjus j 
minias ir (drauge su. jomis ko
vojus supuvusią kapitalistinę 
santvarką, kokią kada nors 
pasaulis ant savo sprando ne
šė, — daugiausia jų (gydyto
jų) tik aičioja fikciniu gydyto
ju “pertekliumi“, trypia vie
toje, tarytum butų kas priri
šęs juos prie “garbingiausios 
profesijos“ neveikios stulpo, ir 
vietoje trypdami ieško išeities 
kėlių.

Kaip baisiai vaikiški, — kad 
ir mokyti?! Iš tikrųjų.^ Juk 
kaip maži vaikai kad ieško Są
šlavyne brangmenų, taip dau
giausia gydytojų ieško perdėm 
ištežusioje kapitalistinėje san
tvarkoje vaistų nuo skurdo. 
Vietoje, kad šitą santvarką, ši
tą brudo kalną naikinus, jie 
knisinėjasi jame, bene surasią 
“gerų laikų“ deimančiukų.

Bergždžias, tačiau, darbas. 
Nes, iš tikrųjų, 
dienines daugelio gydytojų bė
das suversti ant gydytojų per
teklio arba, prileiskime, pasau
linio krizio, bet ant. dabartinės 
kapitalistines santvarkos, , kuri 
juk ir tėra viso blogio giliau
sias šaltinis. Ir nereikia mažų 
vaikų jausmu aičioti, senių 
tonu stenėti, kaip šiandien dau
gelis gydytojų daro, bet, vyrų 
ryžtingumu ir energija kovoti 
viso blogio slibiną. — kapita
lizmą. Kol jis gyvuos, vargs 
darbininkai, vargs amatininkai, 
vargs ūkininkai*., vargs kartu ir 
profesiprialak

Dr. Margeris.
...i..,..... . ri----------------------------- --------------------------- ------

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

nereikia nu*

faktais? Štai, milijonai 
kankinasi ir

šiandie atėjo KOVA 
Noi 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10e.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiaiu lietu* 
via,, leidžiamas laikraštis. 
Galima Rauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai,
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Lietuvių veteranų 
organizacijos narys 
nurodo jos tikslus

T
"I11-111* 41't
dabar yrą. Nariai taipgi su
tiko, kad iždininkas įdėtų į 

kuriebankų $300 iš $400, 
randasi jo rankose.

Kliubielis
“Tikslas— pačių veteranų, jų 

šeimynų ir bendrai visuome
nės patarnavimas”

Pirmyn Aidai

Chicagos lietuviai, didžiojo 
karo veteranai, nesenai suor
ganizavo American Legion 
skyrių (postų) vardu Lieute- 
nant S. J. Harris Post, 271.

Pranešime apie šių organiza
cijų, “Service Officer” Jos. Ju
dickas, 2206 South Oakley Avė., 
sako, “Darbas yra be galo di
delis ir reikalaująs visų vete
ranų bendrų spėkų, šios orga
nizacijos tikslas yra ne parti
nis ir ne religinis, bet tik pa
čių veteranų, jų šeimynų ir 
bendrai visuomenės patarnavi
mo reikalas.

Vyrų—Narių Atydai. Val
dyba praneša, kad rytojaus 
vakarų, trečiadienį įvyks re
peticija 
Priežastis 
operetėje

vieniems vyrams. 
— keletas dainelių 

“Laima”, kurios yra 
vyrų chorui. Visi 
prašomi būtinai a’-vyrai yra 

šliaukyti..
Kalėdoms artinantis, choro 

valdyba suteikė choro na
riams gražių dovanų — antrų 
repeticijų kas savaitę. Deja, 
choro narių tarpe yra manth 
ma, kad taip buvo padaryta 
ne dėl to kad valdyba narių 
išsiilgsta, bet kad choras gc-? 
riau prisiruoštų prie sezono

Nauda veteranams busianti 
didelė

“Nauda veteranams bus di
delė”, tęsia J Judickas. “Pa
žvelgus į Am. Legion nuveik
tus darbus, matytumėm didžiu
lį nuveiktų darbų, kurio vai
siais naudojasi visi veteranai.

“Gal kai kurie lietuviai vete
ranai nėra gavę t. v. “soldier 
bonus”, gal kai kuriems pri
klauso pensija, yra reikalinga 
medikalė priežiūra ir taip to
liau. Įvairiais panašiais klau
simais, kreipkitės prie^ skyriaus 
valdybos, ypač 
baigia “Service 
pintis tokiais 
posto pareiga”.

Trupučiui:
Visi skaitytojai yra kviečia

mi užbaigti šiuos metus pa
siųsdami raštų paskutinei šių 
metų “Aidų” laidai. Siųskite,
Jacųues
W. 21 St.

Grandniesnil, 727

Praeitų trečiadienį, be re-
peticijos, chorą,s turėjo v • 

SCI-

ral bf the giria began. This 
debate waxed for several mi
nutes growing warmer and 
warmer. Finally ,someone re- 
sorted to the hurling of snow- 
bsJls būt bv this time the ar- 
gumęnt was so hot that instead 
of being hit with a snowball, 
the girls wcre—er—scalded 
wjth hot water. These girls 
assure us that they will be all 
right by next Friday and will 
be down for rehearsal.

COMPANY! ATTENTION!
If you have cver aspired to 

be and aide-de-campc to an ad- 
j u ta n t brigadier major-gcneral 
or a second Napoleon Bona
parte, you are urged to take 
the following bit of advice. At- 
tend the men’s special rehear
sal tomorrow, Wednesday, at 
the usual time and place.

In addition to some vocaliz- 
ing ,the army of Pilsen, or 
perhaps Budweiser or Prima 
will be picked. That doesn’t 
mean that these picked few 
are going to march to Wash- 
ington and demand Coligress 
the return of “a niekei a. steiii 
and a free lu iich”. No r doės 
it mean that this army vvill 
cross the seas and retrive Vih 
nius to our fatherland. No! The 
lucky ones to be picked will be 
the proteetors of a galiant 
prince who is forever in dangei’ 
of losing his lite, his loved one, 
and his castle.
band of huskies (not related 
to the huskies
sledges) vvill be the brain and 
brawn of “Laima”, the heroes 
of January 29, 1933, the apple 
of your eye ,the sons of their 
mothers, the youth of today, and 
the man of tomorrow. Never- 
theless, the men vvill have their 
ovvn rehearsal Wednesday even
ing.

GOODFĘLLOWS
Christmas—the time of 

cheer and happiness, the 
of year vvhen vve should 
only remember our dear
vvith some gift būt also those 
that are lešs fortuiiate than

We should remember those 
are suffering tfroin cold 
hunger and those vvhose

act as their Santa Claus and 
bring to them not a bag full 
of toys būt probably, a baaket 
of food or a piece of clothįng. 
After all, it is better to give 
than to receive.

AT ANY BANQUET 
Every rose has its thorns 
There’s fuzz on all the peaches, 
There never was a dinner y et 
Withoųt some lengthy speeches.

BELITTLIN’ 
TIDB1TS

Have you heard tlie Aspirin 
story, the one aboUt the three 
Bayers... Lašt Wednesday even- 
ing, after rehearsal everyone 
had a good time drowning their 
sorrows... Apparently Brooks 
was. nusuęcessful in chasing 
the blues away. He was more 
unite the entire evening than 
any three “Silent Cajs”... Diek 
and Al N. are in such a jam 
that they have decided to con- 
sult Doris Blake... Mother 
Naturo gavę the girls an ex- 
tra layer of cosmetics lašt Fri
day. Even my nose got red... 
Try as he would Aį M. was 
unsuccessful in winning the 
booby prize at the K. R. bunco 
party. In the two rehearsals 
held lašt week, three new songs

were learned ir preparation for 
the coming operetta.. Attend- 
ance at each rehearsal from 
now on is absolutely necessary.

THE END
That has been my tale. Now, 

I bid you adieu till Tuesday 
next. This has been

THE SINGING FOOL 
who wishes everyone of his 
readers a very MERRY 
GHRISTMAS.

SIU5KITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuviai Gydytojai 
•W^^»fc**^I^WW*^WW******^**<**<**-»%*W^>^WRw«%#^W^W*l**»**<*<*<*****> 

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

'K,

PATENTS
Laikos daug reliktai 
prie patentu. Nerlkl* 
knoklt vilkindami Sa 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę bralunl ar mo
deli dėl Inatrukeljų. 
arba raitykite dėl DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYGELI
futBs "How to Ob-
aln a Patent” Ir “Ręęord of I»- 

vention" formos, Nieko nelmam 
už Informacijas ką daryti. 8ual- 
raHInŠjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa- 
tarnavimas.

DYKAI

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Bscorlty Bivlngs & Commerclal _
Bank Bulldln<

(Dlreotly scross Street from Patent Office)

VVASHINOTON. D. C.

This chosen

Graboriai

prie ‘manęs , 
Officer”.

reikalais
Ru- 
yra

Iš Garfield Parko

sino “sunkiu darbavimuosi” 
prie koncerto ruošinio... Atvy
kę nariai linksminosi iki vė
lumai. Repeticijos laiku teko 
nariams išgirsti Vytautų Taru
tį dainuojant vieną iš savo 
“solo” dainų, 
karalaičio rolę 
dabar jį išgirdę, 
ka kad jis labai 
lei... Patarimas: 
būti tikri, kad
nebūtų tuščios Kalėdų rytę, jų 
nenusivilkite eidami gulti šeš
tadienio vakarų.

Baigdamas, imu šių progų 
palinkėti visiems savo skaity
tojams linksnių Kalėdų šven
čių.
Jasųues (Santa) Grandniesnil.

Vytautas los 
operetėje, ir 
nariai sutin- 
tinka tai ro
jo igu norite 
jūsų kojinės

Iš priešmetinio Lietuvių Vyrų 
ir Moterų P/tšelpos kliubo 

sustfinkiirio

Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Pašalpos kliubo priešmetinis 
susirinkimas Įvyko gruodžio 11 
d., jame tik mažas būrys na
rių svarstė eilę svarbių kliu
bo klausinių.

Visų pirma išrinkta valdyba 
1933 m., į kurių Įeina beveik 
visi buvusios valdybos nariai. 
Pirmininku išrinktas G. Me
deli nskas, vice-pirm. P. Kazu- 
nienė, sekr. p. Medelinskienė, 
233 Central Avė., ižd., p. Ka- 
zlinas, finansų sekr. Ch. Ka- 
tiala, pagelbininku, p. Mani- 
kas, ligonių 
Karoblis.
lankytojų
Reporteris pakeistas.

Be valdybos, išrinkta knygų 
peržiūrėjimo komisija, pp. La- 
dyga, Bruchis ir M. Vilimaitis.

Be to kliubas nutarė iždi
ninkų padėti po bondsu ir, 
kad kliubo pinigai paliktų ta
me pačiame banke, kur jie

that dra.w

go.od 
limo 
not

ones

prižiūrėtoju p. 
Slaptuoju ligonių 
paliktas tas pats.

PETRONĖLĖ PASZKIEWICZ 
XPersiskyrė su šiuo pasauliu

/gruodžio 19 dieną, 1 :30 valandą 
po piet 1932 m., sulaukus apie 
46 metų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Raulą, 2 dukteris. Jadvygą ir 
Pauliną, sūnų Mikolą, 2 žentus 
Stanislovą Petkus ir Kazimierą 
Lauraitis ir gimines. ‘r

Kūnas pašarvotas randasi 3029 
So. Emerald Avė. Tel. Victory 
4342.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
gruodžio 23 dieną, 8 vą|. ryte iŠ , 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petronėlės Paszkie- 
wicz giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti Jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

BARON MUNCHAUSEN
The consensus of opinion 

Friday was that our altos were 
afraid of the extremc cold and 
therefore did not show up for 
rehearsal. Būt, upon investiga- 
tion, it was 
majority was 
ever right)

The truth
that the entire band of Bridge- 
port altos actuaUy boarded a 
35th Street car and got as far 
as Western Avė. Here a very 
heated argument bet.ween seve-

found 
wrong.

of the

that the
(Are they

matter is

f

JUOZAPAS ŠIMANIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 16 dieną, 11:10 valan- 
dą vakare 1932 m., sulaukęs 36 
metų amžiaus, gimęs Ežerėnų ap., 
Rimšių parap., Medeišių kaime.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Uršulę po tėvais Belenaite,, 
sūnų Vaclovą 10 metų, du pus
broliu Nikodemą ir Juozapą Šir- 
vinskus brolienę Eleną ir gimines, 
o Lietuvoje motinėlę Rozaliją, 2 
brolius Kastantą ir Nikodemą ir 
2 seseris Amelia ir Zofija 
brolienes ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
W. 46th St.

Laidotuvės įvyks seredoj 
džio 21 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Viii a. a. Juozapo šimanio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Pusbroliai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

ir 2

1714

gruo-

us. 
who 
and 
children have never had a San
ta Claus. It is our duty to 
prepare a little something for 
them so that they too will have 
a merry Ghristmas. We might

u

lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetem Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panędėllais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

praktikuoja

2-6 P M. 
ketvirtadie-

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. M argas t te Rd. 

kampas 67tb ir Artėliau Avė.
Telefonas Grovebill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Pbone Boulevard 70*2

DR. C Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
art: 47tb Street

m

DR. A. J. GUSSEN
• LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį.
4847 West \4th Street 

CICERO. ILL.
X-Rav . Phom Cicero 1260

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
,, Tel. Canal 6174 

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

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS Į
Pristatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, > Bapjdętains ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Seniausia ir Didžiausia
. I.IETI VIV

GRABORių ĮSTAIGA

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįio ii Europos it vėl 
senojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M.
La radonai I P M. Sekmadieniais ir

mais pagal susitarimą.

Lachavich ir Simus 33S SmSISJh81
LIETUVIS GRABORIUS ,

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. A. MUNTVID, M. U. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų Weot Town State Bank Bldg 

darbu busite užganėdinti. 2400 W Madison St.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 ,Vgl. i iki 3 po pietų. 6 iki >8 <ak. 

2314 W. 23rd PU Chicago Tei. seeiey 7330
SKYRIUS:' I Namų telefonas Branswick 0597

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

L <

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų- Mos #Wko | 
parūkuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno į mM) < 
įstaigų iš bile kokios miesto dalios.

Reikalui esantį musų automobilius atvažiuos | jūsų įj 
namus ir atveš į musų įstaigų, kur . galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- ,.įi 
tarnavimų jums visąj nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris, 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios pėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm nęgu kreipsitės kur' 
kitur. j

EaaUl IuJEhuS «%l ^3
JŪSŲ GR|AB0Rx|s ' !j

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1741

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

, 4143 Archer Avenue
Kampas Farncisco Avenue

įvairus Gydytojai
—> —- ■

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

DU HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
tus kaipo patyrei gydytojai chirurgas b 
akušeris

Gydo įtaigias ir chroniškas ligai ▼yru, 
moterq it vaiku pagal naujausiu* m* 
codui 
taurai

X-Ray ir kitokiu elektros pn»

Ofisai ir Laboratorija;
W I8tb St., netoli kforpeo St

$

Phone Boulevard 4139 Į 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonai Repnblic 7868

1025
Valandos: nuo 10— 12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Central 7464

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nno 7 iki 8:30 va! 
vakaro .Nedek nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Pbone Midway 2880

t

Telefonai

Boulevard^ 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefoąaa 
Cicero 3724

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

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 . 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Averme 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
Mes, ANELIA K. JARUSHl 756 W. 35th St

Pbysical Therapy Cor. of 35tb 8 Halsted Sts)
8 Midwife Ofiso valandos ;nup ■ 1 -3, nuo 6:30-8:30 

Naujoj vietoj Nedėldieniais pagal sutartį.
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi-

Įl nom patarimai do-

'Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo gavo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Lietuves Akušerės

i

Ofiso ir Rez. Tel. Bųulevard 5914

Dli. NAIKI-l'S
756 W. 35th St.

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

Nedčldfeniais pagal sutartį.

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROT 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Speciplisuy odo» ligą « veoe^Msą ligų 
Ofisas 

3102 So. Halsted St 
kampas 3 Ist Street

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

R
U

Akių gydytojai

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija 
119 So. 25th Avenue 

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

pietų 7-9 vakare

Advokatai ' 1

®r. Suzana A. Slakis
j Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą Į Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso| 12 ryto (išskyrus seredomis).f Taipgi 
trumparegystę ir joUre$y§tg, 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo ,10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtepipimą, kuris esti |

akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą I Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
.1.:.. t......K.. r 1.7 rvtn liš.kvrns sir^dnintai. Tatnori

Prirengia I nuo 4 ’8 ^*1 vakare, Utarninkais" u
" Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DU T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 

4142 Archer Avenue \
Telefonas Virginia 0036 /

A. A. SI AKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 0—4 

West Sidc: 2151 W. 22nd St 
Panedfillo, Serodos ir Pfitnyčioi vak. 6 Iki fi 

Telefonas Roosevelt 9000 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarninko, Ketverto ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republlc 0600

Trf. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIStAS

Patyrimąą 
Komplikuotuose 

Atsitikimupse

v Ofisas ir Akinių Dirbtnvi
756 West 85th St,

t kampas Halste4 St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

.Nedžlioab 10 iki U

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Doulevard 2800 

jRez. 6515 So. Rocktvell St.
TeL Republic 9723

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IJt CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nno » Iki < Ir -ano S lkl

8 vai. vak. N»d«Uomis pagal Kutaiti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

T

ADVOKATAS
E. 107th ’St.—prie Michigan Avė- 

Tel. Pullman 5950—6377 
4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.

Tel. Lafayette 6393 
160 N. LaSalle St. — pagal sutarti
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“Šliurė” sakosi gavusi gerą “krikščioniš
kos artimo meilės” lekciją

NAUJIENOS, Ufifcngo, HL 
..................................................................... .... ............................................. . —■------------------ 

Juozas Babravičius N.B.C. programe

Pasakoja kaip “dvasiškas tėvelis” prigavo ir 
gąsdina neturtingą našlę

'Antradienis,. gr. 20, 1932
—...................—I—...........................  ■ ■■■■'■ '* ■- '■ * ■ ■

Atsisako grąžinti dokumentus, 
kuriuos našlė jam įteikė

Devyni meto i atgal Chica- 
goje mirė lietuvis Jonas S. Jis 
buvo neturtingas, ligotas ir 
todėl negalėjo užsidirbti pra
gyvenimui. Jį kartais dole
riu, kitu sušelpdavo tūlas dva
siškas tėvelis.

Po mirties, tas “tėvelis” pa
sakė našlei, kad nebašninkui 
paskolintus pinigus dovanoja, 
nereikalausiąs jų atgal. O ji, 
jausdama gilų pasitikėjimą 
dvarišku tėveliu, atidavė jam 
palaikyti savo tris gyvybės 
apdraudos “policies” ir. Šv. 
Kazimiero kapinių loto “dce- 
dą".

Pakišo našlei 'pasirašyt i 
popiergalį

Už kiek laiko našlė atsidūrė 
varge. Buvo priversta kreip
tis prie “tėvelio” pagalbos. 
Bet jis jai atsakė, kad, girdi, 
ąelpiau tavo vyrą, paskolinau 
jam $25, tų pinigų negavau 
atgal ir todėl dabar tau ne
galiu padė’i.

Jisai pakišo jai pasirašyti 
popiergalį.

Nemokėdama skaityti, nei 
rašyti angliškai našlė padėjo 
kryželį, kur jai buvo parodyta. 
Kaipo liudininke, popiergalį

“Grand jury” iškėlė 
tris apkaltinimus 

prieš P. Baltuti
Dar vienas skundas laukia 

prisiegdintųjų nuosprendžio

Coop apskričio “grand jury” 
išnešė tris apkaltinimus (in- 
dietments) prieš lietuvį real- 
estatininką Povilą Baltutį.

Vienas apkaltinimas buvo 
padarytas lapkričio mėn. Ki
tus du skundus prieš Baltutį 
prisiegdintųjų suolas svarstė 
pereitą savaitę, ketvirtadienį, 
ir tik vakar paskelbė nuo
sprendį. Jį rado kaltu pini
gų išeikvojimu. Dabar bylos 
eis prie galutino svarstymo 
kriminaliame teisme.

Skundus prieš Baltutį turi 
padavę keturi lietuviai, kurių 
pinigus Bakutis pasisavino. Jų 
skundai jau buvo svarstyti 
prieš “felony” teisino teisėją 
F. M. Padden ir pasiųsti į 
“grand jury”. Greitoje atei
tyje prisiegdintieji išneš nuo
sprendį ir ketvirtoje byloje.

Ryt chicagiečiai iš
girs dainininką Juo

zą Babravičių
Žymus lietuvių solistas dainuos 

iš New Yorko per N.B.C.; 
Chicagoje programa perduos 
WMA.Q.

Juozas Babravičius, chicagie- 
čiams lietuviams gerai pažįsta
mas ir mėgiamas koncertinis 
dainininkas, ryt vakare, nuo 
10:30 iki 11-tos (New Yorko 
laiku) dainuos iš New Yorko 
per National Broadcasting 
Company stočių tinklą.

Juozas Babravičius dalyvaus 
“Conoco” bendrovės programe 
su Carveth Wells, žymiu ke
liautoju ir autorium.

Cbicagoje programą perduos 
Chicago Daily News stotis W. 
M.A.Q., 670 kc., nuo 9:30 iki 
10-tos.

“Naujienoms” prisiųstam laiš
ke, dainininkas Juozas Babravi
čius, tarp kito ko, sako: “No
riu pranešti jums, kad aš dai
nuoju gruodžio 21 d., per Na
tional Broadcasting Company... 
Matote, turiu jau didelį laimi- 

pasirašo dar panele, gyvenusi 
pas dvasios ganytoją.

Kiek vėliau, kuomet našlė 
nuėjo pas jį reikalauti atgal 
ankščiau įteiktų gyvybės ap
draudos “polisių” ir loto do- 
kumen’ų, kunigėlis atsakė, 
kad jų negrąžinsiąs, nes ji 
esanti jam skolinga $190. Po
piergalis, kurį našle pasirašė, 
buvo $190 nota.

Neseniai našlės duktė parei
kalavo, kad jisai grąžintų mo
tinai dokumentus ir nurodė, 
kad ji niekuomet pinigų ne
skolino iš jo. Bet dvasiškas 
tėvelis pasakė, kad jisai su 
tokia “šliure” nė kalbėti ne
norįs.

“Šliurės” padėkos laiškas 
kunigėliui

Taigi ta moteriškė, našles 
duktė, šiuomi išreiškia jam sa
vo padėką:

“Gerbiamas Klebone:
“Nors aš gerai žinau, kad 

mano motutė nėra Tamstai 
nieko kalta, bet Tamsta atsi
sakei gražinti dokumentus, 
kurie buvo patike'i Tamstos 
globai, ir dar gąsdini našlę 
kokia tai nota. Nežinau, kiek 
Tamsta galėsi tuo pasinaudo
ti, bet man Tamstos pasielgi
mas buvo gera “krikščioniškos 
artimo meilės” lekcija. Ačiū.

“šliurė”.

kį... Siunčiame jums ir visiems 
draugams ir pažįstamiems daug 
labų dienų...

Reiškiu pagarbos, 
Juozas Babravičius.”

Šiandie “Vilnies” by
la prieš teisėją 
Michael Feinberg

Komunistu dienraštis kaltina
mas skleidimu melagingų 
gandų apie s pulką.

šiandien prieš kriminalio 
teisino teisėją M. Feinbergą 
prasidės per kurį laiką atidė
liotas svarstymas bylos prieš 
“Vilnies” redakcijos narius ir 
biznio vedėją, V. J. Andriulį, 
J. P. Millerį, F. Abeką, P. 
Krakaitį ir S. Jušką.

Jie traukiami teisman už 
“skleidimą kenksmingų ir me
lagingų gandų apie statymo ir 
skolinimo bendrovę”.

Spėjama, kad bylos svarsty
mo pasiklausyti atsilankys di
delis skaičius spulkų atstovų.

Ir vagiliai ruošiasi 
iškilmingai atšvęst 

Kalėdų šventes
Pavogė nuo lietuvio biznierio

V. Kranklio 27 antis ir 6 žąsis
Matyti ir vagiliai rengiasi 

iškilmingai Kalėdas atšvęsti, 
nes keli jų sekmadienį rytą 
aplankė lietuvio Vinco Kran
klio krautuvę, 4111 South 
Ricbmond Street, ir pavogė 
27-ias antis ir 6-ias žąsis.

Vagiliai atslinko į V. Kran
klio namų kiemą, apie pusę po 
antros ryto. Kiek jų buvo ne
žinia. Perlipę per tvoras, vagi
liai nupjaustė vielų tinklus, ku
riais buvo aptvertas garažius. 
Tame garažiuje V. Krauklis 
laike vištas, antis ir žąsis par
davimui. Pasiekę garažių 
išlauže jo duris ir susikrovę 
visus paukščius į maišus išdū
mė.

Nukentėjęs krautuvininkas 
V. Kranklys sako, kad jam pa
daryta apie $50 nuostolių, 
neįskaitant sugadintos aptva
ros ir durų. Paukščius išsi
nešė gyvus nes niekur apie 
garažių nesimatė kraujo žy
mių. ............... -.... -

Juozas Babravičius, žymus lietuvių koncertinis daininin
kas, kuris ryt vakare dainuos per N.B.C. stočių tinklą, “Conoco”
programe.

Radio programas
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va

kare, iš stoties W.G.E.S. 1360 
kilocycles, įvyksta lietuvių ra
dio programas, kuri nuolatiniai, 
kas antradienį leidžia Peoples 
Furniture kompanija. Kadangi 
šiandieninis programas pripuo
la prieš Kalėdas, tai dalis jo su
sidės iš šiam laikui atatinka
mos muzikos, dainų, ir kurias 
išpildys įžymus dainininkai ir 
dainininkės. Prie to, kalbės 
Dr. T. Dundulis, M. D. ir da
lyvaus “čalis Kepure”, papa
sakodamas įvairias pasaulio į- 
domybes. Prie to, bus viso ko 
naujo ir įdomaus kiekvienam 
pasiklausyti. Todėl nepamirš
kite.—XXX.

Brighton Park
Atsilankius pas J. Kazlauską 

ir John Gedardt

J. Kazlauskas ir John Ge
dardt, Auto Repair Shop, 
2626 W. 47th Street, tel. 
Laf. 1376, per paskutinius šal
čius turėjo daug darbų, bet 
negalėjo jų greitai atlikti. Ga
ražas buvo šaltas ir kadangi 
nebuvo galima jo užtektinai 
apšildyti, tai ir darbų dalis 
buvo nelaiką užbaigta. '

Abu garažo savininkai yra 
patyrę mechanikai ir darbus 
gerai atlieka. Kam reikalin
gas patarnavimas, gali J. 
Kazlauską ir J. Gedardt pa
siekti telefonu. Jie yra “Nau
jienų” rėmėjai.

Žvalgas.

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko* 
kiu nors mažu iž pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 
1 J padarytojoj kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums rtti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bildu. Musu che
mikai pagelios surado sustatą 
kurs istikro iveičia nedrasky
damas dantų emalis -— tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitaa.

Didelė tūba Listerlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiėkoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

42,000 Chicagos valdi
ninkų gaus 2 savaičių 

algas Kalėdoms
42,000 miesto, apskričio, mo

kyklų tarybos ir kitų departa
mentų valdininkai gaus dvejų 
savaičių algas, kuomet bankie- 
riai, gavę pasižadėjimą iš mies
to numažinti biudžetą, suteikė 
$5,000,000 paskolą.

Federalė valdžia tyrinė- 
j’a Illinois; Life Ins. 

Co. reikalus
Kelias dienas atgal į recei- 

verio rankas perėjo apdraudos 
bendrovė Illinois Life Insurance 
Company, kurią kontroliavo 
turtingą Stevenslų .šeimyna. To
ji šeimyna kontroliuoja ir La 
Šalie ir Stevens viešbučius. 
Apdraudos bendrovė, padariu
si eilę blogų paskolų tiems 
viešbučiams, kurte nuolat neša 
nuostolį, ir pati atsidūrė re- 
ceiverio rankose. Valstijos ir 
federalės įstaigos veda tyrinė
jimus į bendrovės reikalus. Fe- 
deralis prokuroras Green mė
gins patirti kur bendrovės vir
šininkai prasižengė prieš fede- 
ralius įstatymus.

LEOPILLS
HiiotojiiH, Grynų Daržovių Ekstraktas, bo 
skausmo — nekenksmingus, garantuoja
mas. Kiekviena Seimininkė laiko jj na
muose. Jie pagelbsti prie vidurių užkio- 
tčjimo, pažų, baemorrhoidų ir tt. Baksiu- 
kas 35 pilikių kainuoja 25c. Taipgi pa
mėginkite musų Ciilorodont gera Mėtų 
Dantims plauti preparacija: 1 tūbas 30c, 
Siųskite Monoy orderi.

LEO LABORATORIES, Innc., 
034 Fullerton Avė., Chicago, Iii

Kitchen-Fresh!
KRAFT 

Mayonnaise

Labni Švelnus ... sH-'T" »• 
nūs mlfilnys parlnktinio alie
jaus, Švelnaus uksuao, rinkti* 
nių kaluSinlų, retų prieskonių, 
Sumaišytas mažorui“ krūvele 
mis dėl geresnio skoni n.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groscr- 
nlnkams kas kelios dienos 

Pabandykit jj!
• K

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES
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Automobolistas vienu 
kartu suvažinėjo 4 

žmones
40 metų automobilistas K. 

Astrauskas, 4401 S. Campbell 
Avė., užvakar naktį prie Craw- 
ford ir iPotk gatvių kampo su
važinėjo vieną vyrą, dvi mo
teriškes ir 6 metų kūdikį. Šo
feris ir jo draugas Juozas Bei- 
dis, 7124 S. Maplewood Avė., 
sulaikyti.

Keturi sužeisti medinių 
namų gaisre

Dvi jaunos moteriškes ir du 
gaisrininkai buvo sužeisti, kuo
met mediniame name, prie 
6401 Irving Park boulevard ki
lo gaisras. Gaisro priežastis — 
katilo sprogimas.

Ieško bedarbių šelpimo 
mokesčių 

_______________ ' /'

Tarp Illinois legislaturos va
dų, majoro Cermako ir bedar
bių šelpimo komisijos pirmi
ninko Ryersono įvyko pasitari-

PRANEŠIMAI
Ciceras Lietuvių Liuosybės Namų 

Bendrovės visotinas priešmetinis dali
ninkų susirinkimas įvyks trečiadieny
je gruodžio 21 dieną 1932, savoj 
svetainėj. Visi dalininkai esate kviečiami 
atsilankyti į susirinkimą, nes bus rinki
mas direkcijos dėl 1 933 m., taipgi bus 
daugiau svarbių reikalų apsvarstoma, su
sirinkimas prasidės kaip 7:30 vakare, 
tad bukit visi ir bukit laiku.

Direktorius.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
priešmteinį susirinkimą antradieny gruo
džio 20 dieną šių metų, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St. Nariai būtinai 
privalote pribūti, nes bus svarbus susi
rinkimas, kaip tai rinkimas valdybos se
kantiems 1933 metams, taipgi yra svar
bus finansų klausimas reikale buvusio 
iždininko ir kitokių svarbus reikalai 
apsvarstymui. Kurie esate pasilikę su 
mokesčiais, būtinai pasirūpinkite, kad 
neliktumet išbraukti. P. K., nut. štar.

MADOS MADOS

3235

3235—-Augesnei moterei rudeninė 
suknele. Tinka geriausiai iš vienos spal
vos materijos. Kas nori gali padabinti 
Šviesesniu šilku. Sukirptos mieros 36, 
38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytą pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
Adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago III.,--------------------- :------ .

NAUJIENOS Pattern Deni.
1739 S. Halsted St., Chicago.
Čia jdedu 15 centų ir prašau

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

(Vardas ir pavardė)
ir it   1 ' “S t----r t m 

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
V . ... ... -------------- . .................................................  /

mas apie budus sukelti pinigų 
tolimesniam bedarbių šelpimui, 
Kai kurie tebesiūlo pardavimo 
mokesčius. .

Darbininkai ir gel. lini 
jos vėl tariasi algų 

klausimu
Geležinkelių brolijos ir lini

jų atstovai pastaruoju laiku 
pradėjo apsimainymą laiškų 
algų numažinimo klausimais. 
Brolijos atstovai sako, kad 
abejos pusės negali susitarti 
keliais klausimais. Linijos siū
lo, kad dabartinis 10% nuka- 
pojimas butų pratęstas dar vie
niems metams,

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

“Aušros” Knygyne, iki Kalėdų — kny
gos ir gintarai už pūtį kainos 

“ORAKULAS”
Čia galima gauti garsiąją knygą “Ora

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

“ŽINYNAS”
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

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

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

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St.. 

Chicago, III.

joje rasite žinias iš

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840

P. C0NRAD 
FOTOGRAFAS

730 W. 62nd St.

SUSTOKIT IR PIRKITE
KALĖDOMS DOVANAS 

pas 

Bernard Petka’s
Vyrų Aprėdalų Krautuvė 

4171 Archer. Avė.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

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

Kambarys 610

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
W pataria Lietuvos bankai

IEŠKAU darbo prie namų, esu pa
tyrus. galiu virti ir gyventi arba namo 
važiuoti. Anna Kasputis. 1755 W.North 
Avė. Tei. Brunswick 4849.

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.

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

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame, kad J. Ke
mėšis nėra Naujienų Bendrovės 
įgaliotas agentas ir neturi jo
kios teisės priiminėti pinigus 
ir abelnai daryti kokį nors biz
nį Naujienų vardu.

Jeigu viršminėtas asmuo pas 
ką nors atsikreiptų musų var
du, busime dėkingi, jeigu mums 
apie tai pranešite.

Naujienų Administracija.

ClASSfRED ADS

Financial
Finansai-Paskolo*

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

Patent Attorney
Patentai

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

H. SANDERS,f 
536 So. Clark St

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

Kansas City ............ $5.0U
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelphia .................... $8.00
Washipgton, D. C. .... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765., Chicago

—o--
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose n.mq 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau liuo 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 Colombus 7741

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

VISIEMS MUZIKOS MYLĖTOJAMS 
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..

Situation VVanted
Darbo Ieško

Taip,
čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!




