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Šiandie atstovų butas 
balsuos dėl alaus

Chicago, III., Trečiadienis, Gruodis-December 21 d., 1932

Prancūzai patenkinti 
Hooverio nusistaty

mu dėl skolų

No. 300

Triukšmingas atstovų buto posėdis syars- 
tantalaus legalizavimą. Abejojama 

apie alaus biliaus praėjimą
šianWashington, gr. 20.

die atstovų butas triukšminga
me posėdyje svarstė alaus lega
lizavimo klausimą. Svarstymas 
buvo triukšmingas ir netvarkus, 
visi atstovai sustoję šaukė vie
nas už kito, vienas kiti} koliojo, 
taip kad pirmininkas ne kartą 
turėjo atstovus kviesti prie 
tvarkos.

Finansų komiteto pirminin
kui Collier raportavus bilių, 
tuojaus tapo pasiūlyta aprybo- 
ti biliaus svarstymą. Nutarta 
bilių svarstyti šešias valandas. 
Tas užtikrina, kad alaus 
žavimo klausimas bus 
balsuojamas rytoj.

Svarbiausias sausųjų
mentas buvo, kad leidimas 
alaus yra priešingas konstitu
cijai ir kad alus negali duoti

legali- 
tikrai

argu-

užtektinai pajamų subalansuoti 
biudžetą. Slapieji gi tvirtino, 
kad siūlomas alus nėra svaigi
nantis'ir duos valstybei nema
žų pajamų, taipjau darbo dau
geliui darbininkų, be to bus su
naudota bent dalis grudų per
viršio.

Atstovų ginčų pasiklausyti 
buvo susirinkę daug publikos.

Per visą šį triukšmą niekas 
negalėjo pasiūlyti pataisų prie 
biliaus ir tikimąsi, kad jos bus 
pasiūlytos rytdienos posėdyje.

Ar praeis alaus legalizavimo 
bilius? Sausieji drąsiai tvir
tina, kad bilius nepraeisiąs, o 
slapieji sako, kad praeisiąs. 
Bet ir patys Slapieji pripažys- 
ta ,kad jei bilius ir praeis, tai 
jis praeis tiktai nedidele balsų 
dauguma.

Paryžius, gr. 20. — Francu- i 
zai reiškia nemažo pasitenkini-, 
mo dėl prezidento Hoverio pra- 
lešimo kongresui skolų klausi

me ir pasiūlyme paskirti komi
siją, kuri tartųsi su kitomis ,■ 
valstybėmis apie skolų suma-( 
žinimą. To esą franeuzai kaip' 
tik ir norėję susilaikydami nuo 
tolimesnio mokėjimo skolų.

Dar esą mažų skirtumų abie-. 
jų šalių nusistatyme, bet esą 
juos bus galima išlyginti diplo
matiniais pasitarimais. Galės 
juos išlyginti net ir dabartinė ( 
silpna Paul-Boncour valdžia. | 
Tada Franci ja veikiausia savo j 
nesumokėtą dalį skolos sumo
kės, kad butų galima pradėti 
formales derybas apie skolų 
sumažinimą.

Mažoji entente veiks 
išvien

Turės nuolatinį sekretoriatą 
Genevoje ir svarbesniuose 
klausimuose veiks išvien, kaip 
viena šalis

Vokietija paliuosuos 
15,000 politinių 

kaliniu

870 žmonių mirė nuo 
influenzos

Roosevelt nešimai- 
šys į karo skolą 

klausimą
Washington, gr. 20. — Pre

zidentas Hooveris savo prane
šime kongresui buvo užsimi
nęs, kad jis karo skolų klausi
me kooperuos su išrinktuoju 
prezidentu Rooseveltu ir pasi
tars su juo dėl paskirimo de
legacijos, kuri vestų derybas 
su kitomis šalimis.

Vakar tečiaus tapo gautas 
nuo Boosevelto atsakymas, ku
riame jis atsisako kooperuoti 
su prezidentu Hooveriu pasky
rime delegacijos, palikdamas 
vienam Hooveriui viską atlikti 
ir todėl nesiimdamas ant savęs 
jokios atsakomybės.

Iš tos priežasties Hooverio 
veikimas bus labai suvaržytas 
ir jis nedaug ką tegalės at
siekti.

South Dakota par
duoda už taksus 5,- 
500,000 akrų žemės
Daug miesto nuosavybių irgi 

parsiduoda už taksus. Nema
noma, kad atsiras daug pir
kėjų

3 negrai nušauti my 
šy su šerifais

šerifo deputai pašauti. Mušis 
ištiko negrams pasipriešinus 
atėmimui gyvulių

Prezidentas von Hindenburgas 
atšaukė niekurius suvaržy
mus piliečių laiąvės

Berlynas, gr. ; 20^— Prezi
dentas von Hindenburgas išlei
do švenčių taikos dekretą, ku
riuo jis panaikina specialius 
teismus, spaudos suvaržymus 
ir įveda specialius įstatymus 
apsaugojimui respublikos, vie
ton tų, kurie užsibaigia pabai
goj šių metų.

Pridėtame prie dekreto pa
reiškime, prezidentas pasako, 
kad suvaržymai išnaujo bus 
paskelbti, jei publika nepildys 
įstatymų ir nedabos tvarkos.

Valstybės taryba — reichs- 
rath—priėmė amnestijos bilių, 
kuris paliuosuos 15,000 politi
nių kalinių. Prezidentas bilių 
tuojaus pasirašys. Didžiuma 
tų kalinių yra nuteisti už per
žengimą prezidento dekretų. Vi
sos politinės bylos taipjau bus 
panaikintos.

Washington, gr. 20. —Svei
katos departamento surinkto
mis žiniomis, 89 miestuose už- 
pereitą savaitę buvo 26,144 su
sirgimai influenza ir plaučių už
degimu, tai yra 12,000 susirgi
mų daugiau, negu* buvo savai
tė prieš tai. Daugiausia susir
gimų buvo pietinėse valstijose. 
Iš susirgusių žmonių, i savaitę 
laiko nuo šių dviejų ligų mirė 
807 žmones.

Teisia Kanados redak- 
. torių už šmeižimą ap- 

draudos kompanijos

Šiemet Chicagos polici
ja užmušė 37 krimi

nalistus
Chicago.—šiemet policija nu

šovė 37 kriminalistus — 19 
plėšikų, 9 vagis ir 9 žmones, 
kurie nepasidavė areštui.

Piliečiai ir privatiška polici
ja nušovė 26 kriminalitsus.

Kovoj su kriminalistais žuvo 
9 policistai.

Montreal, Que., gr. 20. —Va
kar vietos teisme prasidėjo 
nagrinėjimas bylos J. J. Kar
pei!, redaktoriaus-leidėjo Jour
nal of Commerce, kuris yra 
kaltinamas dėl šmeižimo T. B. 
Macaulay, prezidento Sun Life 
Assurance Co., didžiausios ap- 
draūdos kompanijos visoje Bri
tanijos imperijoje.

Harpell savo laikraštyje 
yra išvadinęs Macaulay priga
viku ir religiniu veidmainiu ir 
prilyginęs prie Ivar Kreuger, 
taipjau kaltino Macaulay už iš
vogimą palisų savininkų pini
gų.

Kaltintojai jokio pasiteisini
mo nedavė, vien perskaitė teis
mui tilpusius straipsnius. Da
bar pačiam Harpell teks įrody
ti, kad jo straipsniuose paduo
ti įtarimai yra teisingi.

Bylos nagrinėjimas tęsis ke
letą dienų.

Vienna, gr. 20. — Susirūpi
nusi delei didėjimo skaičiaus 
revizionistų šalių, mažoji en
tente nutarė įkurti nuolatinį 
sekretoriatą Genevoje, kuris at
stovautų tris šalis—čechoslova- 
kiją, Rumuniją ir Jugoslaviją. 
Tos šalys veiks bendrai visais 
svarbesniais ‘ klausimais, ypač 
nusiginklaviipo; j?ep£rącijų ir 
skolų, pasitikint', kad balsas 
trijų susivienijusių šalių bus 
svarbesnis, negu kad jos veik
ių atskirai.

Tai yra. centralinės Europos 
šalių atsakymas į Italijos ir 
Vengrijos agitaciją už pakeiti
mą taikos sutartyje nustatytų 
valstybių sienų.

Taipjau tapo nutarta, kad šių 
trijų valstybių užsienių reikalų 
ministeriai suvažiuotų tris sy
kius į metus formulėms konfe
rencijoms, vieton dabar 
mos vienos konferencijos 
tus.

Nors ir sutarta tapo
išvien, visgi ir tarp šių trjių 
šalių yra pasidalinimų. Jugo
slavija norėtų griežtesnio nusi
statymo prieš Italiją, bet tam 
priešinasi Rumunija. Rumuni
ja gi norėtų ,kad mažoji en- 
tante pasisakytų prieš Rusiją, 
bet su tuo nesutinka čechoslo- 
vakija.

lajko- 
į me-

veikti

Hooveris ragins embar
go, kad neprileisti karų

Philadelphia, Pa., gr. 20. — 
Joseph Clark turėjo užsimokė
ti $4.50 pabaudos už tai, kad 
jis girtas būdamas važiavo ro
gėmis.

Tyrinės mirtį gydytojo 
dviejų pacientų

ir

Washington, gr. 20. — Prezi
dentas Hooveris ruošia praneši
mą kongresui, kuriame jis pra
šys kongresą leisti uždėti em
bargo ginklų siuntiniams j tas 
šalis, kur karas jau siaučia, ar 
kur yra. karo pavojus.

šis embargo butų atkreiptas 
prieš Boliviją ir Paraguajų, ku
rios kariauja dėl Chaco terito
rijos ir atsisako pasiduoti ne
utralių šalių arbitracijai.

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

Apsiniaukę, galbūt sniegas, 
maža permaina temperatūroje; 
vidutinis pietų vėjas.

Saulė teka 7:14, leidžiasi

Parma, Mich., gr. 20. —Ko
ronerio įsakymu bus padarytas 
tyrimas, ar tik pripuolamai taip 
pasitaikė, kad Parma gydyto
jas Dr. Harry C. Hubbarid, 61 
m. ir du jo pacientai pasimirė 
bėgyje kelių dienų konvulsijo
se.

Dr. Hubbardą gydęs daktaras 
pripažino, kad jis mirė nuo apo-
pleksijos. Kiti du pacientai, 
Hunn ir Foor mirė kelios die
nos atgal. Vieną Dr. Hubbai’d 
gydė nuo influenzos, o kitą nuo 
♦nevirškinimo.

Martin Kammerer (sėdi) iš Allentown, Pa., kamantinėja- 
mas Washingtono policijos. Kammerer atstovų bute sukėlė di
delį triukšmą, kai iš galerijos, su revolveriu rankoje, ir grū
modamas “pripildyti orą švinu”, pareikalavo teisės kalbėti j 
atstovus. Nusigandę atstovai ir publika išlakstė, o Kammerer 
numetęs revolverį ramiai pasidavė policijai, taip ir negavęs 
progos kalbėti kongresui.

Apgulos stovis pa- Rusija vėl įvedė ver
skelbtas, visoje 

Argentinoje
stiną pieno ko- 

lektavimą
Buenos Aires, Argentinoj, gr. 

20.—Valdžia vakar paskelbė ap
gulos, stovį visoje šalyje, kuris 
tęsis 30 dienų. Apgulos stovis 
paskelbtas nežiūrint to, kad 
visoje šalyje yra ramu ir jokių 
sumišimų niekur nepasireiškė.

Apgulos stovis skiriasi nuo 
karo stovio tuo, kad laike ap
gulos stovio nepaliauja veikę 
civiliai teismai.

Tautų 
sija

Sąjungos komi- 
nesusitaiko dėl 
Mažurijos

4

Geneva, gr. 20. — Tautų są
jungos komisija iš 19 žmonių, 
negalėdama susitaikyti dėl siū
lymų išrišti Manžurijos klausi
mą, nutraukė posėdžius 
sausio 16 d.

Nusižudė Chicagos 
brikantas

iki

fa

47Chicago.—Max Męnackęr, 
m., šlebių fabrikantas, 520 N. 
Michigan Avė., nusižudė vakar 
ryte iššokdamas per 20 augšto 
langą savo aprtmente 5000 Gor- 
nell Avė. Jis nesenai buvo su- 
gryžęs iš sanitariumo ir buvo 
slauges priežiūroje. Slaugę iš- 
siuntus į virtuvę, jis atsikėlė 
iš lovos ir šoko per langą į 
gatvę.

Maskva, gr. 20. — Stalinas 
su Molotovu išleido naują dek
retą, kuriuo atsteigiamas vers
tinas kolektavimas pieno ir 
sviesto iš farmerių, kaip tas 
daroma ir su mėsa.

Sulig dekreto, kiekvienas 
farmeris ir kolektyvas turi pri
statyti valdžiai tam tikrą kie
kį pieno nuo kiekvienos kar
vės—nuo 50 iki. 580 litrų į 
metus, atsižvelgiant į apielinkę 
ir karvės gerumą. Pavieni far- 
meriai turi pristatyti pieno dau
giau, negu kolektyvai.

Už pieno litrą valdžia mo
kos ūkininkams 15 kapeikų, 
kuomet atviroje rinkoje moka
ma 5 rubliai .

Neišpildę nustatytos kvotos 
farmeriai bus aštriai baudžia
mi.

Pienas pieninių bus paverčia
mas į sviestą, kurio Rusijoj la
bai trūksta. Nors Rusijos mies
tuose kaip ir nėra sviesto,, te
čiaus Rusija per 10 mėnesių 
šiemet eksportavo į užsienį 27,- 
875 tonus sviesto, už kurį ga
vo 14,496,000 auksinių rublių. 
O to 
labai

Montgomery, Ala., gr. 20.— 
Sugryžęs iš Tallassee vietos še
rifas Sam Stearns sako, kac 
susirėmime Tallapoosa paviete 
tarp šerifo depučiu ir negrų 
trys negrai liko užmušti ir 4 
šerifo deputai liko pašauti. 6 
negrai tapo areštuoti, o kiti 
perduoti kitam šerifui.

< ■- ■ ** ' < ' ■ ' ’ • • ■ '' ' “T

Mušis tarp negrų ir šerifo 
depučiu ištikę, kai šerifo depU- 
Čiai nuėjo užgriebti už skolą 
vieno negro farmerio gyvulius. 
Didelis būrys negrų tam pasi
priešino ir pradėjo šaudyti še
rifo depučius. Pastarieji pasi
šaukė daugiau pagelboS ir iš
tikusiame mūšyje trys negrai 
liko nušauti.

Pierre, S. D., gr. 20. —šian
die pavietų šerifai turėjo par
duoti iš licitacijos nuo 5,500,- 
000 akrų iki 7,350,000 akrų dir
bamos žemes South Dakotoje 
už nesumokejimą taksų.

Be dirbamos žemės taipjau 
turėjo būti parduota daug mies
to nuosavybių, taipjau už nesu- 
mokėjimą taksų.

šiems metams taksais buvo 
apdėti 36,806,024 akrai žemės. 
Iš aptaksuotos žemės, nuo 25 
iki 30 nuoš. taksų nesumokėjo. 
Ir ta žemė turėjo dabar būti 
parduota iš licitacijos. Tečiaus 
valstijos taksų direktorius 
Baer mano, kad mažai bus pir
kėjų ir kad tik maža tos že
mės (įalis bus parduota; visa 
gi neparduotoji žemė turės per
eiti pavietų žinion.

Baers apskaito, kad apie 20 
nuoš. visos valstijose dirbamos 
žemės bus išimti iš taksų są
rašų, nes ta, žemė pereis pavie
tams už taksus. O pavietai tak
sų nemoka.

Ginkluotos piliečių gaujas 
ieško ir daugiau negrų, kurie 
galėjo dalyvauti tame mūšyje, 
o gubernatorius pasiuntė savo 
adjutantą ištirti, ar policija nė
ra reikalinga milicijos pageL 
bos.

Jau ir pernai panašus susi
rėmimas su negrais ištiko, kai 
šerifo depučiui bandė išvaiky
ti negrų fermerių susirinkimą. 
Tada vienas negras liko už
muštas ir vienas šerifo 
tas pašautas.

Nušovė draugą

depu

Rokiškis.—šaulių klube 
ko nelaimingas nuotikis. 
Keponis per neatsargumą nušo
vė savo draugą Urlį.

;vy- 
Pil.

aukso Rusijos valdžia yra 
reikalinga.

$30,000 už dviejų mek 
sikiečių nušovimą

Meras Cermak paliuo 
suos 200 kalinių

--Chicago. — Mėras Cermak 
prięš, šventes pąliuosuoą 200 ka
linių, kurie sėdi kalėjime už 
peržengimą miesto patvarkymų. 
Jie bus paliuosuoti penktadieny.

Nuteisė kalėjiman 2 ko
munistus

Žebrausko ir 
Jie buvo 
Lietuvos 

Grebliaus- 
buvo iškė-

Kaunas.— Kauno apygardos 
teisme buvo nagrinėjamos dvie
jų komunistų, 
Grebliausko bylos, 
kaltinami priklausę 
komunistų partijai, 
kas Kareivių plente
lęs raudoną vėliavą. Gircbliaus- 
kas nuteistas 6 metams, o Žeb
rauskas 4 mętams sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Bylos pažiūrėti 
buvo susirinkę daug žmonių, 
išvedant iš teismo gatvėj buvo 
nemažas susigrūdimas.

Winnipeg, Kanadoj, gr. 20.— 
Daugiau kaip 20,000 bedarbių 
geležinkeliečių kreipėsi prie 
valdžios, reikalaudami, kad dir
bantieji geležinkelių darbininkai 
dirbtų ne daugiau kaip 26 die
nas į mėnesį, kas duotų darbo 
ir daliai bedarbių.

Dar turime labai Gražių Kalėdinių
Laiškų ir Atviručių

Nauja eksporto šaka
Kaunas

numatoma pradėti Belgijon eks
portuoti lietuviškus kumpius 
Iki šiol ši eksporto šaka neeg
zistavo. Kumpių eksportą ėmė
si vieno Kauno : 
kumpius eksportui
“Maisto” fabrike. Kumpiai pa
ruošiami tuo budu, kad iš jų 
išimami kaulai ir kiekvienas 
kumpis įdedamas hermetiškai 
uždaryton skardinėn dėžėn.

šiomis dienomis
Nau 

Kalendorių

firma, kuri 
paruoši

Reikalaukite 
jiemį

1933 metams
Naujienų skaitytojai gaus 

veltui Naujienų 1933 metų ka
lendorių, pas išnešiotojus ir ant 
standų tik vieną; dienų, būtent 
KETVIRTADIENI, Gruodžio- 
December 2# dieną* 

NAUJIENŲ ADM.

Washington, gr. 20. — At
stovų butas paskyrė $30,000 
Meksikos valdžiai ,atlyginimui 
už nušovimą dviejų meksikie
čių, Emilio Cortez Rubio ir 
Manuel Gomez. Juos nušovė 
du Oklahoma šerifo depučiui, 
kai abu jaunuoliai, Amerikos 
kolegijos studentai, gryžo au
tomobiliu namo. Nušautasis 
Rubio yrą pusbrolis buvusio 
Meksikos prezidento Ortiz Ru-

Pasiskubinkite pasiųsti savo 
draugams ir giminėms, kad jie 
gautu dar prieš Kalėdas.

Kaina 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo » iki i val.
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KORESPONDENCIJOS

Rockford, III
Bimbiniams nesiseka

DOVANAS
KALĖDOMS

Amerikos

anktietos

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

su padai na vimu bei pagro- sustingęs Vaizbos Butų valdy-

VISAIS REIKALAIS KREĮBKITfiS

ž 4

dabos Bu- 
eiizmerkti

balsas
tikrai 
sielos
nau-

Butas teužsisa 
jo kaina me

Kapitonas 
Pasauliniame kare

laikraštį 
visiems 

bus nau-

Bilas
Biznio Korteles

[Aęmc-P- & i'Ą.

Normąn tW. Havris,

Iš Lietuvių Vaizbos 
Butų veikimo

, kad šio eko- 
metu kai ku- 
butams gana 
nariai nenoro-

it

‘petys į petį” imsis darbo, kad 
Antroji Amerikos Lietuvių 
Ekonomine Konferencija Či
kagoje įvyktų ir pavyktų.

—A. L. Ekonominis 
Centras.

pasirodo Balti- 
Philadelphia, Pa., 

Vaizbos Butai 
Y., Waterbury, 

Mass., ir 
stengiasi at-

DRAUGI JO M S
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
jBrogramus 
Tiksėtus

3. “Kokia man nauda prigulėti 
prie Vaizbos Buto”

Taip tai pavadinta anktieta, 
kurių Ek. Centras paruošė ir 
įteikė V. Butams, prašyda
mas, kad V. B. sekretoriai pa-

sųnus 
direktorių pįrminiųko ’jUarris 
Trust; & Savipgs ?baųko Ghica- 
goje, prįeš ku$» JRm.es <S.- Clark 
iš ’Mo.unt; KU0o» /X., /buvo 
užvedęs byfe, - ręikąjąų^mas 
$390,000 atjygipimo dėl fpeiš- 
pildymo sutarties .padarytos, 
kai Clark užtiko Havri^ų pas 
savo pačių. Harrįs buvo priža
dėjęs didelį atlyginimų, kad 
Clark užtylėtų, bet prižado ne
išteisėjo. Teismas betgi /bylą 
išmetė, kaipo nepadorių ir ne- 
legališką.

6. Ar Antroji Am. Lietuvių 
Ekonominė Konferencija 

įvyks?
Tas visiškai prigulės nuo pa

čių vaizbininkų. Ekon. Centras 
kų galėjo iš savo pusės atliko: 
sekdamas pirmosios (1930 m.) 
A. L. Ekon. Konferencijos ta
rimus, parinko čikagų kaipo 
tinkamiausių konferencijos 
vietų 1933 metais, kada ten į- 
vyksta “Čikagos 100 Melų Pa
žangos Paroda” ir eilė svar
bių lietuviški} susirinkimų. J 
konferencijos organizacinį ko
mitetų pakviesti žymus Čika
gos lietuvių visuomenės veikė
jai bei ekonomistai. Am. Lie
tuvių Ekon. Centras neabejo
ja, kad Čikagos vaizbininkai

2. Ekonominis Centras dėl 
nedarbo

Ekon. Centras teisingai pa
stebėjo, kad nors miestų ir 
štatų įvairus komitetai šelpia 
bedarbius ir vargšus, bet daž
nai pasitaiko, kad tas, kam la
biausiai reikia pagalbos — jos 
negauna. Lietuvių tarpe tokių 
nelaimingųjų yra gi ne vienas. 
Kultūringų lietuvių pareiga 
yra tokius vargšus bei jų šei
mas globoti ir sušelpti. Tam 
tikslui privalo būti kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje specialis ko
mitetas. Vaizbos Butams yra 
natūralu imti čia iniciatyvos. 
Dr. P. Puskunigis, Ekon. Cent
ro pirmininkas, iškalbingai pa- 
ragiho? per spaucl 
tus ir visuomen 
akių ir nesikratyti pareigų link 
savo artimo brolio lietuvio šia
me sunkiame laikotarpy, šel
pimo fondui sudaryti užtektų 
(žiemos metu) nors vienų ko
kių viešų programų suorgani
zuoti.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSJŲS ir NEGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių/ inkstų, ir pūslės, užnuodijinų krau- 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* , 
roję, kosėjimą. gerklės skaudėjimu ir pądaptingas liga®. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitiktųikite ką jis joms gali padaryti. 'i 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai C 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. *1 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Ctawford 5573 į1

Naujosios gadynės aušra 
užtekėjo

netikęs palygini- 
tarp Pittsburgho 

gadynės aušrinin

kų veikimas 
more, Md., 
ir Bostone. 
Brooklyn’e, 
Conn., AVorcester, 
Newark; N. J 
likti savo eilines pareigas nor
maliai; taip pat gyvuoja ir Či
kagos, Detroito ir Clevelando 
Vaizbos Butai, nors apie jų vei
kimų mažiau žinių tegirdime. 
Pittsburgh-, |?a. Vaizbos Butas 
iš- yiųų • bene bus \veikliausias, 
npys jr \New York’o štato vaiz- 
b|ųiųUųi ruemiėga: sydare ,-ųęt 
šešis,V.,Butus: Brook- 
lyp, Wng Tsland, Amscerdam, 
ItGebester, Utica ir Bingham*- 
ton’ę. Lietuviškų bankų užsi
darymas Čikagoje ir VVaterbu- 
ry, ir nelietuviškų bankų (bet 
su •:lietuviškais indėliais) bank
notai ?prislėgė vaizbininkų ūpų. 
Tųčįaus, yra pagrindo tikėtis, 
kąd .ekonominis krizis A. L. 
Vaizbas Butų Sąjungos nesii- 
g<iąųs ir i kad geresnis ūpas 
užviešpataus su {.naujais 1933 
metais. Pereinant į naujus me
tus kiekvienas V. Butas turė
tų rimtai pasiruošti prie me
tinių .susirinkimų, kuriuose pri
veju sutvarkyti savo organiza
cijos reikalus viduje ir pasi
ruošti tiems pauj iems darbams, 
kurie numatomi sekančiais me-

11^-1111,i. nifcjp'ui'm

4. Vaizbininkai ir Verslininkai
Vaizbininkų sųjunga Ameri

koje tyri 16 V. Butų sų apie 
500 narių. Tai nemenka jėga, 
jei vaizbininkai ^išmoktų su
tartinai veikti. Amerikos vaiz
bininkų rolė darosi įdomesnė, 
kai Lietuvoje pradėjo veikti 
“Lietuvos Prekybininkų, Pra
monininkų ir Amatninkų Są
junga”, kuri turi jau 17 skyrių 
visoje Lietuvoje (ir Klaipė
dos Krašte)..Tos sujungus na
riai papras*,ai vadinami 
“verslininkais” ir jie leidžia 
savaitinį -laikraštį, vadinamų 
“Verslas”. Amerikos vaizbi
ninkai tuo tarpu vos tik sykį 
į metus beišgali išleisti “Ekon. 
Centro Žiniaraštį.” Sprend
žiant iš tikslų ir .sąstate, — 
vaizbininkai ir yęršlininkai 
yra draugai. “Veršio” redak
cija, Ek. Centro prašoma, pa
žadėjo siuntinėti 
“Verslas” į Ameriką 
V. Butams. “Verslas” 
dingas vaizbininkams. Dėl to 
kiekvienas V. 
ko sau “Verslų 
tams $1.80. Jo adresas: Lais 
vės Alėja 24 nr., Kaunas, Lith 
uania.

Prašome į musų krautuvę.

MiD-WESTDRYGOODS STORE f
J. SANDARGS, Savininkas . -2

3305 SQ. HALSTED STREET S

jimu per radio, kad pasigarsi
nus save.

Mat, nauji laikai, nauja ga
dynė ir “Naujosios gadynės 
aušrininkai”.

“Švietimo” darbas jau pra
dėtas ir musų Pittsburgho 
“Naujosios gadynes aušrinin
kai” jau rengia “svimming, pu
rę”; tikie’ai visu smarkumu 
pardavinėjama.

Jei lik “svimming pure” ge
rai pavyks ir bus uždirbta ge
rai pinigų, tai po Kalėdų bus 
rengiamasi prie “kabareto” 
šokių, kurie turės įvykti kuria
me nors viešbutyje,kur vyrai 
turės būti “frakais” apsirengę, 
o moterys su “ivning gauns”, 
kad išrodžius tikrai madin
gai ir suteikus lietuvių tautai 
dąug garbės ir • “nušvietus 
Pittsburgho surukusių padan
gę”.. — Radio Klausytojas.

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tet. Kcdzie 8202 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimining pool.

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

PIRKITE MUSŲ
KRAUTUVĖJE -W|

Kam važiuo'i į vidurmiestį, kad w 
čia pat savo apįelinkėje, lietuvių W 
krautuvėje galite pasirinkti sau 
geriausių dovanų Kalėdoms.
Musų krautuvėje dabar yra didelis pasirin
kimas visokių prekių dėl vyrų, moterų ir 
vaikų pigiomis kainomis.

« . SJūsų j
PATOGUMUI I

sirupinlų gauti išpildytus an- 
kietos lapus iš kiekvieno V. B. 
nario ir iš kandidato. “Dėl 
skaudaus ekon. krizio -Ameri
koje, Vaizbos Butų veikimas 
sumažėjo, bet nesustojo; dau
gelis abejoja dėl rytdienos, r- 
abejoja ar bereikalingos lie
tuviškos organizacijos, kaip 
kad Vaizbos Butas. Kad abe
jones prašalinai,— reikia pa
žiūrėti faktams stačiai į akis, 
Todėl 
lietuvis
tų tikslams,; yr^į prašomas nuo 
širdžiai atšteik^ti į 
klausimus”, taip
Centras prabilb/ patiekdamas 
viršminėtų ankietų.

Kaip tas svarbus antickos 
dalykas pavyks, —. prigulės 
vėl nuo V. B. .valdybos narių 
rūpestingumo. Iki šiol dar la
bai mažai leapiureta išpildyt# 
ankie'ų.

Prie šios progos Ek. Centrusį 
dar sykį visų vaizbininkų pra-t 
šo išpildyti anktietos lapus ir 
atvirai pasisakyti: kaip V. 
Butai turėtų biiii perorgani
zuoti?

Kudirka bei 
r Piftsbugho 

aušrinin- 
senosios 

Toks pa
tikrai žc- 
loks neti- 

nebutif 1iiiv|s 
ne- 

reikalo nė rašvti

1. Vaizbos butų negalavimai
Amerikos Liet. Ekonojn. Cen 

trui yra žinoma 
nominio krizio 
riems vaizbos 
sunkiai einasi: 
mis moka narystės mokesčius; 
valdybos nesirūpina tinkamai 
susirinkimus organizuoti ir ne
sugeba susirašinėjimų su Ek. 
Centru palaikyti. Labiausiai Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 

Išpildome Blankas,
’5 \

Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus,
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

Saistei Street,
‘y;■ ■: . •. . . ' ■■ '

mas buvo 
“Naujosios 
kų” ir Lietuvos senosios gady
nės aušrininkų, tai, gal būt, 
ne mano nosiai spręsti tokius 
dalykus . Bet aš noriu para
dyti, kų aš sužinojau iš radio 
pranešimo . apie Pittsburgho 
“Naujosios gadynės aušros” 
užtekėjimų, kuris žada tikrai 
nušvies’! Pittsburgo suruku
sia padangę ir išvadoti Pitts
burgho lietuvius iš tamsybės 
žabangų, bei būti vadovavimo 
žvaigžde visos Amerikos lietu
viams, lygiai kaip kad ta 
žvaigdė vadovavo trims kara
liams.

Senovės gadynės aušrinin
kai švietė ir budino Lietuvų su 
knygomis ir laikraščiais. Na, 
o musų Pittsburgho “Naujo
sios gadynės aušrininkai” švies 
musų Pittsburgho lietuvių “su
rukusių padangę” ir žadins iš 
miego musų brolius ir sesutes 
su “svimming paromis” bei 
“kabareto” šokiais... ir kai ka-

Gruodžio 18 d. Sėdžiu prie 
radio ir laukiu užsistatęs, ka
da prasidės lietuvių radio pro- 
graipo pusvalandis. Praside
da ir laukiamas programas. 
Pirmiausia pasigirsta: “Gera 
dienų gerbiami radio klausy
tojai. Šiandien ir vėl skam
ba oro bangomis lietuvių dai
na ir muzika”. Po pasveiki
nimo padaroma keletas pra
nešimų lietuvių ir anglų kal
bomis, bei pranešama, »kad 
šiandien pildys programų 
Vaišnoriaus orkestras ir “Auš
ros” draugijos nariai.

Pasigirsta poetiškas 
ir, poe’iškai imant, jis 

skambinti iš 
“Aušra, aušra, 

gadynės aušra

PAVIENIAMS
..•p.ft;-- - -r

Vizitinį Kortelės 
Vestuvėms. LaUlsai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės

W1SSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Iš musų kolonijos mažai te
simato žinučių, ypatingai “Nau
jienose”. Kaip kam gali atro
dyti, kad pas mus nėra nieko 
veikiama, o čia kaip tik prie
šingai. Musų “ščyrieji” arba 
Antano Bimbos pasekėjai dir
ba net sušilę. 11 d. šio mėne
sio buvo rinkimai pašaipiuos 
draugystės Vytautines. Taigi 
bus svarbu pranešti, kad mu
sų linijos vadai, galvos arba, 
tiesiai pavadinus, uodegos dir
bo, lakstė po stubas, provoka
vo rimtesnius valdyboj esan
čius narius. Bet rinkimuose pa
sirodė, kad iš 92 narių Bim- 
bukai gavo nelaimingą, skaitli
nę No. 13. Manievrai neišėjo 
jų naudai ir šiandien vaikščio
ja nosis nuleidę. Tai įrodymas, 
kaip masės su jumis. Manė, 
kad Vytautinės nariaį nesu-, 
pranta jų '“gerus” dą^ĮbĮęįiu^ 
per eiles metų. Mat, jų, supra
timu draugystei priklausantis 
turi turėti pilnas nario teises 
nors ir už metus laiko neužsi
mokėjęs duoklių. Bet Vytauti- 
nė parodė, kad čia ne ALDLD., 
kur smurtą galite pravaryti.

Gruodžio 31 d. 5 vietines: 
draugystės bendrai duoda va
karų pasitikimui Naujų Metų, 
ir čia musų “fhmkės” rengia 
savo... Vadinasi, “kovoja”, bet 
rockfordiečiai įvertins jūsų el
gesį taip, kaip padarė Vytauti- 
nė. —Narys.

5. Ekonominio Centro žinia- W 
raštis.

Ek. Centras daro pastangų iš ĮZC 
leisti šių metų gale (gal užsi- E 
tęs iki N. M. pradžios) Vaiz- 
bos Butų žiniaraštį Nr. 3. Ke- £ 
lėtas Amerikos lietuvių eko- 
nomistų ruošįa tam medžiagų. 
Yra laukiama straipsnių su 
svarbiomis ir amerikiečiams 
naudingomis informacijomis 
iš Lietuvos, šio žiniaraščio iš-!į$ 
leidimu labiausiai pasirūpino W 
Čikagos vaizbininkai. Tačiau^ 
Ekon. Centras skaito savo pa- 
reiga priminti visoms V. B. 
valdyboms, .kad žiniaraščio iš- 
leidimų -paremtų pinigiškai: 
tegu tam tikslui kiekvienas V. 
B. paskiria nuo 5 iki 10 dole- 
rių. Tai juk yra mažmožis. Gi 
Ek. Centro žiniaraštis yra 
vienintelė vaizbininkų darbuo- 
tęs rodyklė. ,

josios 
Pittsburgho ‘Aušra* užtekėjo. 
Pittsburgho jaunimas įkūrė 
‘Aušra’ ”.

Išgirdus tų poetiškų balsų 
apie “Naujosios gadynės Auš
ros” užtekėjimų, man tuojau 
prisiminė Pittsburgho tautiš
ko vyskupo graudingi pamok
slai prie nabašninkų sakomi, 
kurie yra tikrai poetiški ir iš 
sielos gilumos skamba. Tik 
visa beda su tais graudingais 
pamokslais ta, kad, vietoje 
ašarų, dažnai juoką 
keliami klausytojų tarpe.

Grįžkime atgal prie “Naujo 
sios gadynės aušros” užtekėji 
mo Pittsburghe.

Iššaukiama senosios gadynė: 
žymieji aušrininkai: l)r. 
•anavičius, L 
i)r. šliupas 
“Naujosios gadynės 
kai” lyginami prie 
ga d y n ės a ušr i n i n k ų. 
lyginimas tai jau 
minu kritikos, 
kęs palyginimas 
daromas per radio, tai gal 
Imtų buvę 
apie tai.
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LIETUVOS ŽINIOS
šaukia kol

visi

Dusetose bus elektra

KALĖDŲ
DOVANU

Šaukite

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED—

8167

BAKINC 
POWDER

'i>(į’'y

. 39c
$1.00

Naujos 
žemos 
Kainos.

vte nuw ou* 
opFtee 
'nerve; •'

BUDRIKO 
KRAUTUVĘ

RADIO, 
RAKANDŲ, 
AUKSINIŲ 
DAIKTŲ, 
DEIMANTŲ 
ARMONIKŲ

nes,quick 
"WE HB5N COtABANATlON 
TO TUE SfcFE ON -THE

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Paatabikitt puikią tei 
tą . . . kaip piragai 

laikoti ivitži

*>ENV THER.tS UK^T 
—i HIGHT o. R......

kuris 
nuo sutar
tu ri įrengti 

Koncesija 
Miesteliui

The study of law develops and equips 
LEADERS. Most of our Leadlng Men, including 
our Presidents, have been Lawyers. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. There l« alway« a Great 
Demand for Men and Women with Legal Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a lime. No Time Lošt New Ciasses 
formed nine times a Year. Start Studying and Earn- 
ing Credits at any Time. ENTER NOW. LL.B. Degree 
in Three Years. Day and Evening Ciasses.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Dusetos, Zarasų apskr. Vals 
čiaus savivaldybe susitarė si

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Baigiamas statyti Suv 
Kalvarijoj tiltas

J. Krukonis.
PAREIGAS JIS 

ŽINO...

'alio* surado suatata 
ro šveičia nedraiky- 

’" i — tas aun-

Kaina tik $1.00
Ką tik naujai atspausdinta 

Prisiunčiame paštu.

RADIO’S
GREATEST TRIUMPH
Startlingl Gripping! Mysterious! 
The enchantment, the adventure, 
the thrills of World-Wide Recep- 
tion now made available with this 
marvelous tuning control, p 
fected by Stewart-Warner. H; 
you seen it? Don’t misa it!

STEWART 
WARNER

RADIO

~E CUEKN&6D "VHfe COKBlNATtOH 
TO TVXE
-------------- -------------------------

Chicago.
tis 500 svarų ir dalinai paraližuotas per 20 metų, troku tapo 

atvežtas į federalį teismą išsiimti pilietybės popieras. ,

į cle.01 eueov, get 
THE ON .
TVHE Ulftė H V,

Geras kopūstų derlius
Kurtuvėnai, Šiaulių aps. šio

je apylinkėje šiemet labai ge
rai užderėjo kopūstai. Nuo 
didumo net jų galvos suspro
ginėjo. Gaila, kad ūkininkai 
susproginėjusių galvų neker
ta. Jos gavę lietus ima puti.

Budriko nuolatiniai programai iš 
Yadio stočių. WCFL, 970 k. Ne- 
dėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Ketvergais iš WHFC, 1420 k. 
nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakaro.

* — —■— ----------------------- --- > -TT-nrĮ-.n-į

-’B'V 'TOE-CįC'K.-OF-'NMS. V. / 
X'ME- puUtA FCSkGOT CT — /

Šaltis ir lietus užklupo 
bulves

įeina vyresnioji 
Darija. Ran- 

laiko nudrožtą pagalį, 
visas išmargintas 

“4 rinčiais. 
(trudopalką) 

klausia pirminin-

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

Vaiguva, Šiaulių aps. Dau
gelis ūkininkų buvęs ir dar
žus jau nukasė ir sutvarkė. 
Tačiau yra nemaža ir tokių, 
kurie šiuos darbus suvėlino. 
Spalių 9 d. užklupo bulves 
šaltis ir sniegas, o vėliau gau
singas lietus. Dar nemaža 
dalis bulvių dabar yra lauko.

KALĖDOMS DOVANOS 
DĖL VISOS ŠEIMYNOS

40YEARS
25ounces for 254

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI Po .........
PIANUI ROLĖS .. .. 25c RADIO TŪBOS 

RADIO PATARNAVIMAS ..... ................ ....

Labai švelnus ... ••
nūs mišinys parinktlnio alie
jaus. Švelnaus ukauso, rinkti
nių kaiuMnių, retų prieskonių 
Sumaišytas mažom* •
mis dėl geresnio skon

Pristatomas AVIK21A* <»•„«.-. 
ninkama kas kelios dlei><» 

Pabandiklt JP

skolinta iš 
kaip musų 
atvaizduoja 

uaifcininko gyveni- 
Kokhozais ten vadina- 
ukiai; tai yra stambus 

pred- 
dirba paskirtą 

produktus 
sau pasilikda- 

Apie išdirbtą laiką jie raportuoja

LIPSKY’S MUSIC and RADIO STORE
4916 WEST 14th STREET

Telefonas CICERO 1329 CICERO, ILL.
ATDARA VAKARAIS

' padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagi2‘„ ___
kur* ištikro f 
dama* dantų emales 
Iras uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Saint 
Lotos, U. S. A.

[Acme-P. K A. Photo]

Harry Iskovitz, 51 m., gimęs Rumunijoj, sverian

rėk, ir mala, nori tave pri
gauti. Be apsiskaitymo, Dari
ja, jokiu budu negalima. Net 
man galva kvaišta, kad žino
tum; neatmenu, kiek kas dir
ba, ir gana. Ir ta vari šč pir
mininkas, pasitaisęs 
vėl suriko:

P. S. Vaizdeliui mintis 
rusų "oportunistų” (taip 
pruseikiniai) spaudos. Jis 
dabartinį Rusijos 
mą kolchozuose, 
mi kolektyviniai 
darbas, kurį valdo komisaras 
sedatelius.” Darbininkai 
jiems darbą, bet uždirbtus 
atiduoda valdžiai, mažai 
m i

mininkas Andriejus, ir Ego- 
ras suliko, kad visos dienos 
teisingai paduotos.

—Sekantis! — 
ebozo pirmininkas

Nedrąsiai 
karvių melžėja 
ko j e ji 
kuris, be to 
peilio įpjovimais

—Darbalazdę 
atnešei? 
kas.

—Atnešiau, Andriejičiau, — 
atsako Darija ir paduoda laz

Suv. Kalvarija
kai baigiamas statyti Kalvari
jos didelis gelžbetoninis per 
Šešupę tiktas. šis tiltas pra
dėtas statyti kauniškių staty
bos rangovų Gurvičiaus ir 
Raincso š. m. gegužės mėn. ir 
intensyviai varant darbus, ga
lutinai bus baigtas už 2—4 
savaičių, nors baigimo termi
nas suėjo jau spalių mėn. 15 
d. Tiltas turi 41 nitr. ilgio, 
7,()5 m Ir. pločio ir 5,56 metr. 
aukščio, kaštuos 55,800 U.; 
prie jo visą vasarą nuolat dir
bo apie 30 darbininkų; Tilto 
statybą prižiūri Marijampolės 
apskr. inžinierius p. Draga- 
šius.

) (Rusų spaudą sekant)
Minutė, dvi tylos ir kolcho

zo pirmininkas Andriejus su 
kolchozininku Egoru atsikvėp
sią, užsirūko. Atrodo, kad jie
du dirbo sunkų darbą ir jo 
nebaigė dar nei dabar. Ir tik
rai: jau tris valandas juodu 
prasėdėjo; galvojo, galvojo ir 
niekaip negali prisiminti, kiek 
darbo dienų Egoras pašventė 
sėjos kampanijai.

Pypkes išniks.
- Pradėsim - sako pirmi

ninkas.
—Pradėsim — patvirtina Je

goras. — Raiškia, aš penktą 
gegužės dar dirbau.

—Nebeatsimenu, — pagal
vojęs sako pirmininkas ir tę
sia toliau 
ra i 
gai ir 
kaip tave visą į

Del tėvo 
PHILCO Jr. Radio

*18.75
_________ Pilnai įrengtas_________

—Ką tu, lavarišč Andriejau! 
—mosuodamas abiem rankom 
sušuko Egoras. — Argi tai tą 
dieną buvo? Pilvas - tai ki
tas dalykas. Ana aš pilvu sir
gau, kaip griausmas medį su
draskė, ot!

—Na, ir pasakei, — perker
ta jį pirmininkas. Medį perkū
nas sudraskė kaip sykis tą 
dieną, kaip aš trijų kilų lyde
ką ištraukiau, atmeni?

—Tai tau, kad norėjai! — 
kosčioja Egoras rankomis. 
Kaip tai Andriejau? Primink 
tik! Lydeką tu išvilkai kaip 
tik tą dieną, kuomet rajono 
laikrašty tave išvalkiojo už 
nestropumą darbo apskaity
me.

—Išvalkioj, išvalkioj... o tau 
kas galvoj? — piktai pastebė
jo draugas pirmininkas. Už 
nestropumą... o tu patikrinai 
mane?

—Bet aš... aš tavarišč And
riejau, dirbau būtinai!... Die
važi, dirbau, ką nori pa
klausk!... .lęį nori, kurną * E- 
tymą atvesiu; ji atsimena, 
kuomet pilvą skaudėjo.

Po keturių valandų ir pir-

Man rodos, I£go 
kad tu tą dieną pilvu sir 

nedirbai. — Atsimeni 
krūva Irau

z THE

thAG/f

malūnininku personų 
per tris mėnesius 
ties patvirtinimo 
elektros šviesą, 
atiduota 15 metų.
ir savivaldybei šviesą teiks ne 
mokamai. Mokykloms ir mo
kytojams perpus pigiau.

nemokšai komisarui, kuris pats turi lai
ko ir pažuvauti. Taigi bolševikų baud
žiava, rodos, pralenkia ir buvusią ponų 
baudžiavą.

Kulokais ten vadina tuos ūkininkus, 
kurie nenori dėtis į kolchozus. /

—</. Krukonis.

Pirmininkas atidžiai sus
kaitė įpjovimus ir iš paniūrų 
pažiurėjo į Dariją.

—Ką tu čia sumanei? — 
klausia jis. — Išeina, kad per 
pusantro mėnesio tu išdirbai 
50 dienų?!...

—Taip išeina, Andriejičau, 
—sutinka su juo Darija.

—Keista, — pradėjo pečiais 
traukyti pirmininkas. — O gal 
tu, Darija, pasidavei ant ku- 
lokų meškerės ir pati sau už- 
kirtinių prisidirbai?

Visi užrintimai ant lazdos 
vienodi. Darija žiuri į juos, 
žiuri į tavarščą Andriejų ir ne
supranta, kaip čia butų. Jos 
akis ypatingai traukia tas rin- 
tclis, kurį užspaudęs laiko pir
mininko pirštas. Todėl sukau
pus drąsą, Darija autoritetin
gai pareiškia:

—Šitas rintis už tą dieną, 
kaip aš nedagaliuodama dir
bau.

—O kodėl būtinai šitas? — 
klausia pirmininkas. — Gal ši
tą rintį užrintei už karvių šė
riką, iš kur aš galiu žinoti; 
čia nepasakyta!

—O gal ir už šėriką, — su
tinka Darija.

—Taip ir sakyk, — išdidžiai 
pareiškia pirmininkas. — Pa
ti, mat, nežinai, o darbo ap
skaityme turi būt viskas tik
rai pasakyta. Reiškia, dirbai 
50 dienų?

—Penkiasdešimt, Andriejič, 
penkiasdešimt... Kad tu skrad
žiai žemę nueitum—tyliai pri
dėjo Darija nusisukus į šalį.

—Na, gerai — sutinka pir
mininkas ir prie Darijos pa
vardės parašo 50 darbo dienų. 
Paskui, kaip ir teisindamasis 
už nepasitikėjimą Darija, pri
duria: — Žmonių, mat, viso
kių yra. Vienas teisingai die
nas tau paduos, o kitas, žiu-
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Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
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"Per suvlri du metu turžjau neapsa
komai geliam* ranką. Naudojau (vai
rius linimentus, platterius ir mostil. 
Tačiau niekas nepagelbčjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar eSu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expelleriui.”

8. N.
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HOOVERIO PRANEŠIMAS KONGRESUI

Savo ahtrame pranešime kongresui prezidentas 
Hooveris išdėstė karo skolų klausimą, dėl kurio, kaip 
žinoma, šiaridie eina ginčai tarpe Amerikos ir Europos. 
Reikia pasakyti, kad ši jo kalba reiškia žymų progre- 

/ są, palyginant su tuo, ką jisai tuo klausimu kalbėjo 
i pirmiaus.

•Prezidentas Hooveris visai teisingai nurodo, kad 
skolos tai tik dalis tų ekonominių keblumų, kuriuos 
dabar turi pasaulis. Tiek valstybės, tiek privatiniai as
mens užtraukė dabartines skolas tuomet, kai prekių 
kainos buvo daug aukštesnės, negu dabar. Skolininkų 
pajamos šiandie yra labai sumažėjusios ir jie nestengia 
jas mokėti.

Bet kad imtų kilti prekių kainos, tai turi atgyti 
tarptautinė prekyba, kurią dabar paraližiuoja muitai,, 
eksporto draudimai ir visoki valiutų suvaržymai. Ant
ra vertus, kad susitvarkytų valiutos (pinigų sistemos), 
reikia sumažinti valstybių išlaidas, ypatingai karo iš
laidas. Tuo budu tarptautinis nusiginklavimas, muitai 
ir skolos yra klausimai, kurie jungiasi vienas su kitu.

Tai yra protingas ir apgalvotas dalyko išdėstymas. 
Bet kaip; prezidentas ketina eiti prie tų klausimų iš
sprendimo?

Jisai 
kartu su 
simą. Ta 
tuoti šią
kuri, tur būt, bus sušaukta apie pavasarį. Hooveris 
mano, kad kai kurie tos komisijos nariai turėtų įeiti 
ir į Amerikos delegaciją, kuri dalyvaus tarptautinėje 
nusiginklavimo konferencijoje.

Seniaus Hooveris laukė, kol skolų peržiūrėjimo ko
misiją paskirs kongresas. Dabar jisai nutarė paimti 
iniciatyvą į savo rankas, kviesdamas busimąjį preziden
tą Rooseveltą padėti jam sudaryti komisiją. Tai yra 
vienintelis logiškas kelias, nes komisija savo darbo ne
pabaigs iki kovo 4 dienos, kada valdžią paims į savo 
rankas nauja administracija. Nebūtų prasmės Hoove- 
rio paskirtai komisijai pradėti savo darbą, jeigu ji ne
žinotų, ar jai leis toliaus veikti naujasis prezidentas.

Pastebėtina yra tai, kad šitą Hooverio pranešimą 
gana palankiai priėmė kongresas, kuris dar neseniai 
stojo piestu prieš karo skolų klausimo atnaujinimą. 
Matyt, sveikam sensui ir jisai yra prieinamas. Gerą 
įspūdį prezidento kalba padarė ir į Europą. Tuo budu 
šiandie yra vilties, kad tarp Amerikos ir jos skolinin
kų, galų gale, įvyks susitarimas.

ketina tuojaus paskirti komisiją, kuri imtų 
kitų valstybių atstovais gvildenti skolų klau- 
pati komisija, jo nuomone, galėtų reprezen- 
šalį ir pasaulio ekonominėje konferencijoje,

MIRĖ SENAS SOCIALISTŲ VETERANAS

Bet Bernsteinas su, Kaųtskiu nenorėjo, kad darbi
ninkų judėjimas pasiliktų amžinai suskilęs. Kada pra
ėjo karas ir išnyko ta priežastis, dėl kurios nepriklau- 
somiečiai atskilo-nuo socialdemokratų partijos, j juodu 
ėmė raginti vienus ir antrus vėl susivienyti. Galų gale, 
socialdemokratų vienybė tapo atsteigta. Bet Liebknech- 
tas su Rože Luxemburg ir kai kuriais kitais Nepriklau
somos socialdemokratų partijos veikėjais pateko po 
Rusijos bolševikų įtaka. Jie suorganizavo “Spartako” 
grupę ir ėmė kurstyti sugrįžusius iš fronto kareivius 
sukilti prieš Liaudies Įgaliotinių valdžią, kuri buvo su
sidariusi, pabėgus kaizeriui į H,Olandiją. Sausio mėne
sį 1919 mėtų “spartakiečiai” ! padarė Berlyne kelis su
kilimus, vienu laiku užgrobdami socialdemokratų cen- 
tralinio organo “Vorwaerts” redakciją ir suimdami kai 
kuriuos miniėterius.

Šitose kovose Liebknechtas • ir Luxemburg žuvo: 
juodu užmušė būrys kaireziškos armijos karininkų, ku
rie paskui pabėgo ir slapstėsi Nors Liaudies Įgalioti
nių valdžia nutarė tuos užmušėjus patraukti atsako
mybėn, bet ^Spartako” šalininkai vištięk kaltino revo
liucinę valdžią ir šaukė žmones ją nuversti. “Sparta- 
kiečiai” susiorganizavo į komunistų1 partiją? Tuo budu 
karo metu prasidėjęs Vokietijos darbininkų skilimas 
tapo, pagilintas ir nėra pašalintas iki šibl. To dėka Vo
kietijoje gavo progos pakelti^ galvą reakcija. ‘ Respubli
kos valdžia, priversta gintis nuo ginkluotų sukilimų, 
kuriuos nuolatos rengdavo diriguojami iš Maskvos ko
munistai, neturėjo jėgos likviduoti senojo režimo pali
kimą; o komunistų propaganda prieš respubliką stip-i 
rino jos priešus. To rezultate šiandie Vokietiją valdo 
generolai, ir ji vos ištruko iš fašizmo nagų.

Bernsteinas iki savo mirties stojo už demokratinio 
socializmo principus. Jisai nemažai prisidėjo prie to, 
kad Vokietijoje dauguma klasiniai šušipratusių darbi
ninkų da ir šiandie yra tiems prinčipams ištikimi. Nė
ra abejonės, kad ateitis priklauso jiems, o ne bolševi
kiškos rųšies komunizmui.

vedė sudaryti naują vyriausy
bę. Bet Voldemaras savo pri
žadą sulaužė, ir\ klerikalai, ku
rie įėjo į’ jo kabinetą, ne tik 
nesistengė sulaikyti jį nuo 
nekonstitucinių žinksnių, bet 
nuolatos kurstė jį prie žiau
resnių darbų. Su jų pritarimu 
buvo sustabdyti socialdemokra
tų laikraščiai ir visai opozici
nei spaudai buvo įvesta aršes
nė, negu caro, cenzūra. Orga
nizacijos buvo uždaromos, jų 
fondai konfiskuojami, visi su
sirinkimai buvo uždrausti, žmo
nės buvo areštuojami ir be 
teismo laikomi kalėjime. Ketu
ri asmens buvo net sušaudyti 
už tai, kad jie “norėjo” pada
ryti sukilimą (o perversminin
kai patys jau buvo sukilimą 
padarę!). Bet klerikalų spauda 
šaukė, kad “bedieviai” turį būt 
dar aršiaus persekiojami!

Smetona, kurį smurtininkai 
įkėlė į prezidento kėdę, ne tik 
prižadėjo, bet ir davė iškilmin
gą priesaiką, kad respublikos 
konstitucija bus saugojama. O 
paskui jisai ją visai atmetė ir 
parašė “naują konstituciją”. 
Aišku, kiek verta buvo jo prie
saika.

Bet “Draugas” šitą begėdiš
ko Smurto ir apgavingų priža- 

keliu įsteigtą valdžią vadi- 
“teisėta”. Jisai sako, kad 
perversmo “niekam skriau- 
nepadaryta”. Tai vadinasi,

KATALIKIŠKAS “TEISĖ- 
’ TUMAS

Rusų mokslininkas Dr. N. A. Borodin, kuris eksperimen
tuodamas Harvardo universitete,- specialiame refrigeratoriuje 
sušaldė žuvį, kuri įdėta į vandenį tuojaus atgijo. Paveikslėlyje 
matytis viename stikle sušaldytos žuvys, o kitame — jau at
gijusi žuvis. Betgi vandenyje sušaldyta žuvis miršta.

^Berlyne aną dieną pasimirė sulaukęs 82 metų am
žiaus, garsus4 Vokietijos socialdemokratų teoretikas, 
Eduard Bernstein. Jisai savo laiku buvo pagarsėjęs, 
kaipo “revizionistas”, kuris bandė pakeisti kai kurias 
Markso ir Engelso socializmo teorijos dalis. Dėliai tos 
jo marksizmo kritikos kilo smargus ginčas pradžioje 
tarpe Vokietijos socialdemokratų, paskui viso pasaulio 
socialistų partijose. Vyriausias Bernsteino oponentas, 
kuris stengėsi apginti revoliucinę Markso teorijos in
terpretaciją (aiškinimą), buvo Karolis Kautskis.

* Bernsteinas anaiptol nebuvo oportunistas, kaip jį 
įsivaizduodavo dėl jo “revizionizmo” dauguma jo opo
nentų. Jam niekuomet netruko drąsos ginti savo įsiti
kinimus. Jisai griežtai, kovojo prieš Vokietijos 
nį‘'kariclerį,,:'“Bistbai"ką ir už tai buvo ištremtas iš'Vo^ 
kieti jos. 23‘metus ;jam teko 'išgyventi svetimose šalyse., 
Tai davė ' jam progos asmeniškai pažinti Marksą ir 
Engelsą; - sų pastaruoju jisai'keletą metų j gyveno kartu 
ir dirbot

Pasaulio &aro metu Bernsteinas buvo vienas iš pir
mutinių " Socialistų ^Vokietijoje, pasipriešinusių karo- 
krdditų skyrimai. *Kada: jisai, Kautskis, Liebknechtas, 
Rožė Luxemburg, Haase ir kiti negalėjo pakreipti' 
savo pusę ‘partijos ‘daigumą, tai jie1 išėjo iš parjos ir 
sudarė atskirą^socialdemokratų grupę,“ kuri paskui su- 
siotganhzavo, *kaĮpo Nepriklausoma socialdemokratų 
partija. Ji - kovojo už ‘ tai, kad karas britų -kaip galint 
grdičiaus ;baigtas, ir jos įtaka darbinifikų masėse tblyn 
vis labiaus augo.

Tą smurto žygį, kuris Lie
tuvoje buvo atliktas 1926 m. 
gruodžio 17-tą, da ir šiandie 
klerikalai bando pateisinti, 
nors jos pasėkas — tautinin
kų diktatūrą -2- jie smerkia. 
Taip, “Draugas”, minėdamas 
gruodžio perversmo sukaktį, 
parašė:

“Perversmas• įvyko laiku. 
Jis taip įvykdyta, kad nie
kam skriaudos nepadaryta. 
Susidarius nauja vyriausybė 
iš dešiniųjų partijų, gavo 
Seimo pasitikėjimą. Prezi
dentas taip pat teisėtu (?— 
“N.” Red.) budu Seime bu
vo išrinktas. Kadangi vis
kas ėjo teisėtu keliu, dėl to 
ir krikščionys demokratai, 
ir ūkininkų sąjunga, ir dar
bo federacija įėjo į kabine
tą ir padėjo išvesti kraštą 
iš keblios ir pavojingos bū
ties.”
Čia yra keletas prasilenki-' 

mų su faktais. Visų-pirma, ren
kant Smetoną prezidentu, ji
sai negavo absoliučios seimo 
daugumos balsų, kaip reikala
vo konstitucija, ir todėl jisai! 
nebuvo teisėtai išrinktas. Net 
krik-demų spauda ant ryto
jaus po rinkimų pranešė, kad 
už Smetoną balsavo tik 42 at
stovai, o reikėjo mažiausia 43, 
nes visas seimas susidėjo iš 85 
narių. ?
' Antra, Voldemaro kabinetas 
niekuomet negavo seime pasi
tikėjimo. Valdžia, veikdama iš
vien su klerikališku seimo pre
zidiumu (iš kurio kairiųjų par
tijų atstovai > pasitrauki), vi
sai nestatė b Alsavimai; pasitik 
kčjimo klausimo. 'PerSkeletą 
savaičių po perversmo įseimuL 
nebuvo -leidžiama joki klausi
mai debatubti. Tuo gi! tarpu 
sulig ’ k^hstitucija, miriisterių 

, kabinetas, kai tik jisai buvo 
‘/paskirtas, turi prisistatįrt sei
mui, ir tik*'Oda seimas, iš- 

1 klausęs ministetio pirmininko 
ife^^ciją/Mč^iškįa; jąįh savo 
pasitikėjimą ‘ balsavimu,1 tai ji
sai (kabinetas) ? gauna jgalia- 
vimą'5 vesti krašto reikalus. To- 
kw ^gbliąvimo Voldemaro ka
binetas niekuomet iš seimo lįe- 

.^javo.

Voldemaro kabinetas buvo 
sudarytas tiktai prezidento 
Griniaus duotu Voldemarui įga
lia vimu. Konstitucijos atžvil
giu to nepakanka, nes ministe- 
riai .atsako seimui, o ne pre
zidentui. Be to, Grinius buvo 
ginkluotų “pučininkų” grasini
mais priverstas paskirti Volde
marą premjeru. Tokiu pat 
smurto keliu buvo priverstas 
pasitrahkti Sleževičiaus kabi
netas.’Kas ’ (J^roma po prievar
ta, tas nėra „teisėta. Tai gali 
suprasti kiekvienas. Jeigu 
“Draugo” redaktoriui kas nors, 
atkišęs revolverį, palieptų ati-. 
duoti šernolę,. ir jisai nesiprie
šindamas tą(<)pąliepimą išpildy
tų, tai ar tatai reikštų, kad 
jo pinigai j perėjo teisėtu budu 
iš rankų į. rankas?

Po perversmo daugelis žmo
nių Lietuvoje ir Amerikoje 
aštriai smerkė vai. liaudiniu-k 
kus ir socialdemokratus, kam 
jie tam smurtui 1 pasidavė be 
pasipriešinimo. ^Sunku pasakyti, 
ar kiti,1 būdami' sGrihiaųs, Sle
ževičiaus nir 1 Pdžėios X Vietoje, 
butui pasielgę1 kitaip ' ‘(beje, rei
kia 1 neužriiiršti, kad du social
demokratai' miilisteriai buvo dar 
prieš 'perversmą ’ įteikę šavo re
zignacijas ' ‘bliništeriUi »pirmi
ninkui, tilrdel 'jo ligos klau
simas ’-nebuvo' išspręstas;! taigi 
tuodu miilisteriai ’ vhrgfei galė
jo jausti didelį pasiryžimą pa
silikti savo urėduose). Bet ne
žiūrint, ką mes manysime apie 
asmeninę nuverstosios valdžios 
narių drąsą, padėtis buvo to
kia : kraštas ’ buvo pastatytas 
prieš pilietinio karo pavojų;

' jeigu prezidentas Grinius ir 
ministerių kabinetas butų ge
ruoju nepasidavę, o valdžios 
šalininkai butų, atsišaukę j žmo
nes ir ištikimas armijos dalią, 
tai Lietuvoje butų, be abejo
nes, kilusi žiauri vidujinė'ko
va.'Jai' kilus, sakoma,' butų pa
sinaudoję tąją proga lenkai ir 
-įsiveržę' į* Lietuvą. Mes netiki
me, kad tas .pavojus tikrai 
buvo, Mjęt toki •.gandai buvo 
Kaune paskleisti. \1

Liaudininkų Vadai teisinasi, 
kad jie pasidavė, norėdami iš- 

. gelbėti kraštą nuo kraujo’ pra
ėjimo įir jenįų invaziją ir> jie

Mi, kuriems jie ' perdavė Val
džią, buvo davę jiems* prižadą 
laikytis valstybes ‘koftstltucįjc^. 
Tą prižadąv Vdldemaras, rodos, 
net davė raštu prezidentui Gri- 

-niui, -pirma. -šis j'iVni ’ pa-

dų 
na 
dėl 
da
jeigu tapo sutrempta valsty
bes konstitucija; jeigu karinin
kai, kurie buvo prisiekę ištiki
mai tarnauti respublikai, pake
le nakties metu ranka prieš 
žmonių išrinktą valdžią; jeigu 
buvo sumindžiotos visos pilie
tinės gyventojų teisės, — tai 
visa tai nėra jokia skriauda!

O musų supratimu, tai yra 
pasibaisėtina skriauda — Lie
tuvai, jos žmonėms ir jos atei
čiai. Skriauda morališka, visų- 
pirma, — nekalbant jau apie 
tuos materialinius nuostolius, 
kurie pasidarė Lietuvos liau
džiai, kada ją apniko ėsti vi
soks parazitiškas gaivalas, pri
siplakęs* prie “tautiškos” dikta
tūros. Tik įsivaizduokite, kad 
pirmaisiais Amerikos nepri
klausomybės metais butų pa
našiu budu,
buvusi nuversta 
džia ir žmonėms 
butų užsisėdusi 
godžių karjeristų
kia butų buvusi šios šalies i s 
tori j a per pastaruosius pusant
ro šimto metų? Ąr Jungtinės 
Valstijos butų pavirtusios lais
viausia, turtingiausia ir galin
giausia valstybe pasaulyje?...

Taigi to biauraus smurto 
pateisinti negalima. Gruodžio 
17 dienos piktadariai padarė 
baisią žaizdą Lietuvai. Patys 
klerikalai šiandie verkia kro- 
kodilio ašaromis, kad Lietuva 
jau pėnkeri su viršum metai 
nebeturi seimo. Bet perversmo 
tikslas ; juk ir buvo nuversti 
žmonių išrinktą • atstovybę. Jei
gu klerikalai rėmė tuos, kurie 
prieš ją pakele ginklą, * tai jie 
atsako ir' už visas pasėkas.

tu skundiesi, kad pas mus ne
gerai? Gėdą mums darai!...”

Bet p. Babravičius “prie kal
tės” neprisipažįsta ir apeliuo
ja į visą Amerikos lietuvių 
spaudą.

Ar tai* ne ironija? Gaila 
man p. Kubiliaus, gaila p. Va
laičio; Na, ir kas jums, ponai,

kaip Lietuvoje, 
teisėta val
ant sprando 
karininkų ir 
klika: — ko

TRUMPAI APIE 
VISKĄ

ką“ pildo. Kartą “Naujoji Ga
dynė” pašventė daug vietos tū
lai čikagietei, bimbinci, kad 
ji įsisteigus “spykizę”. Ir čia 
tiek tulžies išliejama, kad ta 
moteriškė perstatoma didžiau
sia’* nedorėle kriminaliste.

Nuo bolševikų nei per žing
snį neatsilieka ir musų fašis
tai. Ir jie, kaip ir anie, jei tik liepė save išplakti? 
pritrūksta argumentų (o jų vi
suomet ’jiems trūksta), tuojau 
koliojasi girtuokliavimu (šituo 
frontu fašistai atakuoja ypač 
nepatinkamus sau SLA. na
rius) .

Aš pasakyčiau, kad tiems 
žmonėms trūksta senso, šalto 
proto; o šalto proto netenka 
pikčiurna, kuris, anot, žmonių 
posakio; supykęs ir pirkda
mas žodį pridėtų. Bet argi jus, 
“kritikai,” “spykizių” nelanko
te? Ar jūsų pasekėjai jų neuž
laiko? Ar jus negeriat? O, taip 
Jabai plačiai, tik jus inanotv 
kad svietas jus nemato. Kur 
logika? Juk ir jus žinote, kad 
Amerikos plačiosios masės tą 
“biznį” nelaiko tokiu jau bjau
riu, kaip proliibicijos agentai.

Ir taip kalbėdamas, aš ne
turiu omeny stambiųjų butle- 
gerių. Ir to “biznio” neteisinu, 
nelaikau doru ar gražiu, bet 
ar galima smerkti darbo žmo
gų, jei jis, neturėdamas geres
nių pragyvenimui šaltinių, 
nors tokiu budu duoną pelno? 
Visai ne.

Taigi nors ir fašisf ų-bolševi
kų Spauda, bet turėtų būti 
rimtesnė.

Giraites giltas.
(J. Diemedėlis)

TRŪKSTA SENSO. <
Amerikos lietuvių spaudą 

pavartai ir matai, kad prade
dant. bolševikais ir baigiant 
katalikais, mes visi nusistatę; 
prieš prohibiėiją, kaipo nelem
tą padarą. Bet iš kitos puse^ 
mes imam ir panaudbjam pro- 
lįibiciją tikslo (kad ir nedo- 
riaušib) šiekdamf.riaiįsib). šiekdami. Tai būna 
tuomet/ kuomėt mes norime
savo priešą galutinai ununa- 
Rinti”. \

“Tiesiajai” bdĮševikų lini
jai (bimbinidmš) pritruko 
argunieh^ą kojoje; su “skloka” 
(Įiruseikiniais). Todėl jie da
bar gale žodžio pruseikiniams 
prikiša girtuoklybę, iųunšainą 
“Įpykizes” ir t‘1. Atšikirsdąmi 
jiems, ptusėikiniai įrodinėja HlL * t' !*• *2 _'* ' I•*' f * ■ ■ •> ‘ 11 ,kad "ir biinbiniai tą patį “gric-

—o—
Ir polemika geras daiktas.

•Redaktoriai, abelnai, ven
gia polemikų. Tos rūšies raš
tus jie be pasigailėjimo gur- 
bdn bruka. Tie t kaip kdda kri- 
tika-pblcmika tūlam taip kaip 
su stočių1 į galtą: proto1 įkre
čia. Omeny turiu ^Keleivio” 
“perest'rteiką” su ?kun.rB. F. 
Kubilium.

Tas vargšas pereitą yasarą 
parvažiavo iš Lietuvos <T00% 
tautinmkas4ašistas. į Prižadėjo 
viščinis keturiomis skėltiti čih 
fašizmo evangeliją (nors* patįs 
pirmiau buvo •socialistas, bol
ševikas ir niekų niekas).

Ir štai po jo stogu atkeliau
ja kita asaba ir tai socialiste. 
Papasakoja spaudai visai kito
kių įspūdžių. Musų “daktaras” 
išeina į “mUšį” už “garbingą
jį” fašizmą. Ir... po “smarkių 
kovų” musų “generolas” bėga 
iš mūšio lauko be titulų ir bę 
visų garbės ženklų!... Kokia 
ironiją!...

O Štai včl.
)Iš savo lipdo išvytas ats

krenda į Ameriką dain. J. 
Babravičius .(Aplanko . fašistų 
pąstogę,^ bet{ nieko: nesisktih*-’ 
džia.- O -gal skundės, bet ne
girdėjo.

^Tėvynės” į pastogėj p. Bab- 
taVičibs pasisako, ką jam sor 
pa. Brooklyno ir Lietuvos fa
šistai jį puola už tai. — ‘Kam

J*Naujienose” trūksta.
Ko? Amžinos atminties Dr. 

Karaliaus. Jo trumpus, bet tu
riningus, pilnus išminties ir 
teisėtumo straipsnelius be ga
lo mėgau skaityti.

Juofe aš rasdavau grožę, 
dailę, meną; nes tą viską ir 
gali raštu Tik ten, kur nėra 
melo, veidmainystės, apgau
lės.

Taip, dr. Karalius buvo kil
nus žmogus, bet mes jo jau 
neturime. Kilnieji musų m iže- 
rijoj žūsta. , r

“ «r ,
Dar ų‘Nauj iendsė” pastigau 

ir Emilijos D. Jos raštai visuo
met gražus, darbininkiški ir 
dienos klausimu. Ypač man 
patiko jos vaizdelis “Gyvanaš
lė” (Tilpo Š. m. gegužės 10 
d.) Čia labai gabiai atvaiz
duota šių dienų gyvenimas. O 
tokių gyvanašlių, kaip anoji, 
mes Amerikos lietuviai turime 
tūkstančius. Šitokiomis temo
mis mums rčikėtų dažniau pa
kalbėti, jxarašyti, gal tas bent 
kiek teigtbtnM paveiktų musų 
šeimynų griuvimą.

Emilija D. hiums nemirė, ji 
dabar skraido Lietuvos lauke
liuos ir iš ten parašys mums 
dar gražesnių vaizdų.

Pažinau ją kaip Virvytę 
dirbdamas “Keleivio” redakci
joj. Ji mums teikdavo gražių, 
moderniškai parašytų eilių.

Emilija, laukiame raštų!

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

Šiandie atėjo ’KO'V A 
No. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina110c. 
—; . .i.... ... ,

“NAttRtfl’ BANGA”
Atėjo trinas numeris 

Uruguay pūžati^^hį »Tietu- 
viy leidžiamas laikraštis 
Galima Kauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5. centai.

BOSTONIEČIŲ ATTDAI
Naujienas ^gaMma gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont SU 
Boston, Mas*.

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.
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Lietuves Akušeres
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(PRO b A K b L A D t)

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1— ir 7—8 
Sercdomis ir nedėliomis pagal auta 
Rezidencija 6628 So. Richmond Sti 

Telefonas rRepnblir 7868

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg 

2400 IV Maduoo St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brnnswfck 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grifo if Europos it vii praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tel BOULEVARD 9199

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergaij ir Subatomis 
2420 W. Marųuelte Rd. arti Wsetern Av 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Sercdomis ir PėtnyČiomu 

1821 So. Halsted Street

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: 

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

, apart Šventadienio ir ketvirtadienio

"i——f Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

'Patarnauja laiodtuvėse kuopigiaosia. 
i Reikale meldžiame atsišaukti., o musų 

darbu busite užganėdinti. * 
Tel. Roosevclt .2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

S. M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir ;graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

r

Mis. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

8 Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone • 

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

Akių Gydytojai

i

Tipečiadienis, :31, 1932

CHICAGOS
ŽINIOS

Šiandien J. Babravi
čius dainuoja iš 

W. M. A. Q.
1 n

Garsus lietuvių dainininkas 
Juozas Babravičius šįvakar dai
nuos per National Broadcasting 
stočių .tinklą. Chicagoje pro
gramą perduos stotis WMAQ, 
670 kc., 9:30 Iki 10 naktį.

“Road To Life” ro 
domas southsidėje
Rusijoje pagamintas filmas 

“Road V 
Gyvenimą 
juose scuthsidės 
Crane, prie 4236 Archer Avė, 
ir Eagle, ‘3324 -South Morgan 
Street.

♦^Kelias j Gyvenimą’’ atvaiz
duoja -karo našlaičių — 
prizornyje

Afe” — “Kelias į 
bus rodomas dve- 

teatruose,

Policistas nušautas su
sirėmime su vagiliais
Brighton Parko policijos sto

ties policistas J. Chap -vakar 
buvo pašautas, kuomet susirė
mė su vagiliais pirmam aukš
te namų, 4251 South Francis- 
co Avė.

Vakarų parkų komisio- 
nierįai leidžia $4,000,- 

000 bonų
West Park board komisionie- 

riai šiandien paleido į rinką 
$4,000,000 bonų. Parkų taryba 
esanti labai sunkiose finansi
nėse aplinkybėse, ir mananti, 
kad priseis paskelbti bankro
tas. Bonus žada pirkti tūlas 
rytinis bankas, mokėdamas $85 
už $100.

Paleis 200 pataisos na^ 
mų įnamių Kalėdoms
Majoras Cermakas vakar pa

skelbė, ' kad kalėdoms žada pa-, 
leisti 200 Chicagos pataisos na
mų įnamius. Jiems bus dovano
ta ir bausmė. Amnestijai pa
rinkti tik tie kaliniai, kurie 
dar turi sėdėti tik savaitę, ki
tą.

Policijos pašautas geng- 
steris -kovoja su mirtimi

Caponės šulas ir vienas jo 
alaus sindikato viršininkų 
Frank Nitti guli Bridewell ka
lėjime, kur atkakliai kovoja 
su mirtimi. Jį pašovė policija. 
Nuo jo atimtas raštas, kurį 
banditas, užkluptas, mėgino su
kramtyti. Northwestern uni
versiteto kriminologai męgina 
pusiau sukramtytą laiškelį iš 
cifruoti.

Chicagoje suorgani 
zuotas kooperatyvų 

įurmo sandėlis
Kelios dešimtys Jungtinių 

Valstijų atstovai suvažiavę Chi- 
cagon nutarė sukoncentruoti 
kooperatyvų urmo užpirkimus 
ir tuo tikslu įsteigė “National 
Consumers Cooperatives, !Inc.” 
Konferencijoje dalyvavo atsto
vai iš Wisconsin, Nebraska, 
Minnesota, Illinois, Indiana ir 
kitų valstijų kooperatyvų.

Pabiria Thi. L. D. 
Sav. 'Paš. persikelti 

iSouthside
Nuo Soulhsidės priklausąs 

dimesnis organizacijos 
augimas

išlygina esamą .klaidą. Neuz< 
mirškite, kad Chicagos South’- 
ai yra Chicagos lietuvių širdis 

Inteligentą?.

PATEEOS Lietuviai Gydytojai

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nbs pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui;

Laikau daug reMkla 
nrie patentu. Nerlzi- 
kuokit vilkindami su 
apsaugojimu e a v o 
sumanymų. Prlsiųa. kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba raiyklte dėl 
NEMOKAMOS kny- 
ciitlfl *.‘How to Ob- 
taln a Patent” ir ”1

DYKAI 
KNYGEtM

---- „ ir “Record of l»- 
▼entlon” formos. Nieko neimam 
nf. Informacijai kt» daryti. 8usi- 

•rMlnlJImat laikomi paslaptyje.
Greitas, aleargui, rupratiusas pa- 
tarnavimas.

t Night and Moming to keep 
them CIcan, Clear and Healthy 

Wrlte fcr Free **Eyc Care” 
or *‘Eye Beauty”- Book

Marine C<m Dept H. S,9 E. Ohio Sl-.Chlmio

Chicagos Lietuviai žino, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos yra 
viena stambiausių organizaci
jų Clucagoje. Taipgi mums 
yra suprantama, kad Draugi
ja nėra kokia lokulė, tai yra 
vienos »bei tkifos dalies miestą, 
bet .visos Chicagos lietuvių. 
Perta t, laikas Chicagos Lietu
vių Draugijos valdybai ir .na
riams ^pagalvoti, kad Draugi
jos susirinkimai, Draugijos pa
rengimai, butų tokioje Chica
gos mieste dalyje, kame yra 
lietuvių centras.

Organizacija išaugo ačiū 
Soidhsidiečiams

Tiesa, kolei Draugija buvo 
maža, ji <buvo kaip ir North- 
sidės lietuvių Draugija, bet iš
augo, išbujojo, ačiū paramai 
Southsides lietuvių. Bet 
Southsidės lietuviai jaučiasi 
apvilti štai kame: mane Drau
gi jon įrašė šitos Draugijos 
pirmininkas, apie du metai at
gal, .tikrindamas, kad Draugi
jos susirinkimai bus atkelti 
tokion vieton, kad visiems 
organizacijos nariams butų 
patogus privažiavimas. Tam 
buvo patikėta — kas netikės 
pirmininkui.

Šitaip buvo kalbama, kiek 
žinau visiems Soufhsidie- 
čiams. Tokiu budu, musų čia 
sužvejojo keliolika šimtų. 
Mes visi dėjomės prie šitos 
organizacijos vien tuo sumeti
mu, kad ji darysis sulig savo 
esamo vardo ir tikslo visos 
Chicagos lietuvių draugija. 
Tečiaus prie to neinama. Su
sirinkimai laikomi Northsidėįj, 
vakarai rengiami Northsidėj, 
valdybos susirinkimai Norlh- 
sidej!
Inteleklualės jėgos Southsidėje

Neapsiriksiu pasakęs, ,kad 
Chicagos lietuvių intelektualės 
spėkos yra ne Northsidėj, bet 
Southsidčj ir kad šios organi
zacijos intelektualės spėkos 
yra ne Northsidėj, bet South- 
sidėj. Iš kur tie daktarai, a d-

[Acme-P. 8 A. Photo]

Bancroft Gherardi, vice-pre- 
zidentas American Telephone 
&‘Telęgrąph Co,, kuris .gaus 
Edisono medalių ųž pasižymė
jimą inžinierystėje.
..... 4" fc'įi'įi1", ' i,II III—' 'i| .''iii Inii,,-''-™"

vokalai, -aptiekoriai, /meninin
kai ir kiti — nugi iš South- 
sidės.

Dabar kada atėjo svarbiau
sias momentas oiąjanizacijų 
vienijime, tai Draugija vėl sa
vo seną demagogiją vartoja: 
“Girdi, mes esam pasirengę 
keltis arčiau South arba visai 
į South. Jeigu Draugija no
ri musų paramos, nori kad 
mes ją išaugintumėm iki ke
liolikai tūkstančių narių — ji 
tuoj turi kelti susirinkimus į 
Lietuvių Auditoriją arba bent 
į tokią vie’ą, kad southsidie- 
čiams nereiktų pašvęsti/ kelias 
valandas važiuojant į Draugi
jos susirinkimą ir kad South- 
sidiečiai nebūtų ignoruojami 
kaip kad buvo iki šiam lai
kui.
Jaunoji genlkartė daugiausiai 

lietuviška — Southsidčj
Taipgi būtinas* reikalas pri

minti, Jkad'' jaunoji lietuvių 
gentkartė ant kurios Draugi
jos ateitis remiasi — ta jau
noji gentkartė daugiąusia lie
tuviška yra Southsidčj. Ir 
šitas jaunimas nesiduos leng
vai save į’rauktį į Chicagos 
Lietuvių Draugiją S. P. kolei 
šitos organizacijos centras ne
bus Southšidyje.

Tegul pagalvoja Cjiicagos 
Lietuvių Draugijas Savitarpi
nės vadai ir pąprastięji nariai 
— mano šitas patarimas yra 
naudingas dėl organizacijos 
augimo. Aš veik visoms lie
tuviškoms pašalpos* organiza
cijos matau greitą galą, vien 
Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos, tuvi 
tinkamą progą augti, bet tegul

Vakar miesto darbinin
kai gavo $2,000,000 algų

Chicagos miesto darbininkai 
vakar gavo $2,118,000 algų už 
paskutines rugpiučio mėnesio 
savaites. Ryt 18,000 mokytojų 
gaus takią pat sumą už pirmas 
dvi gegužės savaites. Greitu 
laiku pinigais bus aprūpinti ir 
kitų valdžios įstaigų darbinius 
kai.

,    ,

Apdovanotas medaliu
už neturtingų šelpimą

3 Chicagos universitetas* vakar 
suteikė Rosenbergerio medaliu 
Edward L. Ryerson. Jr,, Joint 
Emergency Belief komisijos 
pirmininkui ųž pasidarbavimą; 
visuomenės gerui, tai yra 
neturtingų šelpimui.

PETRONĖLĖ PASWEWICZ
Persiskyrė 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 
įLauraitis ir gimines.

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

Lajdfttuvės įvyks pelnyčio j, 
gruodžio 23 dieną, 8 vai. ryte iš £ 
namų j ^v. Jurgio parapijos baž-; 
nyčią. kurioje atsibus j|«dulmgos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 1 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

-Visi a. a. Petronėlės • Paszkie-3 
wkz giminės, draugai ir pažysta- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai į 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja grabo- į 
^SoJ1 J Zplp’ T'h Boulevard

P. Arlauskas 2
B. Ambrose
Miss Connįe Grance — 2 laiš
kai ir bundulis
Gus Kresal—Anna Dresal
Stanley Navicky
K. Obersh
V. IPosner

; S. Povęll „
Martinas Ramanauskas
Wm. Samuolis — 2
A. Šatas
Julu Rąmkus
J. Rimkus. Paveikslai iš Rad
viliškio

CLARENCE A. O’BRIEN
Regletered Patent Attorney 

43«A Sccorlt, Savings A Commerclal 
\ B#»U Bulldlng

(DlrecUy aerosa Street from Patent Offlce) 
WASHINGTQN. D. C.

suteikia 
barzdaskutyklos 

■am™ -komfortų 
skutimosI namie

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j 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

Buy>fiilcwos.fwlth what 
Jtsaves

N«r» reikalo mo«6ti “W$ 
a.“ ša

t!». Be to «utaupiai*
>3.4 tuu Murino, tauto .•Ueipirk-* pirtttnMtoe m ** *lta 
.uambert Pbarmacal Co

^ISTERINĖ
TOOTH PAS1E

25c
Grabeliai

Telefonas “Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotų jas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 .Auburn Avenue 
tQHldAGQ, ILL.

Tel. Republit 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

LJ.ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St,

J.F.M)ZIUS
‘PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 

i negu i kiti < i todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
GFISAS:

668 ’W. 18th .Street 
Tel. Canal 6J74

SKYRIUS:
r 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4,088 
jiįĮyii i.iiH.iiBB.iiįiiil iii

i

LJ ET .■

GRABORIll ĮTAIGA4
EUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką su savo nupįgfatO" t 
mis kainomis bž aukštos rųšies palaidojimą. .nieko
nerokuojame uŽ atvežimą mirusio žmogaus kūnų,.} musų

i įstaigą ;iš bile kbkįos miestp dalies.
Reikalui esant, iinusų automobilius atvažiuos | jūsų 

j namus ir atveš j musų įstąigą, ‘kur galėsite pamatyti di-1 
džiausi pasirinkimą grabų įir 'kitų reikmenų ir už tą pa-“ 
tarnavimą jums visai nieko nereikės <WkSti, nežiūrint:
| tai, ar jus ką pirkaite, ar tne.

EUpEIKIS yra vienatimis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- f 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDĘIKĮ pirm negu ‘kreipsitės kur 
kitur

MBV, 0tĄĘOiUUS
btysls (Hitas

46054)7 South HerimtageAveBiie
Viri Telefonai: YARDS 17tf ir 174J

ų i • “i .' ' :;‘ . i ■». ■ ' l . ' - * ‘ ‘ .*• * •*-» » ■ ».

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero .3724

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarska
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šventadieniais pagal susitarimo

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 "W. 35th St 

Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:3 

Nedėldieniais pagal sntartj.
.... ................... .......... ■ ........... . '

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių; įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
.akių itarifi’ muima ?kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. f* ’----- 
teisingai ūkinius. Visuose atsitikimuose

....
.dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
^atkreipiama { mokyklos vaikus. Valan- 
tdoa nuo 40 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinių kainų# per pusę pjgiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
Misomos be akinių, Kainos pi

giau kaip “pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

'Phone (Boulevard 7589
"O W RUHi'Sr^1 onsii ■' 1 U^IIIS I >

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
ETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

.Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinį Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
<Vllapdos nuo 40—-4, nuo 6 iki 8 

Nedlliomii »uo 10 iki 12

trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai 'akinius. ^Visuose __ _
egzaminavimas daromas su elektra, para

udančia mažiausias Jda '

Daktaras V. A. Šimki 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpu 
blauzdų gyslas.

Valandas nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
'Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Suzana A. Slaki
Moterą ir Vaikų ligų Specialieti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 
12 ryto (išskyrus seredomis). Tai] 
nuo 4 iki 8 vai vakare. U u ra inkais 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

! ?j !i 'ir DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036 

.į\. > ...... - 

Rez. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

. Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street . 
CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS 
52 E. 107th Su—prie Mtchigan Avė. 

Tel. PuIIman 5950—6377 
4600 So. Wood Stt—rKetverto vale. 

Tel. Lafayette 6393 
160 N. LaSallt Su —■ pagal ištarti

DR.M.T. STRIK0L1S
OYDYTOJAH IR CHIRURGAS 

OFISAS*
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valando. bdo 2 Iki 4 ir ano 6 iki
8 vuL vak. Nedllloml. patai sutarti

'.Ofiso Tel.: Boulevacd 7820
Namų Tel.: Prospect .1930

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

Tel. Lafayette 41'46 
VALANDOS: 

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

DR. A. L. YUSKA 
Zv22 W. Marąuette Rd. 

kampas 67th ir Artcsian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Den tįstas 

4180 Archer Avenue

Pbonr Boulevard 7092

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
.arti 47th Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sntartj. 
4847 West L4th Street 

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

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

Įvairus Gydytojai

D R. HE R Z MA N
— Iš RUSUOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
» tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vyną, 

. moterų it vaikų pagal naujausius «e- 
' radus X-Ray ir kitokias elektros pas 

misos.
Ofisas ir Laboratorijai

1025 W I8th St., netoli iUoegan St 
Valandos: nuo 10—12 pietų .ir 

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

Rezidencijos telefonai 
Hyde Park 6755 ar Central 7464 

' t

i DR. CHARLES SEGAL 
ž Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., .2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

M Phone Miduray 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A.A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą it veneciiką ligą

9 3102 &>.‘ Halsted St
. kampas 3 Lst Street

Vak: 10——11 v. ryto. 2—4, 7——9 v.v
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

A. A. S L AKIS
Advokatas

M Miesto Ofisae 77 W. Washington St.
3 Room 905 Tel. Deatbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
is ——-------—

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki *9 wil
r. 4145 Archer Avė, Tel. Lafayette 7337

Namų Tek Hyde Park -3395

•JOHN Bz BORDEN
{ LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0—8

West Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėllo, Seredoa ir I^tny&os vak. 6 tiki 0 

Telefonas Roosevelt 0000
d Namai: 6459 S. Rockvell Street
ui Utarninko. Ketverro ir Subatos vak. 7 Iki P 

Telefonas Republic 0600

. JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rea. 6515 So. Rockutell St, 
Tel. Republic 9723
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Rasti negyvi Ignas Skuskis ir Mykolas Kovalskis

CLASSIF1ED ADS
PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAI

reikale

Nuo nuo

CHICAGO, ILL

MADOS MADOS

■įį;:

3212

Radio valanda

namų savimn

tan

ROOSEVELT
(Vardas ir pavardi)

(Adresus) Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

(Miestas ir valstija)

Cicero draugijos ir 
kliubai baigia prisi
ruošima 1933 met.

Gražus ir margas so
cialistų lokalo pa
rengimas Roselande

Immigrants Protec- 
tive Leagiie paieško 
J. Dobrovolskienės

Street 
prašy- 
Jozefų 
taria-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Pereitą sekmadienį su tikru 
pasigerėjimu tekų klausytis lie
tuvių radio programo iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų, kurį davė Jos. F. Budriko 
krautuvė, 3417 S. Halsted St.,

neturėjęs, 
kur tai 
mažame

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

Pataria lietuviams 
apsisaugo! perkant 

elektros vielas

r mc- 
gandų

Vakar rytų ligoninėj 
pasimirė Jonas 

Buchinskas

PATENTŲ advokatai kooperuot ra 
({radijais patentavime finansavime ir su
radime 
mama

Lietuvių Namų savininkų kliu
bas rūpinasi aktualiais Cice
ro klausimais; R. R. kliubo 

rinkimai )

Vilnies byla atidėta 
iki sausio 23 d.

SIUSKIT FEK 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Nurodamas skirtumas tarp ban
kų ir spulkų; spulkų Šerai ir 
kiti investmentai

Sirgo apie keturias savaites; 
buvo plačiai žinomas tarp 
Chicagos lietuvių

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų. 

, 1932 
mokestis

Naujas Paryžiaus modelis, 
Tinka iš vie

nos spalvos materijos apsiuvinėtas apli- 
...................... • —- r • •

20, taipgi 36, 38

Bernard Petka’s
Vyrų Aprėdalų Krautuvė 

4171 Archer Avė.

SUSTOKIT IR PIRKITE
KALĖDOMS DOVANAS

PARDAVIMUI saldainių, cigarų it 
cigaretų krautuvė lietuviais apgyventoje 
kolionijoj* 2451 W. 69tb St.. Tek 
Prospect 10070.

šiuomi pranešame, kad J. Ke
mėšis nėra Naujienų Bendrovės 
įgaliotas agentas ir neturi jo
kios teises 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.

Pastarieji metai įro 
dė nepaprastų spul

kų saugumų

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš- 
paduotų blankute arba pri

duoti pavyzdžio numeri, pažymėti

dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

Nuo blogai pagamintų vielų 
tankiai kyla gaisrai, sako 
Chicagos elektros biuro ko- 

misionierius. ,1

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

3212 
paparstas bet savotiškas 
i 
kacijomis iš tamsesnio šilko. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint, gauti vienų ar daugiau 

kirpti

mlerą ir aiškiai parašyti savo' var
dą, pavardę ir adresų. 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.

rinkų praktiškiems išradi 
patarimas dykai.

H. SANDERS,
536 So. Clark St

Buvęs 
ištrėmimo vietoj 
pily suimta pasislėpęs ginkluotas žmogus, kuris, kaip įtariama, 

taikėsi ex-kaizerj nužudyti.

Amerikon atvažiavusi . balan 
džio 22 d. 1932, laivu 

“President Roosevelt”

Nepaprastos dvejų Bridgeporto lietuvių 
i mirties aplinkybės

Nusisekė šeštadienį surengti 
“lantern šokiai”

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 — ■
Naktini* Telefonas Colnmbus 7741

Patent Attorney 
Patentai

Dėl tam tikrų “Vilnies 
vokatų manevrų, byla 
laikraščio redaktorius 
nadžerį už skleidimų 
apie spulkų, atidėta iki sausio 
23 d.. 1933.

To prašo Lietuvos žmonėse 
teę pataria Lietuvos bankai

Pirmų Kartų 
SOUTH SIDEJ

CRANE
TEATRE i k _ ______ ,

4236 Archer Avė. 3324 S. Morgan St 
4 DIENAS

PradedantTretį, G
RUSUOS PASTEhETINA DRAMA

Chicago spulkų vedėjams tan
kiai tenka išgirsti nuo klien
tų džiūgavimas, kad jie nenu
stojo turto, kaip kiti, nes įdėjo 
savo pinigus į spulkų Šerus.

“Spulkų serai yra vienas iš 
šviesiausių spindulių Jungtinė
se Valstijose”, kartų pareiškė 
autoritetas.—Paul M. Smith.

Mikas Kovalskis buvo senas 
Bridgeporto gyventojas, žmo
na mirė kiek laiko atgal. Ve
lionis paliko dukterį Ona ir 
sūnų Petrų, be to, kai kuriuos 
kitus giminaičius. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, 8 valandų 
ryto iš 3201 South Auburn 

Patarnaus Eudcikis.

J. Dobrovolskieiiė atvažiavo 
į Jungtines Valstijas iš Lietuvos 
laivu “S. S. President Roose- 
velt”, balandžio 22 d*, 1932 m. 
ji buk tai važiavusi pas savo 
giminaitę Jozefinų Durdulis, 
kuri gyvenusi adresu 115 So. 
California Avenue, Chicago.

Skaitytojai turį žinių apie 
paieškomųsias raginasi susi
žinoti su lyga, aukščiau nuro
dyti^ adresu.

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

Jo sesuo gyvenanti 
Illinois valstijoje, 
miestelyje.

Mirė atsisėdęs prie stalo
Antras lietuvis miręs širdies 

liga, taipgi Bridgeportietis, 
Mykolas Kovalskis, 3215 South 
Union Avė. Jį rado negyvų 
sėdinčioje pozicijoje, prie sta-

Statymo ir Skolinimo bendro- 
vės-spulkos nedaro biznį, kaip 
bankai. Jos neturi, pav. čekių 
sąskaitų, paprastų taupymo są
skaitų, neduoda paskolų ant ne
paremtų notų ir nespekuliuoja 
biržos vertybėmis, stakais ir bo- 
nais. Visas statymo ir skoli
nimo bendrovių biznis yra pa
remtas ant morgičių mažiems 
namams.

Statymo ir Skolinimo bend
rovės jau gyvuoja daugiau kaip 
šimtų metų. Jų stiprumas ir 
saugumas buvo tinkamai išban
dytas per tą ilgų laikų, ypatin
gai per pastaruosius kelerius 
metus. Jos parodė tokį stip
rumų ir saugumų, kad užsitar
navo visų žmonių pasitikėjimų, 
kurio nei bankų užsidarymas 
nesumažino.

Kuomet įvairių bendrovių, 
bankų vertybės galvatrukčio- 
mis puolė žemyn, kuomet kai 
kurie investmentai paliko visai 
beverčiai .statymo ir skolinimo 
bendrovių Šerai netgi neparodė 
tendencijos pulti.

Spulkų šėrininkai dabar su
pranta, kad iš visų investmen- 

spulkų Šerai yra saugiausi.

Jonas Buchinskas, 2859 West 
40th Street., vakar mirė Ger- 
man Evangelical Deąconess li
goninėje, 5421 South Morgan 
Street. Užmerkė akis 1:30 va
landų ryto.

Velionis sirgo beveik keturias 
savaites. Susirgo smegenų už
degimu, prie ko vėliau prisidėjo 
plaučių uždegimas.

Velionis Jonas Buchinskas 
plačiai žinomas tarp Chicagos 
lietuvių buvo 46 metų amžiaus. 
Amerikon atvyko apie 1906 m. 
Lietuvoje jau buvo pradėjęs 
studijuoti advokatūrų, kurių pa
baigė De Paul universitete Chi- 
cagoje. Turėjo teisių daktaro 
laipsnį. Vėliau baigė inįinie- 
rystę ir iki ligos dirbo Com- 
monwealth Edison Co. •

Neskaitant kitų giminių, pa
liko žmonų Eleną Buchinskienę, 
ir dukteris, Johanna, 16 metų, 
ir Anarete—8 metų, o Lietuvoj, 
Panevėžyje—senus tėvus.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
lygiai antrų valanda po pietų 
iš graboriaus .1. F. Badžiaus 
koplyčios, 3238 South Halsted 
Street į Lietuvių Tautiškas ka
pines.—A. J. S.

pardavėjai radio, rakandų ir 
muzikalių instrumentų.

Visų dainų programų išpildė 
didžiulis “Birutės” choras po 
vadovyste Miko Jozavito su so
listais: Julė Gapshis, p-lė Tve- 
rijonas, Ryta ir Stasys Rimkus. 
Taipgi buvo trumpi)s. vaidini
mas “Makalų šeimyna pas Bud- 
riką”, kuris irgi padare gerą 
įspūdį. Be to programe dalyva
vo Budriko radio orchcstras.-K.

žymiai auga 
gaisrų, kilusių nuo 
dratų. Nuo ne-

PARDAVIMUI cigarų. cigaretų. 
kendžių krautuvė, priešais Crane Co., 
įsteigta 15 metų. Pagyvenimui kamba
riai. turiu parduoti dėl ligos. Renda 
$25. Labai pigiai.

4043 So. Kedzie Avė.

žinias iš 
mitologijos, istorijos, astronomijos, arit
metikos, i 
mokslų šakų 
tarimų gaspadainėms, amatininkams, ser 
gautiems ir sveikiems, 
knyga lietuvių kalboje.
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.

Per paskutinius kelerius mc 
tus Chicagoje 
skaičius 
elektros 
tinkamų dratų sudegė ar ap
degė ir kelių lietuvių namai. 
Tuo tikslu Chicagos miestę 
gaso ir elektros komisionieriuš 
W. A. Jackson prisiuntė “N.” 
persergėjimų 
kams kuriame sako:

“Gaisrai ir nelaimės 
kiai išsivysto iš netikusių vie
lų, kurios neatatinka biuro 

ir yra pigiai
Tokios vielos va- 

vielomisi
Standartines vielos turėsian

čios “apyrankes"
“Musų pastangos padėjimų

Šimtas gaisrų į metus laiko 
nuo blogų dratų

“Pereitais metais nuo netin
kamų vielų kilo virš Šimtas 
gaisrų”. Ragindamas namų 
savininkus apsisaugoti, kom. 
Jackson pataria išsidėvėjusias 
ir “bootlegines” vielas pakeisti 
prie pirmos progos. Tai tu
rėtų padaryti patingai tuose 
namuose, kurs’yra vaikų.

kublcai. Finansų raštininku 
Ben Tumavičia, vienas uoliau
sių kliubo darbuotojų. J. Kim- 
barkas, per daug metų teisin
gai tarnavęs kliubui neteko iž
dininko vietos, kuomet balsų 
skaičium 'jį pralenkė J. Rač
kauskas. Susirinkimas ir val
dybos rinkimas gerai parodo, 
ką organizuota grupe gali pa
daryti.

Taip betriukšmaujant prisi
artino 12-ta nakties, o čia puo
ta laukia. Todėl, daug svarbių 
tarimų palikta sekančiam su
sirinkimui.

Kliubo basketball jauktas pa
sekmingai veikia. Visi lošėjai 
čia gimę jaunuoliai. Beje, orga
nizuojama naujas “hochey” 
jauktas.
Liet. Namų savininkų kliubas 

auga nariais 
9

Lietuvių Namų savininkų 
kliubo susirinkimas buvo gana 
skaitlingas nariais ir turtingas 
sumanymais. Komisijos vei
kia. Be to, prie kliubo vis 
prisideda naujų spėkų. Laikro
dininkas p. Pocius retai lanko 
susirinkimus, bet kaip ateina 
tai daug ką naujo atneša. Visi 
dabar su atyda seka, gaudo ži
nias apie Cicero prijungimą 
prie Chicagos ir $75,000 bonų 
dėl miestelio reikalų, šiuo klau
simu ir fondavimu taksų 2-tai 
metų bus .balsuojama sausio 31 
dieną.

Į naujų kliubo valdybų įeina 
sekanti asmenys; pirm. A. F. 
Pocius, pirm, pagelb. J. F. Kim- 
bark, rašt. A. Tumaviče, finan
sų rast. J. Bartašius, ižd. A. J. 
Liutkus, kontroles rašt. K. P, 
Deveikis, ižd. glob. M. Sriubas 
ir F. Undraitis

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį* 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Ašv tuo j aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidų.

—Ačiū už komplimentus 
iniems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž< 
mirškite, kad NAUJIENŲ

[Acme-P. 8 A. Photo]

Vokietijos kaizeris Wilhclm ir jo žmona Hermine jų 
Doorn pily, Holandijoj. Pereitą savaitę

kuo skiriasi nuo standartinių. 
Jos yra kiek plonesnės, todėl, 
kad jų insuliacija nėra tiek 
gera.

“Namų šeimininkės, papras
tai, tokias, plonesnes vielas jr 
išsirenka, nes jos esančios ne 
tiek žymios ir tt.

“Griebdamasis konkrečių 
žinksnių kovoje prieš netinka
mų vielų pardavinėjimų, elek
tros biuras susitarė su dirbtu
vėmis ir dabartiniu laiku stan
dartines vielos bus gaminamos 
su tam tikromis “apyrankė
mis” su parašu “Underwritcrs 
Laboratories”.

Cicerą Lietuvių Liuosybės Namų 
Bendroves 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 1933 m., taipgi bus 
daugiau svarbių reikalų apsvarstoma, su
sirinkimas prasidės kaip 7:30 vakare, 
tad bukit visi ir bukit laiku.

Direktorius.

Roselando socialistų lokalas, 
svetainėje prie 10826 S. Michi- 
gan Avc„ šeštadienį, gruodžio 
17 d., surengė “lantern šokius”, 
žmonių skaičiumi, savo margu
mu šokiai nustebino atsilankiu
sius. Ypatingai daug susirin
ko jaunimo.

Šokius žymiai pamargino 
trumpas programėlis, kuris ne
buvo iš anksto numatytas. Tū
las italas pašoko tautinį šokį, 
kitas užtraukė kelias melodin
gas dainas ant armonikos. Vė
liau, jaunimas, orchestro pri
tariamas, sudainavo porų revo
liucinių dainų.

Atsilankius į tokį musų drau
gų parengimų, nenoroms pagal
voji, kada musų lietuviai pa
bus iš ietergo. Ar ne laikas 
kelti ,eiti suarti tuos dirvonus, 
kurie dabar pižtžolėmis apaugę, 
ir priruošti juos tinkamai sėk
lai? Roselando apylinkės lie
tuviai, atsiliepkite!

—Senas Antanas.

metų.
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
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. {žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armiuge 2951-2952
Męs esame jau iiuo adresu viri 4<* metų

Lietuvių Republikonų kliubas 
yra iš visų silpniausias, nes re- 
publikonai šioje apylinkėje at
gyveno savo dienas. Jų vietų 
užima demokratai, o skirtumo 
tarp tų ponų nebuvo ir nebus.

“Perversmas” R. R. Kliube
Visų įdomiausias susirinki

mas buvo R. R. kliubo. Narių 
susirinko pilnutėlė Lukštos sve- į reikalavimams 
tainė. Po visokių raportų ir padarytos 
tarimų eita prie valdybos rin- dinamos “bootleg’ 
kimų. Pirmininkas Leo švėgž-' 
da, didis kliubo rėmėjas, vos 
keliais balsais atlaikė savo vie
tų. Pagelbininku išrinktas F.
Jasutis. C. Genis per devynius pataisyti ir išstumti iš rinkos 
metus užėmęs užrašų sekreto- blogos rųšies vielas neatnešė 
riaus vietą, pralaimėjo K. Jo- daug rezultatų, nes jos mažai

Pirmieji priešmetiniai susi
rinkimai jau įvyko; kiti dar 
įvyks šio mėnesio pabaigoje. 
Sekančiais metais sausio mėne
sį naujos valdybos užima savo 
vietas.

Immigrants’ Protective Lea 
gue, 824 South Halsted 
kreipėsi į “Naujienas” 
dama padė’i suieškoti 
Dobrovolskienę ar jos 
mų giminaitę Jozefinų Durdu

Tikietai į “Naujienų 
teatrinę narę

& * * £

dalinami—
1. “Naujienų” raštinėje, 1739 

South Halsted Street
2. “Aušros” Knygyne, 3653 

South Halsted Street, ir
3. P. Ambrozevičiaus Knygy

ne, 3210 South Halsted Street

MOKINAME
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Lotynų Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rašyti
Prekybos Teisių
Abelnos Istorijos

MOKSLO LAIKAS:

9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St..

S. Hąlsted St, Chicago. 
Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. 
‘ ■

Mieros per krutinę

Vakar rytų, užpakalyje na
mų, 962 NVcst 36th Street, ga- 
radžiuje, rastas negyvas lietu
vis Ignas Skuskis, 48 metų.

Mirties priežastis ikišiol ne
žinoma, bet spėjama, kad tai 
buvusi arba širdies liga, arba 
Skuskis mirė persišaldęs ir iš- 
badėjimo.
šįryt pomirtinis tyrinėjimas į 

Skuskio mirtį
šį rytų Mažeikos lavoninėje 

3319 Auburn Avė., įvyks po
mirtinis tyrinėjimas, kuris gal 
suras tikrų mirties priežastį.

Kiek žinoma, Ignas Skuskis j A

Financial 
Finansai- Paskolos

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORG1ČIUS. Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316.. 
Atdara vakarais.

Kavalskis rastas sėdinčioj po- giminių Chicagoje 
zicijoje prie stalo, o S kukis 

garadžiuje

Business Chances 
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga, biznis išdirbtas gerai, pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu.

6818 So. Ashland Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NE8 PIGIAU
St. Louis ........ . ............... $2.00
Kansas City $5.00
Detroit ................ .. $2.50
Los Angeles -------- .... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelphia ............ . $8.00
Wasbington, D. C........  $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearbora 9765. Chicago

kurioje yra pilna stovyla Sa

Alberto didžiojo toblyčia, dvi

kiekvieno mėnulio laimingos ir 
1 

Knyga paveiks- 
Kaina $3,00. iki

nesusipratimu

iki gruodžio 31 dienos, 
Metini narystes l

KALĖDOS ARTI — 
Kų Pirksi Prezentą?

"Aušros” Knygyne, iki Kalėdų — kny
gos ir gintarai už punf kainos 

“ORAKULAS”
Čia galima įjauti 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, 
luotą, 400 puslapių 
Kalėdų tiktai $1.50.

“ŽINYNAS” •
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

— “Žinyną” — joje rasite

medicinos, geografijos 
Didžiausias rinkinys pa

Vienintelė žinių
Pusi. 400, kai-

EAGLE
TEATRE

3 DIENAS

Pradedant 

šio 21 d..
"MILIJONAS LAUKINIŲ VAIKŲ'
•‘.’j-. J' ■■ H ■■ ■ ■■ .V v.' i-.-

“ROAD TO LIFE”
Kalbama Filmą sū Anglišku tekstu 

Jokio Paaukitlnimo KainoH;
. ... U.




