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Bedarbė Gimdo Apatiją, 
Sako Psichologai

Bedarbė veda ne prie revoliucijų, bet prie 
visiško žmonių nugrimzdimo į apatiją, 

rodo psichologų tyrinėjimai
Vienna, Austrijoj, gr. 22. — 

Viennos universitetas ir Aust
rijos Ekonominės Psichologijos 
Draugija paskelbė labai įdo
mius tyrinėjimus apie tai kaip 
ilga bedarbė atsiliepia į žirni
nių psichologiją.

Raportas parodo jau žinomas 
pasėkas nedarbo—nedavalgymą, 
stoką drabužių ir pastogės ir 
tada nukrypsta, prie visai iki- 
šiol netyrinėto dalyko—psicho
loginių nedarbo pasekmių. Tai 
yra įdomus tyrinėjimas visoms 
šalims, kur bedarbe tęsiasi il
gesnį laiką.

Tyrinėtojai pasirinko nedi
delį Austrijos miestelį Marient- 
hal, arti Viennos, kur yra užsi
dariusi vienatinė to miesto 
dirbtuvė. Užsidarius dirbtuvei 
miestely pasireiškė visiškas ne
darbas, nes iš 1,486 miestelio 
gyventojų dirba tiktai 37 
nes. Kiti gi gyvena iš 
mažų pašelpų.

Pirma nedarbo pasėka 
gyventojų nugrimzdimas

žmo- 
labai

buvo
j vi-

Senoji III. angliaka
sių unija prailgino 

sutartį’
$5 į dieną sutartis prailginta 

dviems metams. Taiko prieš 
naująją uniją

Chicago, III., Penktadienis, Gniodis-December 23 d., 1932

Hooveris karo skolo 
mis rūpintis palie

ka Rooseveltui
Demokratai atsisakė kooperuo

ti su prezidentu ir jis dery
bas dėl karo skolų paliko 
naująjam prezidentui.

No. 302

sišką intelektualinę apatiją — 
protinį atbukimą. Miestelis tu
rėjo nemokamą knygyną, bet 
tfžėjus nedarbui knygų ėmimas 
sumažėjo 45 nuoš., nors žmo
nes turėjo daugiau laiko skai
tyti. Vaikų darželiai, irgi ne
mokami, ištuštėjo.

Nedarbui užėjus, balsavimuo
se dalyvauja tik trečdalis bal
suotojų. Ir didžiausių nuosto
lių balsavimuose aplaikc socia
listų partija, kuri daugiausia 
bedarbiais rūpinasi. Socialistų 
laikraščių cirkuliacija sumažė
jo 60 nitoš., nors laikraščiai yra 
pusdykiai dalinami.

Apie 32 nuoš. gyventojų yra 
protiniai visai apmirę, nors fi
ziškai jie yra sveiki, niekuo gy
venime nesidomi ir niekuo ne
sirūpina. Vien atsikelia, pavab 
go menkus pietus ir vėl eina 
gulti.

Taigi ilga bedarbė, kaip pa
rodė psichologų tyrinėjimai, ve
da ne prie revoliucijų ir sumi
šimų, bet prie visiškos žmonių 
apatijos—dvasinio apmirimo.

Visa ta I

Washingtoh, gr. 22. — Ofi
cialiai paskelbta, kad preziden
tas Hooveris daugiau nebesirū
pins išrišimu karo skolų klau
simo ir derybomis dėl tų sko
lų su kitomis šalimis.
jis palieka nai.'jąjam preziden
tui Rooscvcltui. Pats Roose- 
veltas atsisakė kooperuoti su 
Hooveriu delegacijos skirime. 
Kongresas irgi nepanorėjo mai
šytis j tą dalyką, o ir visi de
mokratai atsisakė įeiti j dele
gaciją. Kitos šalys irgi nela
bai norėjo derybų be Roosevel- 
to pritarimo.

Amerika neįsileido 
500,000 ateivių

* / J1

Vokietijoje bedarbė 
vis dar didėja

Berlynas, gr. 22. — Nuo pa
baigos lapkričio men. bedarbių 
skaičius Vokietijoje padidėjo 
249,000 ir dabar Vokietija vi- 

iso ti/ri 5,604,000 bedarbių.
Chicago.— Illinois Coal Ope- 

rators’ Assn. vakar pasirašė 
su United Mine VVorkers Illi
nois distrikto unija prailgini
mą dviems metams sutarties, 
kuri nustato $5 pagrindinę al
gą j dieną. Nauju susitarimu 
sutartis užsibaigs kovo 31 d., 
1935 m.

Prailiginimą varde unijos par- 
si rašė prezidentas, John Walk- 
er, vice-prez. Fox Hughes, al
gų komiteto pirm. John Mou- 
lin ir centro prez. John L. Le- 
wis. Varde kasyklų sutartį pa
sirašė Wm. E. Jenkins, prez. ir 
Fred S. Wilkey, sekr.

Int. prez. Lewis sako, kad 
prailginimas sutarties atneš pa
stovumą ir taiką anglių indus
trijoje ir leis kasykloms daryti 
kontraktus ilgesniam laikui. 
Taipgi gal tas sitfnaikins ir nau
jąją angliakasių ~ uniją, Pro
gressive Miners of America, 
kuri susikūrė protestui prieš 
padarymą šios sutarties pereitą 
rugpiučio men.

Francija vilkins skolų 
mokėjimą, laukdama 

naujo prezidento
Paryžius, gr. 22.— Paul-Ban- 

coųr valdžia formaliai paskel
bė ,kad ji sutinka tartis su 
Jungt. Valstijoms apie sumo
kėjimą $20,000,000 skolos, ku
rios Francija nesumokėjo gruo
džio 15 d., bet derybos turi bū
ti vedamos tose rybose, kurias 
nustatė atstovų buto rezoliuci
ja, t. y. Jungt. Valstijos turi 
iškalno pasižadėti sumažinti ka
ro skolas.

O kadangi Jitfngt. Valstijų 
valdžia visiškai nesutinka tar
tis apie skolas kol užsilikusioji 
skolos dalis 
išrodo, kad 
ryžusi visą 
kovo 4 d.,
naujasis prezidentas Roosevel- 
tas, pasitikint, kad jis palan
kiau pažiuręs i skolų klausimą.

VVashington, gr. 22. — Vals
tybės sekretorius Stimson sa
vo raporte prezidentui Hoove- 
riui sako, kad nuo 1930 m., ka
da tapo visiškai uždarytos du
rys ateivybei, o kad nemažinti 
darbų vietos darbininkams, ta
po neįsileista apie 500,000 at
eivių, kurie butų galėję įvažiuo
ti, einant immigracijos įstaty
mais.
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Pereitais fiskaliniais metais 
tapo išduota tik 12,697. vizos 
kvotiniams immigrantams, nors 
sitflig nustatytomis kvotomis ga
lėjo įvažiuoti 153,831 ateiviai. 
Nekvotinių immigrantų įsileista 
24,040, kuomet metai atgal jų 
įvažiavo 45,999, o metai prieš 
tai 107,469.

Didžiuma įvažiavusių be kvo
tos yra su permitais gryštan- 
tieji amerikiečiai, kurie buvo 
išvykę aplankyti savo gimtą
sias šalis, taipgi vykstantys čia 
mokintis studentai ir moterys, 
kurios prarado pilietybę apsi- 
vesdamos su svetimšaliais. Kiti 
ateiviai yra artimi giminės čia 
gyvenančių piliečių.

12 italų žuvo ekspliozi- 
jose

Apiplėšė bevežant pinigus

Georgetown, Ilk, gr. 22. — 
Georgetown banko prezidentui 
Clark ir policijos viršininkui 
Evans bevežant pinigus iš Dan- 
ville banko, plėšikai juos už
puolė kely, abu juos peršovė ir 
atėmė $9,000, kurie buflvo veža
mi išmainymui angliakasių če-

Filipinų nepriklauso 
mybė už 10 metų

Taip tapo išlygintas Filipinų 
. nepriklausomybės bilius

Naujoji Zelandija 
bedarbius apgy
vendins ūkiuose

nėra sumokėta, tai 
Francija yra pasi- 
dalyką vilkinti iki 
kada užims vietą

Rymas, gr. 22.—7 kareiviai 
liko užmuti ir be to pasigenda
ma 18 darbininkų sprogus Ap- 
pio forte, ulž Rymo, aviatorių 
signalinėms žvakėms.

Tuo pačiu laiku Nettuno pra
timų laukuose sprogo granata, 
kuri užmušė 5 kareivius.

[Acme-P. A. Photo]

Naujasis Francijos premieras ir užsienio reikalų ministe- 
ris Juozas |Paul-Boncour, kuris sudarė ministeriją premierui 
Herriot rezignavus. Nemanoma, kad jis ilgai išsilaikys val
džioje, ir kad išsirišus skolų klausimui, Herriot vėl gryš val
džion.

Washington, gr. 22.—Senatas 
šiandie priėmė konferencijos 
išlygintą Filipinų salų nepri
klausomybės bilių, kuris priža
da suteikti Filipinams nepri
klausomybę už 10 metų. Kon
ferencijos bilius dabar eina at
stovų bintui. Po to jis eis pre
zidentui pasirašyti. Dar nežino
ma, ar Hooveris jį pasirašys, 
bet manoma, kad tam biliui jis 
nepasipriešins.

Abiejų butų konferencijoje 
tapo išlyginti svarbus skirtu
mai tarp pirmiau senato ir at
stovų buto priimtų bilių. Su
varžymai importo iš Filipinų 
palikti. Bet visiškas panaikini
mas filipinų immigracijos tapo 
atmestas ir vieton to įvestos 
kvotos. Tečiaus Filipinams ga
vus nepriklausomybę, immigra- 
cija iš ten turės apsistoti, kai
po iš Azijos šalies.

Filipinams nepriklausomybė 
bus, susitarimu, suteikta už 10 
metų.

Aifckland, N. Z., gr. 22. —■ 
Einant samdos ministerio Coa- 
tes pienu, 10,000 bedarbių šei
mynų bus apgyvendinta ūkiuo
se, kiekvienai jų suteikiant po 
nedidelį žemės sklypą.

Iš tos priežasties valdžia tu- 
tės atimti žemes iŠ tų ūkinin
kų, kurie turi perdaug žemės 
ir negali jos tinkamai apdirbti.

Apgyvendinus tiek šeimynų 
ūkiuose, žemės produkcija žy
miai padidės, kuomet ir dabar 
Nauoji Zelandija nežino kur 
dėti ūkio produktus, nes jų už
auginama daugiau, negu gali' 
šalis sunaudoti ir eksportutoti.

Naujojoj Zelandijoj šiuo lai
ku yra 70,000 registruotų be
darbių ir 30,000 neregistruotų.

Nuteisė unijos virši
ninką

&

60 policistų laimėjo
2 vištas

tik

Alus bus ne greičiau 
kaip už dviejų 

menesių
Semitas tikisi, kad alaus legali

zavimo bilius bus paduotas 
prezidentui pasirašyti už 30 
dieni;

Geležinkelių kompa 
nijos susitarė su 

darbininkais
Darbininkai prisiėmė 10 nuoš. 

algų nukapojimą dar 
nesiiams

Chicago.—Geležinkelių 
panijos po ilgų derybų 

iležinkelių darbininkų 
• a i n imi niiPirmlrA

9 mė-

poli- 
kiti 

prieš

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
maža permaina temperatūroje.

12 žmonių sužeista eks- 
pliozijoj sankrovoj

■■■ I ——

Peoria^, III., gr. 22. —Arti 350, 
žmonių buvo užklupti eksplozi
jos S. S. Kresge sankrovoj, 
centre biznio distrikte. 12 žmo
nių liko sužeista, daugelis gi 
turėjo gelbėtis šokdami per lan
gus iš 2 ar 3 augšto. Nors gal 
ir niekas neužsimušė, bet Ug
niagesiai vistiek kasinėja griu
vėsius, ieškodami sužeistų. Eks
plozija kilo sudužus elektriki- 
nei lemputei ir uždegus rekor
dus. Nuo eksplozijos užsidegė 
žaislai ir sankrova greitai par
virto j kunkuliuojančią ugnį. 
Pirmame augšte bu»vę žmonės 
dar išsigelbėjo, bet antrame ir 
trečiame turėjo gelbėtis šokda
mi per langus. Visas naAio vi
dus išdegė. Nuostoliai / siekia 
apie $250,000.

SPECIALIS PADI
DINTAS KALĖDŲ

NUMERIS

>

Kalėdinis “Naujienų” nume
ris išeis padidintas. Tilps įdo
mių straipsnių ir apysakų. Bū
tent Dr. Al. Margerio “Kalėdų 
dovana”, įdomus F. B. pasikal
bėjimas su sugrįžusiu iš Rusi
jos studentu, Juozo J. Hertma- 
navičiaus “Dievas” ir daug kitų 
raštų.

SEKMADIENY ir PIRMA
DIENY Naujienos neišeis ir 
Naujienų Raštinė bus uždaryta. 
Penktadieny it šeštadieny bus 
atdara iki 8 vai. vakare.

NAUJIENŲ ADM.

Washington, gr. 22. — Sena
to šlapieji vadai sako, kad at
stovų butui 23.0 balsų prieš 165'atstovais, jau susitaikė 
priėmus Collier bilių, legalizuo- 
j antį 3.2 nuoš. stiprumo alų, 
senatas irgi pradės rūpintis 
kutogreičiausia tą bilių praves
ti. Kaip tik praeis švenčių ato
stogos, įvairus komitetai pra
dės tą bilių svarstyti ir dės 
pastangas kuogreičiausiai jį ra
portuoti senatui.

Senatoriai tikisi, kad už 30 
dienų bilius jau bus priimtas 
senate ir bus paditotas prezi
dentui Hooveriui pasirašyti.

Kokis yra prezidento nusista
tymas linkui biliaus, niekas ne
žino ir nežinoma, ar jis tą bi
lių pasirašys. Kongresui įtei
kus bilių, prezidentas turės jį 
pasirašyti, arba vetuoti bėgyje 
10 dienų. Jei prezidentas bi
lių pasiraytų ,tai jis įeis ga- 
lion ir ahJs bus legalizuotas 
tiktai už 30 dienų nuo pasira
šymo. Jeigu gi vetuos, tai da
bartiniame kongrese alaus bi
lių pravesti virš prezidento ve
to nebus galima ir tada reikės 
laukti sekamo kongrese.

Taigi, kad ir prie geriausių 
aplinkybių, negalima tikėtis 
alaus legalizavimo mažiausia 
dar per du! mėnesius. Bet ir ta
da daugely valstijų alus nega
lės būti pardavinėjamas, nes 
jos nėra atšaukusios savo piV)- 
hibicijoš įstatymų 
atšaukusių prohibicijos yra ir 
Illinois valstija.

Tarp ne

16 žmonių sužeista automobi 
liams susidūrus

H I1B-V
gr. 22. -

10’

kem
su ge- 
brolijų 
dėl al

gų, darbininkams sutikus pri
siimti 10 nuošs algų nukapoji
mą dar devyniems mėnesiams. 
Derybos bufvo ilgos ir atkaklios, 
ne vieną sykį grąsinusios pair
ti, nes kompanijos buvo užsi- 
spyrusios pravesti algų nuka
pojimą neaprybotam laikui, su 
kuo darbininkai nesutiko.

Kompanijos buvo netarusios 
reikalauti, kad darbininkai pri
siimtų 20-nuoš. algų nukapoji
mą, bet darbininkai nesutiko 
to klausimo net ir svarstyti, 
sutikdami svarstyti tik dabar
tinio algų nitfkapojimo prailgi
nimą. • x

Algos darbininkams buvo nu
kapotos 10 nuoš. pereitais me
tais. Tas nukapojimas turėjo 
tęstis 1 metus—iki vasario 1 
d. šių metų. Po to turėjo bū
ti atsteigtos senosios, pagrindi
nės algos. Nauju! susitarimu 
algų nukapojimas prailginimas 
iki spalio 31 d. Po to turės bū
ti atsteigtos pagrindinės algos- 
Prieš pasibaigiant naują j ai su- 
tarčiai kompanijos turės teisę 
užvesti derybas apie tolimesnį 
nukapojimo prailginimą, arba 
ir dėl didesnio algų sumažini 
mo.

■u”. ■ "1

Coldwater, Mich _
16 žmonių liko sužeista ant ke
lio U. S. 27 paslydus ir susi
dūrus dviem automobiliam. 10 
sužeistųjų yra vietinės aukš
tesnės mokyklos mokiniai.

'.ii'?':'-1
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Londonas, gr. 22.— 60 
cistų pasislėpę vežimuose, 
persirengę valstiečiais, 
auštant išvyko iš Huthe, kad 
užgriebti gyvulius 8 farmerįų, 
kurie atsisakė atiduoti dešimti
nę Merton kolegijai, mokahfą 
einant senais įstatymais.

Migloj vienas trokas įvažia
vo į griovį ir 29 policistai skau
džiai susitrenkė. Likusieji ne
važiavę su keliais dideliais tre
kais ir kraustymo vežimais, už
klupo visas farmaS) bet pp visos 
dienos darbo parsivežė .viename 
dideliame vežime tik dvi vištas, 
nes viską kitką ūkininkai bu
vo paslėpę pas laisvus nuo mo
kėjimo kaimynes.

New Ykirk, gr. 22. — Pat- 
rick J. Commeford, New Yorko 
valst. Darbo Federacijos vice
prezidentas ir vienas viršininkų 
statybos darbininkų unijų ta
rybos, liko nuteistas vieniems 
metams kalėjimai! už neužmo- 
kėjimą pajamų taksų už 1929 
metus.

Buvo liudijama, kad jis ėmė 
algą iš kelių statybos kompa
nijų, kurios samdė jį, žinoma, 
kittr*Vardu, kad jis neprileistų 
darbininku ^treikų^ Torsavo 
nemažo uždarbio iš kelių kom
panijų, jis ir nebuvo priskai- 
tęs prie savo pajamų ir taksų 
už jas nemokėjo. Už tą jis ir 
gavo kalėjimą.

Baltųjų vergių pirk 
liai Suvalkijoj

Lenkų okupuotoj Suvalkijos da
lyje pagautas mergaičių pirk
lys

Lima, O., gr. 22. Erie 
traukiniui nušokus nuo bėgių ir 
sugriovus sargo bokštą, trys 
žmonės ilko užmušti— 
traukinio inžinierius ir 
rys. Iš pasažierių tik 
ko lengvai sužeisti.

sargas, 
pečku- 

keli li-

NIDOJE MANO STATYTI 
VALDIŠKĄ SANATORIJĄ

Vilnius, lapkr. 29.—KOP or
ganai ką tik likvidavo plačiai 
veikusią gyvų prekių pirklių 
gaują Suvalkijoj. Tos gau
jos pryšaky stovėjęs tūlas Ri- 
chard Kopen iš Rytprūsių. Gau
ja po priedanga akcijų ir lo
terijos bilietų pardavinėjimo 
valkiodavusi po kaimus,* šnipi- 
nėdama gražesnes merginas ir 
tuomet jas viliodavo važiuot ne
va į audimo fabrikus Rytprū
siuose. Tokiu budū dingo ke-

Teko sužinoti, kad vyriausy
bė yra nusistačiusi ateinančiais 
metais Nidoje pastatyti kariš- lėtas merginų. Pats Kopen pa- 
kiams ir valst. įstaigų taniau- gautas ant sienos, besivedąs 
tojams sanatoriją. vieną savo sumedžiotą auką

turime labai Gražių Kalėdinių
Laiškų ir Atviručių

4 ■ : i • iįy" ‘ r*"

Policija nušovė dar vie
ną gangsteri

Chicago.—-Detektyvas Harry 
Miller iš mėro Cermak ofiso, 
nušovė Park Row hotely, 4140 
W. Roosevelt Rd., įtariamą plė
šiką ir gangsterį Williąm Ny- 
dixię, kuris nenorėjo pasiduoti 
areštui.

Ta? pats detektyvas yra da
lyvavęs ir sušaudyme CšponSs 
gangsterio Nitti.

" ' 5,f

. ■..AS. :.a-j-.f
U. ’ U.kd 1'

Pasiskubinkite pasiųsti savo 
draugams ir giminėms, kad jie 
gautų dar . prieš Kalėdas. 
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Taip tapo išlygintas Filipinų 
. nepriklausomybės bilius

Demokratai atsisakė kooperuo 
ti su prezidentu ir jis dery 
bas dėl karo skolų palike 
naująjam prezidentui.

buvo
į vi-
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Bedarbė Gimdo Apatiją, 
Sako Psichologai

Bedarbė veda ne prie revoliucijų, bet prie 
visiško žmonių nugrimzdimo Į apatiją, 

rodo psichologų tyrinėjimai
Vienna, Austrijoj, gr. 22. — 

Viennos imi versi te ta s ir Aust
rijos Ekonominės Psichologijos 
Draugija paskelbė labai įdo
mius tyrinėjimus apie tai kaip 
ilga bedarbė atsiliepia į žmo-. 
nių psichologiją.

Raportas parodo jau žinomas 
pasėkas nedarbo—nedavalgymą, 
stoką drabužių ir pastogės ir 
tada nukrypsta prie visai iki- 
šiol netyrinėto dalyko—psicho
loginių nedarbo pasekmių. Tai 
yra įdomus tyrinėjimas visoms 
šalims, kur bedarbė tęsiasi il
gesnį laiką.

Tyrinėtojai pasirinko nedi
delį Austrijos miestelį Marient- 
hal, arti Viennos, kur yra Užsi
dariusi vienatinė to miesto 
dirbtuvė. Užsidarius dirbtuvei 
miestely pasireiškė visiškas ne
darbas, nes iš 1,486 miestelio 
gyventojų dirba tiktai 37 
nes. Kiti gi gyvena iš 
mažų pašelpų.

Pirma nedarbo pasėka 
gyventojų nugrimzdimas

sišką intelektualinę apatijų 
protinį atbukimų. Miestelis 
rėjo nemokamą knygynų, 
Užėjus nedarbui knygų ėmimas
sumažėjo 45 nuoš., nors žmo
nės turėjo daugiau laiko skai
tyti. Vaikų darželiai, irgi ne
mokami, ištuštėjo.

Nedarbui užėjus, balsavimuo
se dalyvauti a tik trečdalis bal
suotojų. Ir didžiausių nuosto
lių balsavimuose aplaikė socia
listų partija, kuri daugiausia 
bedarbiais rūpinasi. Socialistų 
laikraščių cirkuliacija sumažė
jo 60 nuoš., nors laikraščiai yra 
pusdykiai dalinami.

Apie 32 nuoš. gyventojų yra 
protiniai visai apmirę, nors fi
ziškai jie yra sveiki, niekuo gy
venime nesidomi ir niekuo ne
sirūpina. Vien atsikelia, paval
go menkus pietus ir vėl eina 
gulti.

Taigi ilga bedarbė, kaip pa
rodė psichologų tyrinėjimai, ve
da ne prie revoliucijų ir sumi
šimų, bet prie visiškos žmonių 
a pati j os—d vaši n io apm irimo.

Senoji III. angliaka 
šių unija prailgino 

sutartį

Vokietijoje bedarbė 
vis dar didėja

$5 į dieną sutartis prailginta 
dviems metams. Taiko prieš 
naująją uniją

Berlynas, gr. 22. — Nuo pa
baigos lapkričio men. bedarbių 
skaičius Vokietijoje padidėjo 
249,000 ir dabar Vokietija vi- 

iso turi 5,604,000 bedarbių.

- Illinois Coal Ope-

Hooveris karo skolo
/

mis rūpintis palie
ka Rooseveltui

Washington, gr. 22. — Ofi 
cialiai paskelbta, kad preziden
tas Hooveris daugiau nebesirū
pins išrišimu karo skolų klau
simo ir derybomis dėl tų sko
lų su kitomis šalimis. Visą tą 
jis palieka naująjam preziden
tui Rooseveltui. Pats Roose- 
veltas atsisakė kooperuoti su 
Hooveriu delegacijos skirime. 
Kongresas irgi nepanorėjo mai
šytis j tą dalyką, o ir visi de
mokratai atsisakė įeiti į dele
gaciją. Kitos šalys irgi nela
bai norėjo derybų be Roosevel- 
to pritarimo.

Amerika neįsileido 
500,000 ateivių

Chicago 
rators’ Assn. vakar pasirašė 
su United Mine VVorkers Illi
nois distrikto unija prailgini
mų dviems metams sutarties, 
kuri nustato $5 pagrindinę al
gą į dieną. Nauju susitarimu 
sutartis užsibaigs kovo 31 d., 
1935 m.

Francija vilkins skolą 
mokėjimą, laukdama 

naujo prezidento

Prailiginimų varde unijos par- 
sirašė prezidentas, John Walk- 
er, viee-prez. Fox Hughes, al
gų komiteto pirm. John Mou- 
lin ir centro prez. John L. Le- 
wis. Varde kasyklų sutartį pa
sirašė Wm. E. Jenkins, prez. ir 
Fred S. Wilkey, sekr.

Int. prez. Lewis sako, kad 
prailginimas sutarties atneš pa
stovumą ir taiką anglių indus
trijoje ir leis kasykloms daryti 
kontraktus ilgesniam laikui. 
Taipgi gal tas sunaikins ir nau
jąją angliakasių uniją, Pro
gressive Miners of America, 
kuri susikūrė protestui prieš 
padarymą šios sutarties pereitą 
rugpiučio mėn.

Paryžius, gr. 22.— Paul-Bah- 
cour valdžia formaliai paskel
bė ,kad ji sutinka tartis su 
Jungt. Valstijoms apie sumo
kėjimų $20,000,000 skolos, ku
rios Francija nesumokėjo gruo
džio 15 d., bet derybos turi bū
ti vedamos tose rybose, kurias 
nustatė atstovų buto rezoliuci
ja, t. y. Jungt. Valstijos turi 
iškalno pasižadėti sumažinti ka
ro skolas.

O kadangi Jungt. Valstijų 
valdžia visiškai nesutinka tar
tis apie skolas kol užsilikusioji 
skolos dalis nėra sumokėta, tai 
išrodo, kad Francija yra pasi
ryžusi visų dalyką vilkinti iki 
kovo 4 d., kada užims vietą 
naujasis prezidentas Roosevel- 
tas, pasitikint, kad jis palan
kiau pažiūrės į skolų klausimų.

Washington, gr. 22. — Vals
tybės sekretorius Stimson sa
vo raporte prezidentui Hoove
riui sako, kad nuo 1930 m., ka
da tapo visiškai uždarytos du
rys ateivybei, kad nemažinti 
darbų vietos darbininkams, la
po neįsiieista apie 500,000 at
eivių, kurie butų galėję įvažiuo
ti, einant immigracijos įstaty- 
mais-

Pereitais fiskaliniais metais 
tapo išduota tik 12,697. vizos 
kvotiniams immigrantams, nors 
sulig nustatytomis kvotomis ga
lėjo įvažiuoti 153,831 ateiviai. 
Nekvotinių immigrantų įsileista 
24,040, kuomet metai atgal jų 
įvažiavo 45,999, o metai prieš 
tai 107,469.

Didžiuma įvažiavusių be kvo
tos yra su permitais gryštan- 
tieji amerikiečiai, kurie buvo 
išvykę aplankyti savo gimtą
sias šalis, taipgi vykstantys čia 
mokintis studentai ir moterys, 
kurios prarado pilietybę apsi- 
vesdamos su svetimšaliais. Kiti 
ateiviai yra artimi giminės čia 
gyvenančių piliečių.

A'
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Apipiešė bevežant pinigus

Georgetovvn, III., gr. 22. — 
G»eorgetown banko prezidentui 
Clark ir policijos viršininkui 
Evans bevežant pinigus iš Dan- 
ville banko, plėšikai juos už
puolė kely, abu juos peršovė ir 
atėmė $9,000, kurie buvo veža
mi išmainymui angliakasių če
kių.

[Acme-P. tJ A. Photo]

Naujasis Francijos premieras ir užsienio reikalų ministe- 
ris Juozas ĮPaul-Boncour, kuris sudarė ministeriją premierui 
Herriot rezignavus. Nemanoma, kad jis ilgai išsilaikys val
džioje, ir kad išsirišus skolų klausimui, Herriot vėl gryš val
džion.

Alus bus ne greičiau 
kaip už dviejų 

menesių
Semitas tikisi, kad alaus legali

zavimo bilius bus paduotas 
prezidentui pasirašyti už 30 
dienų

12 italą žuvo ekspliozi- 
jose

Rymas, gr. 22.—7 kareiviai 
liko užmuti ir be to pasigenda
ma 18‘ darbininkų sprogus Ap- 
pio forte, Už Rymo, aviatorių 
signalinėms žvakėms.

Tuo pačiu laiku Nettuno pra
timų laukuose sprogo granata, 
kuri užmušė 5 kareivius.

Filipinų nepriklauso 
mybė už 10 metų

Naujoji Zelandija 
bedarbius apgy
vendins ūkiuose

Geležinkelių kompa
nijos susitarė su 

darbininkais
Darbininkai prisiėmė 10 nuoš. 

algų nukapojimą dar 
nesiiams

Chicago.—Geležinkelių 
panijos po ilgų derybų 

iležinkelių darbininkų
’ n TH TZAtTi"* 1 Cf 1 i 1

9 mė-

Washington, gr. 22.—Senatas 
šiandie priėmė konferencijos 
išlygintą Filipinų salų nepri
klausomybės bilių, kuris priža
da suteikti Filipinams nepri
klausomybę už 10 metų. Kon
ferencijos bilius dabar eina at
stovų butui. Po to jis eis pre
zidentui pasirašyti. Dar nežino
ma, ar Hooveris jį pasirašys, 
bet manoma, kad tam biliui jis 
nepasipriešins.

Abiejų butų konferencijoje 
tapo išlyginti svarbus skirtu
mai tarp pirmiau senato ir at
stovų buto priimtų bilių. Su
varžymai importo iš Filipinų 
palikti. Bet visiškas panaikini
mas filipinų immigracijos tapo 

[atmestas ir vieton to įvestos 
kvotos. Tečiaus Filipinams ga
vus nepriklausomybę, immigra- 
cija iš ten turės apsistoti, kai
po iš Azijos šalies.

. Filipinams nepriklausomybė 
bus, susitarimu, suteikta už 10 
metų.

Aifckland, N. Z., gr. 22. — 
Einant samdos ministerio Coa- 
tes pienu, 10,000 bedarbių šei
mynų bus apgyvendinta ūkiuo
se, kiekvienai jų suteikiant po 
nedidelį žemės sklypą.

Iš tos priežasties valdžia tu- 
tės atimti žemes iš tų ūkinin
kų, kurie turi perdaug žemės 
ir negali jos tinkamai apdirbti.

Apgyvendinus tiek šeimynų 
ūkiuose, žemės produkcija žy
miai padidės, kuomet ir dabar 
Nauoji Zelandija nežino kur 
dėti ūkio produktus, nes jų už
auginama daugiau, negu gali 
šalis sunaudoti ir eksportuoti.

Naujojoj Zelandijoj šiuo lai
ku yra 70,000 registruotų be
darbių ir 30,000 neregistruotų.

Nuteisė unijos virši
ninką

60 policistą laimėjo
2 vištas

New Yk>rk, gr. 22. — Pat- 
rick J. Commeford, New Yorko 
valst. Darbo Federacijos vice
prezidentas ir vienas viršininkų 
statybos darbininkų unijų ta
rybos, liko nuteistas vieniems 
metams kalėjimai! už neužmo- 
kėjimą pajamų taksų už 1929 
metus.Londonas, gr. 22.— 60 poli

cistų pasislėpę vežimi.tose, kiti 
persirengę valstiečiais, prieš 
auštant išvyko iš Huthe, kad 
užgriebti gyvulius 8 farmerįų, 
kurie atsisakė- atiduoti dešimti
nę Merton kolegijai, mokamą” 
einant senais įstatymais. • •

Migloj vienas trokas {važia
vo į griovį ir 29 policistai skau
džiai susitrenkė. Likusieji nU- 
važiavę su keliais dideliais tre
kais ir kraustymo vežimais, už
klupo visas farmasj bet po visos 
dienos darbo parsivežė viename 
dideliame vežime tik dvi vištas, 
nes viską kitką ūkininkai bu
vo paslėpę pas laisvus nuo mo
kėjimo kaimynių.

Buvo liudijama, kad jis ėmė 
algą iš kelių statybos kompa
nijų, kurios samdė jį, žinoma, 
kitiT*Vardu, kad jis neprileistų 
dąrbininkų jrtreikw To. savo 
nemažo uždarbio, iš kelių kom
panijų, jis ir nebuvo priskai- 
tęs prie savo pajamų ir taksų 
už jas nemokėjo. Už tą jis ir 
gavo kalėjimą.

Washington, gr. 22. — Sena
to šlapieji vadai sako, kad at
stovų butui 23.0 balsų prieš 165'atstovais, jau susitaikė 
priėmus Collier bilių, legalizuo-' 
j antį 3.2 nuoš. stiprumo alų, 
senatas irgi pradės rūpintis 
kutogreičiausia tą bilių praves
ti. Kaip tik praeis švenčių ato
stogos, įvairus komitetai pra
dės tą bilių svarstyti ir dės 
pastangas kuogreičiausiai jį ra
portuoti senatui.

Senatoriai tikisi, kad už 30 
dienų bilius jau bus priimtas 
senate ir bus paduotas prezi
dentui Hooveriui pasirašyti.

Kokis yra prezidento nusista
tymas linkui biliaus, niekas ne
žino ir nežinoma, ar jis tą bi
lių pasirašys. Kongresui įtei
kus bilių, prezidentas turės jį 
pasirašyti, arba vetuoti bėgyje 
10 dienų. Jei prezidentas bi
lių pasiraytų ,tai jis įeis ga- 
lion ir alus bus legalizuotas 
tiktai už 30 dienų nuo pasira
šymo. Jeigu gi vetuos, tai da
bartiniame kongrese alaus bi
lių pravesti virš prezidento ve
to nebus galima ir tada reikės 
laukti sekamo kongreso.

Taigi, kad ir prie geriausių 
aplinkybių, negalima tikėtis 
alaus legalizavimo mažiausia 
dar per du mėnesius. Bet ir ta
da daugely valstijų alus nega
les būti pardavinėjamas, nes 
jos nėra atšaukusios savo pro- 
hibicijos įstatymų. Tarp ne
atšaukusių prohibicijos yra ir 
Illinois valstija.

Baltųjų vergių pirk 
liai Suvalkijoj

kem
su ge- 
brolijų 
dėl al

gų, darbininkams sutikus pri
siimti 10 nuoš. algų nukapoji
mą dar devyniems mėnesiams. 
Derybos buvo ilgos ir atkaklios, 
ne vieną sykį grąsinusios pair
ti, nes kompanijos buvo užsi- 
spyrusios pravesti algų nuka
pojimą ncaprybotam laikui, su 
kuo darbininkai nesutiko.

Kompanijos buvo nutarusios 
reikalauti, kad darbininkai pri
siimti) 20-nuoš. algų nukapoji
mą, bet darbininkai nesutiko 
to klausimo net ir svarstyti, 
sutikdami svarstyti tik dabar
tinio algų nukapojimo prailgi
nimą. s

Algos darbininkams buvo nu
kapotos 10 nuoš. pereitais me
tais. Tas nukapojimas turėjo 
tęstis 1 metus—iki vasario 1 
d. šių metų. Po to turėjo bū
ti atsteigtos senosios, pagrindi
nės algos. Nauju susitarimu 
algų nukapojimas prailginimas 
iki spalio 31 d. Po to turės bū
ti atsteigtos pagrindinės algos. 
Prieš pasibaigiant naująjąi suJ 
tarčiai kompanijos turės teisę 
užvesti derybas apie tolimesnį! 
nukapojimo prailginimą, #rba 
ir dėl didesnio algų sumažini-; 
mo.

Lima, O., gr. 22. — Erie 
traukiniui nušokus nuo bėgių ir 
sugriovus sargo bokštų, trys 
žmones ilko užmušti— 
traukinio inžinierius ir 
rys. Iš pasažierių tik 
ko lengvai sužeisti.

sargas, 
pečku- 
keli li

NIDOJE MANO STATYTI 
VALDIŠKĄ SANATORIJĄ

Teko sužinoti, kad vyriausy
bė yra nusistačiusi ateinančiais 
metais Nidoje pastatyti kariš
kiams ir valst. {staigų tarnau
tojams sanatoriją.

Lenkų okupuotej Suvalkijos da
lyje pagautas mergaičių pirk
lys

Vilnius, lapkr. 29 
ganai ką tik likvidavo plačiai 
veikusią gyvų prekių pirklių 
gaują Suvalkijoj. Tos gau
jos pryšaky stovėjęs tūlas Ri- 
chard Kopen iš Rytprūsių. Gau
ja po priedanga akcijų ir lo
terijos bilietų pardavinėjimo 
valkiodavosi po kaimus; šnipi- 
nėdama. gražesnes merginas ir 
tuomet jas viliodavo važiuot ne
va į audimo fabrikus Rytprū
siuose. Tokiu budi! dingo ke
letas merginų. Pats Kopen pa
gautas ant sienos, besivedąs 
vieną savo sumedžiotą auką.

-KOP or-
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Dar turime labai Gražių Kalėdinių 
Laiškų ir Atviručių

SPECIALIS PADI
DINTAS KALĖDŲ 

NUMERIS

12 žmonią sužeista eks- 
pliozijoj sankrovoj

Peoria, III., gr. 22. —Arti 350, 
žmonių buvo užklupti eksplozi
jos S. S. Kresge sankrovoj, 
centre biznio distrikte. 12 žmo
nių liko sužeista, daugelis gi 
turėjo gelbėtis šokdami per lan
gus iš 2 ar 3 augšto. Nors gal 
ir niekas neužsimušė, bet Ug
niagesiai vistiek kasinėja griu
vėsius, ieškodami sužeistų. Eks
plozija kilo sudužus elektriki- 
nei lemputei ir uždegus rekor
dus. Nuo eksplozijos užsidegė 
žaislai ir sankrova greitai pa
virto j kunkuliuojančią ugnį. 
Pirmame augšte buvę žmonės 
dar išsigelbėjo, bet antrame ir 
trečiame turėjo gelbėtis šokda
mi per langus. Visas naMo vi
dus išdegė. Nuostoliai į siekia

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.

**

M

apie $250,000.

“Naujienų” nume

16 žmonių sužeista automobl 
liams susidūrus

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

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
maža permaina temperatūroje.

$ Kalėdinis
ris išeis padidintas. Tilps {do
mių straipsnių ir apysakų. Bū
tent Dr. Al. Margerio “Kalėdų 
dovana”, {domus F.; B. pasikal
bėjimas su sugrįžusiu iš Rusi
jos studentu, Juozo J. Hertma- 
navičiaus “Dievas” ir daug kilų 
raštų.

SEKMADIENY ir PIRMA
DIENY Naujienos neišeis ir 
Naujienų Raštinė bus uždaryta. 
Penktadieny ir šeštadieny bus 
atdara iki 8 vai. vakare.

NAUJIENŲ ADM.

Coldwater, Mich., gr. 22. -r- 
16 žmonių liko sužeista ant ke
lio U. S. 27 paslydus ir susi
durtos dviem automobiliam, 10 
sužeistųjų yrą vietinės augš- 
tesnės mokyklos mokiniai.

Policija nušovė dar vie
ną gangsterį

Chicago.—Detektyvas Harry 
Miller iš mėro Cermak ofiso, 
nušovė Park Row hotely, 4140 
W. Roosevelt Rd., įtariamą plė
šiką ir gangsterį William Ny- 
dixk, kuris nenorėjo pasiduoti 
areštui.

Tas pats detektyvas yra da
lyvavęs ir sušaudyme Caponės 
gangsterio Nitti.

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

Kaina 5c.
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Jonas Šopauskas

Šviesa ir Gyvoji Gamta
Garsinkitės Naujienose

DOVANASbūtent

KALĖDOMS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

PAUKŠTIENOS
KALAKUTIENA

Šviežiai nupeštos jaunos VIŠTOS, sv
jspu

Šviežiai nupeštos ANTYS

NETIRPINTI TAUKAI

ŠILUMA!

atskaitai $ 10. Už jtisų sCtią

egree

kai orga

vai. nakties.
2 ros vai.

ATŠOKUOSIME 
už jūsų senų šilely to ją 

prie šios Gazo Heatrolos.

svyravimus, 
įtakoj oda 

maitinimas pu-

au-

kai vienas
2) kbmen-

Rūkyti LAŠINUKAI su kauliukais, 
svaras... .................................

SŪDYTI LAŠINIAI, ......... .............s

Rekomenduoja Nebrangų
Naminj Vaistą

"Europoje mes visuomet laikinas In
karo Pain-Expellerį geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamu pečiu, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiikų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimų, danties gėlimų, gripų ar 
mėšlungi greitai palengvina šis ne
brangus vaistas."

Bloomfteld, N. J.

The study of law develops and eouips
LF.ADERS. Mosi of our Leading Mon, including 

Our Protldents, havO boen Lawyers. TRAINED MINDS 
NATŪRALI Y GO FORWARD. Thoro Is a!ways a Groat 
Dernand forMeh and Women wlth togai Tralnlng. 
INVESTiGATE OUR UNlOUti SINGLE TEKT SYSTEM. 
Onė stfbjett at a tlhio. Nė Time Lošt. New Classos 
forrtted nlne tintos a Yėar. Start Studylng and Earn* 
Ing Croditt at any Tlmfe. ENTER N0W. LL,fc 
ln Threo Years. Day and Evening Classes.

GAZO CIRKULIUOJANTIS 
ŠILDYTO JAS

dėl Namų, Krautuvių, Ofisų, Dirbtuvių

Senus purvą 
gazo ši Id y tojaus, 

sulig paprasto pečiaus

dangaus. Laukai ir 
margaspalviu 

Siela prisipildo 
Priešingai, uka- 

no- 
musų

GYVAS IR PASKERSTAS
KIAULĖS

Parduodame Labai Nupiginta Kaina
Joe De Young

Telefonas PULLMAN 9808 
12330 Halsted Street

WEST PULLMAN. ILLINOIS

*) Simbiozu vadina dviejų ar kč 
lėto (daugelio) organizmų (gyvių* 
galų) sugyvenimą. Simbiozę yra 
rųšys: 1) parazitizmas, • 
organizmas naudoja antrą 
salizmas, — kai organizmas gauna iš 
antro, kur gyvena, jo atliekamą maistą 
ir nė kiek to organizmo organams ne
kenkia ir 3) mutualizmas 
nizmas. nebūdamas nei parazitu nei ko 
mensafiseth gauna iš antro vietą gy.vcn 
ti. apsaugą ir kartais ftet paded 
tam antram organizmui. —Red.

Tokiose sąlygose šviesa ne
pajėgia išvalyti vandenį, pav., 
kūdrose su stovinčiu vande
niu.

Atskirų narvelių augimas 
stiprioj šviesoj susilaiko. Iš
sklaidyta dienos šviesa narve
lių augimui nekenkia. Ypač 
stipriu sulaikomu veikimu 
pasižymi ultravioletiniai spin
duliai. Priešingai, infrataudo- 
noji spektro dalis narvelių au
gimą skatina. Saules šviesoj 
žaizdos greičiau gyja ir pa
sidengia epiteliu.

5. šviesa veikia aukštesnius 
gyvius. — Aukštesnių gyvių 
tik paviršius yra tiesiogiai 
prieinamas šviesai. Jau 1820 
m. buvo pastebėta, kad krau
jo pripludimą odon sukelia 
ne tik šilima, bet ir šviesos 
spinduliai. Odos paraudimas 
atsiranda ne tuojau pradėjus 
švitinti ir pasilieku ilgą laiką 
po švitinimo. IPašvitinant odą 
indai išsiplečia, paviršius pa
raudonuoja, atsiranda vadina
ma šviesos erytema. Kraujas 
išplėstuose kapiliaruose teka 
lėčiau, iškeliauja, iš indų bal
tųjų kraujo kūnelių, oda pa
brinksta, vietomis odos ilgi
nis sluoksnis (epitelis) at- 
kersta, pagaliau susidaro pū
slės. Po kelių dienų atkeręs

THE PEOPLES GAS LIGHT AND 
COKE COMPANY

122 South Mlchlg*. Avcnue — andH Nelghborhood Otficzs

Nepriklausoma kompanija operuojama^ išskirtinAI- Chicagoje> ii 
valdoma

nia spalvų išblukimas nuo 
šviesos.
sigainin a HO (vandenilio

Anksčiau aprašyti pakili
mai su atskiromis medžiago
mis gali būti perkelti į gyvą 
audinį. Švitintoj kūno daly 
gali pasigaminti tam tikrų 
medžiagų, kurias kraujas iš
nešioja po visą kūną. Jos vei-

Iš tų kelių pavyzdžių ma
tom, kad saulės spinduliai pa
sižymi stipriu dezinfektuojan- 
čiu veikimu. Visai teisingai 
sako italų patarlė: “Kur sau
lė nesilanko, ten gydytojas 
lanko.’’ šviesa vaidina žymų 
vaidmenį upių išvalymui. ALi
pęs, tekančios pro didelius 
miestus, būna labai užterštos 
visokiomis atmatomis ir mik
roorganizmais. Keliolika kilo
metrų žemiau miesto vanduo 
vėl darosi skaidrus. Pav., van
denio, 1 kub. cent. buvo 100 
tuksiančių žarnų lazdelyčių 
(bac. coli commune), po 1 
valandos švitinimo saulės 
spinduliais nebeliko jų nė vie
nos. Stovinčiuose vandenyse, 
kurių paviršius padengtas ža
liais augalais ir maurais,

Biznis jau eina geryn! Dabar yla laikas pakeisti 
platinančius pečius ant šio augštos rųšies 
Cirkuriuoja daug sveiko drėgno oro 
principo. Jokio darbo, jokio purvo. Uždegamas ir užgesina 
Inas taip lengvai, kaip ir jUsQ virtuvės gazo , pečius. Sukertėk 
tuntas Chitagoje... $39.50 
Šildyto  ją, — $49.50.

kia nelyginant jaudikliai, to
dėl Haberland’as pavadino jas 
“žaizdų hormonais”, nes dėl 
jų saulės šviesoj žaizdos gyja 
geriau. Dėl tų jaudinamų me
džiagų ir pareina bendras 
šviesos veikimas organizmo. 

(Bus daugiau)

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St 

Kampas Paulina

Nuo 8 vai. ryto iki 12 
Nedaliomis nuo 8 iki 

po pietų.

Phom Boulevard 4592

epitelis nusilupa ir viskas sU- 
gyja, kaip nieko nebuvę, tik 
oda pasidaro tamsesnė — 
“įdega.0 Įdegusi oda pttsila’.ko 
pigmentą keletą mėnesių po 
švitinimo. Be to, pasilieka pa
didintas odos jautrumas į 
mechaniškus ir kiliminius jau- 
diklius. F i n s e n* a s įsiti
kino, kad nuo saules pigmen
tuota oda net po 6 mėn. tri
nant greičiau ir gausiau pri* 
sipildo kraujo. Vadinasi, pa
kinta odos kruttjo Ihdttk Jie 
greičiau prisitaiko prie išorl* 
nių jaudiklių, o tas labai 
svarbiu kad ir šilinius apy
kaitoj. Oda greičiau atsiliepia 
į temperatūros 
Saulės spindulių 
sustiprėj
gerėja, odoif liaukos kaip rie
balines, taip ir prakaito stip
riau veikia. Pigmentuota oda 
yra daug ■ atsparesnė žalin
giems veiksmams. Beldi meta
si votys (furunkulai) ir Spuo
gai. Pigmentuotas vietas pa
prastai nęišberia prie veja- 
tauplių. Pastebėta faktas, kad 
blondinai sunkiau įdega, 
ypač, — kurie palinkę į džio
vą. Odoj susidaręs pigmentus 
saugoja nuo saulės erytemos, 
įdegęs gali be pavojaus pasi
likti saulėj — odos uždegimo 
negaus.

Spindulių įsiskverbimas į o- 
dą tuo mažesnis, juo banga 
trumpesnė. Trumpesnės ban
gos negu 334 min. prasiskver
bia ligi 0.1 milini, tik 40%, o 
297 mm. tik 2%.

Po saulės vonios 
temperatūra Šiek tiek pakyla 
Atskirose vietose gali pasiek
ti 40°C ir dar aukščiau. Kvė
pavimas darosi retesnis, bei

Vienanarveliniai gyvūnėliai, 
pav., amebos ir kurpelės (pe- 
ramecijos) vengia šviesos. Nu
šviesta kurpelė (paramecium 
candatum) iš pradžių susijau
dina, ima greičiau judėti, 
stengiasi išvengti šviesos. Vė
liau judesiai sulėtėja, vakuo- 
lės nustoja pulsavusios, kūne
lis susitraukia, išeina proto
plazma ir suirsta į grūdėtą 
masę. Kita kurpelių rūšis (pa- 
ranicciuin bursaria), kuri gy
vena simbioze*) su maurais 
(dumbliais) Zoochlorclla ir 
turi chlorofilo, nelabai teven- 
gia šviesos, nes chlorofilas ją 
puikiai apsaugo nuo aitrių

Daug ginčų , yra sukėlęs 
klausimas: ar nuo šviesos pa
daugėja kraujo raudonų ru
tulėlių skaičius? Visiems yra 
žinomas faktas, kad laukų 
darbininkai yra pilnakrau- 
jai, raudoni, ti^įjarpji Mies
tiečiai, kurieiUsM^fcnkO" dirbti 
uždarose patalpose nusiskun
džia mažakraujyste. Yfa ži
noma, kad mažakraujus siun
čia į kalnus, ten raudonų ru
tuliukų kiekis padaugėja. Su
prantama, kalnuose be ultra
violetinių spindulių yra ir 
kitų veiksnių, pav., tyras kal
nų oras, sumažintas atmosfe
ros slėgimas ir tt. Tat neži
nia, kas čia labiau veikia. Iš 
Baselio ir Davos kurortų bu
vo nuvežti triušiai ir laikomi

PIRKITE MUSU 
KRAUTUVĖJE

Kam važiuo’i į vidurmiestį, kad 
čia pat savo apielinkėje, lietuvių W
krau'uvėje galite pasirinkti sau w
geriausių dovanų Kalėdoms. i
Musų krautuvėje dabar yra didelis pasirin
kimas visokių prekių dėl vytų, Jnotcfų ir 
vaikų pigiomis kainomis.

Turkiškos, Rusiš
kos Sulfurinčs Va
nos Ir Elektrikiniai 

Treatmentai
Švediškas Ma n ks tinimas it Elektri- 

kin'ts Masalas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo. nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo. *

(Tęsinys)
4. šviesa veikia bakterijas ir 

vienunarvelinius padarėlius.
— Musų laikais žinios apie 
gyvybės reiškinius tebėra ku
klios. Mokslas su tuo turi 
skaitytis. Todėl ir šviesos gy
vų padarų veikimas nepasi
seks pagrįsti tiksliomis chemi
nėmis reakcijomis. Nesigilin
dami į painius chemijos klau
sinius ir įvairias teorijas pasi
tenkinsim bendrai nustatyti 
sąsają tarp gyvybės ir šviesos. 
Pirmiausia pasižymėsini, kad 
visos šviesos bangos gali veik
ti chemiškai (O. /). Chtvol- 
son). Antra, veikia tik tos ban
gos, kurios gyvų padarų yra 
absorbuojamos.

Pradėsime nuo paprasčiau
sių gyvybės formų 
nuo bakterijų.

Bakterijų veisimasis saulės 
šviesoj sustoja, ilgiau laikant 
visai žūva. Buvo tyrinėta ža
linga šviesos įtaka kai ku
rioms patogeninėms (kurios 
sukelia ligas) bakterijoms. 
Pav., keliose lėkštėse paga
minta pragaro rauplių lazde
lyčių (Bacillus aulhracis) kul
tūra. Viena lėkštelė laikyta 
tamsoje, o kitos šviesoje. 
Kultūra, laikyta tamsoje, da
vė 2520 kolonijų. Laikytos 
saules šviesoje davė:

po 10 inin. 
po 30 mįn. 
po 1 vai. 11 
Bakterijos 

žūva 
pų bangų spektro i 
tonoji ir raudonoji 
dalis beveik neveikia. Ilgesnių 
bangu veikimas dar galimas, 
jei šviesos intensyviškumas 
yra didesnis. Labiausiai greit 
bakterijos žūva ultravioleti
niuose spinduliuose.

švitinta Volios lanko šviesa 
hae< prodigiosus k ui t ura.

300 kolon.
4 kolon. 

mih. 0 kolon. 
daug greičiau 

jos patalpintos trum-
Gel-

J. SPAITIS
I MEATMARKET
3631 S. Halsted St. — 1949 S. Halsted SL

mėlyno 
miškai iškyl 
landšaftu, 
džiaugsmo 
notą dieną pilki vąizdai 
tom nenorom slėgia 
nuotaiką, palieka Iii 
ličratigmną. Žinoma, tokie , 
nuotaikos svyravimai nebutini 
kiekvičnam žmogui, bet yra 
žmonių, kurie tamsos nepa
kenčia.

Pu saulės vonios pakilusi 
nuotaika galima aiškinti 

i kraujo pasiskirstymu žmo- 
I gaus kūne. Besikaitinant 
’ daug kraujo iŠ vidaus organų 

mcllžihrfos '^V1’ gal? ”a'
| keiti savijautą. Taip pat ga
limas daiktas, kad švitintoj 
vietoj susidariusios medžia
gos būna išnešiojamos po vi
są kūną ir sukelia lengvą eu
foriją.

6. Šviesos veikimo esmė. 
Yra sakoma, jei saulė šviečia, 
tai ir šildo. Pasirodo, kad taip 
ir yra. Visi saulės spektro 
spinduliai, jei jie absorbuoja
mi (sugeriami), gali virsti ši
lima. Trumpų bangų spindu
liai be šilimos pasižymi dar 
ypatingu veikimu.

Fizikoj y ta žinomas faktas, 
kad kieti kūnai, dujos ir dru
skų tirpalai absorbuodami 
spinduliuojamą energiją, kei
čia savo elektrinę būklę. Su
prantama, kad panašus reiški
niai gali vykti ir gyvų audinių 
narveliuose. H. Scholl, A. 
Goidintthh it’ kiti prileidžia, 
kad iš šviesiai jautrių mole- 
kuilį atsipalaidoją elektronai. 
Elektronai išjudiną atomus iš 
pastovios į sujaudintą būklę. 
Tokie sujaudinti atomai susi
duria su gretimais atomais. Iš 
to gaunasi šilima. Temperatū
ra pakilsanti atitinkamuose 
labai mažuose susidūrimų taš
kuose. Ta “taškų Šilima” ir 
esanti, anot Dessauer’io, spin
dulių veikimo priežastis. Atsi
palaidavę iš atomų elektronai 
galėtų keisti protoplazmos 
mažytes baltymų dalelytes 
(koloidus). Jos padeda susi
burti vis į stambesnes daleles 
ir pagaliau ima iškristi.

Prie metališkų katalizato
rių, pav., geležies druskų bal
tymai irsta. Riebalai nuo ul
travioletinių spindulių susi- 
muilina. Dcguonitlimas švie
soj vyksta greičiau. Atsiranda 
peroksidų, pav., organiškose 
medžiagose saulės šviesoj pa- 

Tuo paaiškina-

Naujos ZėiVoS Kainos 
Už Gdzd Apšildyniui

Spinduliai koncentruota kvar
co lęšių, laždelytės žuvo po 
2-3 sekundžių.' Koncentruo
jant spindulius pro stiklo lę
šį žuvo po 35 min. Mat, kvar
co lęšis praleidžia ultraviole
tinius spindulius, o stiklo lę
šis jų nepraleidžia. Įvairių 
bakterijų atsparumas šviesai 
yra nevienodas, pav., džiovos 
lazdalylė žūva po 35 min. švi
tinimo, o vidurių šiltinės po 
45 min. Bakterijų sporos yra 
kelis kartus atsparesnes, negu 
pačios bakterijos.

Pelėsių grybeliai labai bijo 
šviesos, bet tie ir yra atspa
resni, kurie turi pigmento, 
pav., Aspergillus niger yra 75 
kartus atsparesnis, negu mi
nėta lazdelytė (Bacillus pro-

Chicago LAW School
-----------——-------—ACCREDITED --------------- ----------------
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* MID-WEST DRYGOODS STORE 3
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be saulės šviesoj o raudohų 
Ktaujo rutulėlių vis deltb įia- 
daugėjo. Taip pat žinoma, 
kad ašigalių tyrinėtojai, ku
riems teko praleisti ilgas po
li arines naktis po keletą me*- 
nosių, mažakraujyste nesirgo. 
Arba arklini, išbuvę apie 20 
metų kasyklose be dienos 
šviesos, turėjo normalų krau
jo sąstatą. Nežiūrint tų prieš* 
taraujančių faktų, reikia vis 
dėlto pripažinti, kad augan
čiam urgaiihtiinti yra būtina 
saulės švleša. Stoka Šviesos 
veda prie mažakraujystės ir 
medžiagom apykaitos ligų* pa
vyzdžiui, raehitu.

švlesoš įtakoj 
apykaita darosi greitesnė, De
guonies' or gan Urnas sunaudo
ja daugiau, Azotiniu medžia
gų a įsideda kūne. Anglie van- 
džial greičiau sudega.

Tainsuje lulkohiuosč gyvu
liukuose pastebėta K (kalio) 
padaugėjimas^ o Ca (kalci- 
jaus), Mg (Ulėgnezijos), Na 
(natrio) ir P (fosforu) suma
žėjimas. Ca ir P sumažėjimas 
nurudo palinkimą į raėhitą 
(angliška liga).

Iš St. Bothmann’u ir Cal- 
lenberg‘u bandymų paaiškėjo, 
kad ultravibletinėj šviesoj 
kraujuje Ca padaugėdavo. 
Panašia prasme veikia ir jo
nizuotas oras. Hess. Unger ir 
Pincusseii yra tos nuomonės, 
kad šviesa esą galinti papil
dyti ir net pakeisti vitaminų 
Veikimui Anot jų, vitaminai 
esą energijos pėtncšėjai, todėl 
galima esą patiekti energijos 
kitoj formoj, būtent šviesos 
spindulių pavidale, kuri veiks, 
kaip ir vitamĮnel. Iš tikrųjų 
yra bandymais nustatyta, kad 
kai kuriose riebalinėse med
žiagose po švitinimo kvarco 
lempa padaugėdavo riebaluo
se tirpstančio vitamino. Gy
venimo praktikoj gydytojai 
Sėkmingai gydo rachitą švi
tintu pienu arba tokiu pat bū
dų pagamintais vaistais.

Negalima prteiti ynepamine- 
jus, kaip ŠVicsa' bendrai vei
kia žmogaus isavijautą. Po 
saulės vonios, praėjus nuo
vargiui ir mieguistumui atsi
randa savotiškas džiaugsmo 
jausmas, padidėja noras dir
bti ir gyventi. Tokią pakeltą 
nuotaiką H a s s e 1 b a c h’ a s 
vadina “lengvamanija”. Ji 
saugo nuo slėgiančių 
džių. Kas iš musų pačių neat
simena saulėtos dienos nuo r 
taiką? šviesa pilte pilasi iš peroksidas)

PAIN-EXPELLER



LAŠINIAI Raikyti “Lincolnshirc

Sv. 19cMAIŠYTI RIEŠUTAI Extra puikus

CUKRUS

Dideli Tuz. 21c

šmote sv. 15c

nuo

DEL KALĖDŲ
GINTARO KAROLIAI vertės $4.00

KING BRITVOS, vertės $3.50

MIDGET RADIOS, vertės $18.00,

LIAMPŲ SHADES, vertės $3.00,

SMOKING STANDS vertės $1.00,

B SAKSAFONAI vertės $150.00,

SMUIKOS, vertės $15.00,

ACCORDINOS ARMONIKOS

SKALBIMUI MARINOS

$1.00

$19-00
$37.00

Saugokitės kešeni- 
nių vagilių; dabar 
yra jų darbymetis

loin 
kaip

Darbininkai jau ieško 
darbo bravoruose

kuri 
pasi-

rims didesnes sumas pinigų 
šioti kojinėse.

LAIKRODŽIAI (Wrist Watch) su dei 
mantais, vertės $35, po ....... .*.........

PORTABLE VICTROLOS, vertės $15.00

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
‘MIDWEST STORES” Krautuvėse

Virš 2,000 vaikų ren 
giasi į “Naujienų” 
“ teatrine pare”

$48.00 
$4.00

ORANŽIAI “Sunkist” Navel

4748 So. Ashland Avenue, Tek Yards 1507

Geriausios Rūšies 
Paukštienos

VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1

ALUS “Bohemian Special” šviesus ar Tamsus 4 bonk. 25c

AMERICAN CHEESE (Suris) Naturalis šmotas sv. 24c

“Saugokitės kišenvagių”, pei 
sergsti skaitytojus “Naujienų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

GHICAGO, ILLINOIS

skausmo 
nias. 
muose. 
tėjimo, __  . _____ _______ _ ... _
kas 35 piliktų kainuoja 25c. Taipgi pa
mėginkite .__,,
Dantims plauti preparacija 
Siųskite Money ord< 

LKO LABORŽ 
934 FuHerton Avė.

sv. ■ 
riešutas kiau

Tarp Chicagos 
Lietuvių

KALĖDOMS DOVANOS 
DĖL VISOS ŠEIMYNOS

čempionas u 
pasakoja apie nelemtą susiduri 
mą su piktadariu viename gat 
vekaryje.

“C & H”
Baltasis ar rudas

Pilnai įrengtas

Kaina tik $1.00 
f

Ką tik naujai atspausdinta 
Prisiunčiame paštu.

SS Tel. BOULEVARp 8167—4705 jįjį
Telefonas CICERO .1329

ATDARA VAKARAIS

Del TĖVO
PHILCO Jr. Radio

*18.75

Pataria moterims nešioti pini
gus kojinėse

“Čempionas” įlipo į gatveka- 
rį prie 12-tos ir Halsted gat
vių. Gatvckaris buvo tiek pil
nas žmonių, kad vargu buvo 
galima pasijudinti. Staiga pa
juto, kad, kas tai kiša ranką 
į jo kišenių. Nieko nelaukda
mas sučiupo ją ir laikė, suspau
dęs iki atvyko policija, šį vagi-

aiškino 
atėjęs į “ 

susivėlusiais 
sas uždusęs i 
draugo jis 
tickets” ir 
galvatrūkčiais 
tiekets” gauti 
bet gudrus.

Ypatingai dabartiniu laikui, 
prieš Kalėdas, lietuviai turėtų 
saugoti kišenius nuo negeisti
nų rankų.' Kalėdų sezonas yra 
kišenvagių darbymetis ir labai 
tankiai asmenys .važiuoja, gat- 
vekariais pajunta, kad jų ki
šenini buvo aptuštinti. Visų 
pirma budėkite, o antra, dides
nės vertės dalykų ar pinigų ne
laikykite kišeniuose.

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

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

bedarbių apspito daugelį Chi- 
cagos bravorų ieškodami dar
bo. Vien į Prima Company 
bravorų į dieną darbo ieškoti 
atėjo 200 bedarbių.

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

lį nugabeno kartu su kitais jo 
sėbrais j nuovadą. Gatvekaryje 
vagilių buvutsi visa gauja, 
staigiai pranyko, kuomet 
rodė melynskverniai.

Tankiausiai kišenvagiai 
jauni, besilaviną vagiliai ir jie 
ypatingai mėgsta graibyti mo
terų ridikiulius (pocketbookus).

Chicagos detektyvų viršinin
kas Schoemaker pataria mote-

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

CICERO, ILL.

BIG. BEN ALARM laikrodis vertės $3.50? J y g
$18 JO 
$4.50

Tai bent “šeimynėlė1.“
“Aš turiu penkios brolius, 

tris sesutes ir keturius ‘kozi- 
nus’ ”, aiškino mažas, berniu
kas, atėjęs j “Naujienų” ofisą 

plaukais, vi- 
ušilęs. Nuo 

nugirdo apie “free 
nieko nelaukdamas, 

itbėgo !ų “free 
Nors mažas,

Budriko krautuvės pardavėjai, klerkai, radio mechanikai ir pats Budrikas štai ką pareiškė: “Prieš 
Kalėdas kiekvienas žmogus pirkdamas Bi/driko krautuvėje prekių už $4.00 vertės, gaus dykai gražų elek- 
trikinį laikrodėlį arba gražų importuotą serving tray”.

Jaunų vagilių gaujos siaučia 
gatvekariuos; ypatingai grai
bsto moterų ridikiulius

Rytoj “Mildos” ir 
vos” teatruose įvyksta 
čiu vaikų nekantriai 

au j ienų” Kalėdinė 
im

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

Šimtai apspitę “Naujienų" ra 
Utinę ir “Aušros“ir Ambra 
zeviėiaus knyyymis; par< 
bus “treal“ naikus.

Šoks ('hicayos Lietuvių 
baletas

Chicagos Lietuvių Baletas 
pasirodo pirmu kartu ir “nu
stebins visus mažus žiūrėto
jus”, sako vedėjas Antanąs 
Žvmontas. “Baletas lavinosi 
per ilgą laiką, susidarė di
džiulė šokėjų grupė ir esu tik
ras, pralenks visas ikišiol su
tvertas panašias šokėjų gru
pes”.

Tik ką gavome naują siuntinį 
iš Northti

13 c
13
12 c 

imui vištos, 

17'^c

“Ramo- 
tiikstan- 
laiikia- 

nia ".Naujienų Kalėdinė teat
raline purė. Ir “‘am nepa
prastam” įvykiui besiartinant, 
vaikai būriais apspito “Naujie
nų” raštinę, “Aušros” ir p. 
Ambrazevičiaus knygynus pra
šydami tikietų, kurių rytoj ry
tą greičiausiai daugiau nebe
bus.

Tikietų su virš 2000
Nors tikietų buvo pagamin

ta su virš 2000,: beveik visi 
jau išėjo ir jeigu dar jų nega
vę nepasiskubins, negalės da
lyvauti parėję. O kaip sako 
teatrų savininkai, rengėjai ir 
Chicagos Lietuvių Baleto mo
kyklos vedėjas A. žymontas, 
pore bus didelis “treat” jau
niems “Naujieną” svečiams.

Be įdomių filmų, komedijų, 
įvairenybių, paveikslų apie 
vakaru J. V. didvyrius “cow- 
bojus” ir indėnus, šoks iš pa
čių vaikų sudaryta šokėjų 
grupė, kurią išlavino Chicagos 
Lietuvių Baletas. Ir dar, be 
viso to, kiekvienas atsilankęs 
vaikas gaus ir saldainių nuo 
Kalėdų dieduko.

Prieš ateidamas, matomai 
galvojo, kad vieno neužteks, 
gausiu penkius, šešius ir pada
linsiu savo draugams po vie
ną. Atėjęs į “Naujienų” ofisą 
meluoja smarkiai padidinda
mas savo giminaičių šeimyną. 
Vėliau susigėdinęs prisipažino, 
kad brolių yra tik vienas, dvi 
seserys*ir nei vieno “kozino” 
kaip ten nebūtų, jis dar norįs 
bent vieną “ticket” gauti dėl 
savo “giri friend”.

Kongresui besvarstant alaus 
legalizavimo klausimą, šimtai (

SRIUBOS VISOKIOS

KERBER’S KOUNTRY KURE”
KUMPIAI Rūkyti Kalėdoms Visas
11U1111 ii41 Suvynioti Svaras

IŠPARDAVIMAS “Airy Fairy”
KEKSŲ MILTAI Pakelis Ir 

“KWIK-BIS-KIT” ' Pakelis 23c 
BISKVITŲ MILTAI Abu "kartu 24c

MIDGET RADIOS
TIKTAI

’9.95
Pilnai įrengtas

IŠPARDAVIMAS

Penyčioj ir Subatoį, Gruodžio 23 ir 24

W1SSIG
Specialistas iš 

Rusijos

“Lithuaniansai“
Kitas vėl atėjęs su keliais 

draugais mėgina išaiškinti, 
kad visi yra “Lithuanians”. 
Bet vienas berniukų visą daly
ką sugadino pasakydamas, 
kad “no”? jis nėra “lithua- 
nian”. Supykęs ir žiauriomis 
akimis pažiūrėjęs į jį, “va
das” sukeikia pro dantis “you 
dumbbell, why didn’t you say 
‘ves’ ”.

Per paskutines kelias die
nas tokių juokingų įvykių pa- 
fitaike šimtai. Visi vaikai su
sirūpinę apie parę ir pasiry
žę į ją žūt būt dasigauti. To-

Picnu maitinta veršiena 
nuo kulšies sv. .............
Veršiena 
kepimu 
Aviena 
kulšies 
Aviena viri
mui sv. ................ ..... 
Su šiuo skelbimu jus galite gauti 
geriausį ant marketo Swifto Brook* 
field sviestą, kiek norite 
svaras po ..........   fca"»V

MII TAI “Goki Medai” 2,,/ž Sv- EOaa ITIlljl 5 svarų maišelis 15c Maišelis

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

nėra jau taip didelis grie-(korespondentas 
jei truputį ir pameluoja

“MIDV/EST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS KAVA 3 SVARV MAIŠELIS 55c Sv.

Labai švieži, jauna, i 
Northų kalakutiena s 
Šviežios, nuvalytos No 
1 jaunos antis, sv. .. 
Šviežios .nuvalytos 
No. 1. žąsis sv. ...... 
Swift’s Premium kej 
geriausia ką pinigas 
gali nupirkti, sv. ...... 
Šviežiai nuplautas, 
minkštas pork 
Skanus saldus, 
lėnos dešreles 1 
pakeliuose ......

Ashland Food Shop 
MEAT MARKET

PASTABA — Dauguma ‘'Midų) ėst Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti getą mėsą, paukitieng ir tt. už žemiausias kainas!_____

•BUY'AT THE

MIDWEST
300 INDKrBNOBNr

SALDAINIAI Tyrais vaisiais pripildytos Įvyniotos sv. 23c 
SALDAINIAI Tyrais vaisiais pripildyti

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOK)

“MIDWEST”

SVIESTAS

LEST

STORES
NBIGHBOBHOOD STUBBS

Dėl MOTINOS 
THOR elektriška 

SKALBIMUI MAŠINA 

r,,.. 49.50
$1.50 į savaitę 

Del SŪNELIO 
WINNER ELEKTRIŠKAS

Traukinys. Relės, Stotis, Tunelis, 
su scenerijomis ir pagražinimais, 

Pilnai įrengtas $11 7^1 
tiktai už ................,....... I I ■ B V

2 1 sv. pak. 17c 
....  2 kenai 25c 
......  4 pak. 19c

RYŽIAI “Comet” Baltieji ........................
“DEL MAIZ” Niblets komai .................
“SUNSHINE” žaislų Cookies dėl Kalėdų

**Midwest”
PYČĖS Puikios Riekutės ar Pusės No. 2’^ kenai 19c
PINE APPLE Riekutės “Midwest’......... No. 2’^ kenai 21c
JUOD-AVIETĖS “Sunburst” .................. No. 2 keiiari9c
SALDŽIOS BULVW~“Midwest” .......... N^^rkenai“i5c
OBUOLIAI Extra puikus ^aihjįijton Delicious 4 sv. 25c

“Hostess” ar “Admiration
MibHI/IIiIjiJ Importuotos Alyvų aliejuj Ken

1 sv. i

LEOPILLS kas Vidurių Lino- 
Kiiotojaa, Grynų Daržovių Ekstraktas, bo 

— nekenksmingas, garantuoja* 
Kiekviena leimlninkė laiko ji na* 
. Jio pagelbsti prlo vidurių užkie-

guzų, haemorrhoidų ir tt. Baksiu-

murų Chlorodont gera M6tų 
1 tūbas 30c.

>RIK8, Innc., 
Chlrago,

v * o nt a*•• ’

J 'V'
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ROOSEVELTAS ATSISAKO KOOPERUOTI

Gubernatorius Rooseveltas atsisakė kooperuoti su 
prezidentu Hooveriu karo skolų klausime. Tai jau yra 
antras prezidento pasiūlymo atmetimas. Pirmą kartą 
Hooveris kvietė Rooseveltą pasitarti dar prieš gruo
džio 15 dienos skolų mokėjimus.

Rooseveltas, žinoma, klauso savo partijos vadų pa
tarimo. Jie nori, kad jisai nebūtų “įveltas” į Hooverio 
politiką, kuri yra labai nepopuleri žmonyse. Preziden
to padėtis dabar yra kebli. Kuomet Rooseveltas su juo 
nekooperuoja, o jisai pats viešai prisipažino negalįs 
nieko svarbesnio veikti be Roosevelto pritarimo, tai ji
sai dabar turės sėdėti Baltamjame Name ir laukti ko
vo 4 d., kada pasibaigia jo terminas. Jam daugiaus nie
ko nebelieka daryti, kaip pakuoti savo daiktus į čemo
danus.

Tur būt, visiems dabar yra aišku, koks nepatogus 
yra tas Jungtinių Valstijų konstitucijos patvarkymas, 
kad prezidentas, išrinktas lapkričio mėnesį, neužima 
savo vietos iki kovo mėnesio sekančių metų.

VOKIETIJOS MONARCHISTŲ NEPASISEKIMAS

Pirmas Vokietijos reakcininkų bandymas uždėti 
savo diktatūrą kraštui nepasisekė. Kancleris Von Pa- 
penas buvo priverstas rezignuoti, ir jo vietą užėmė 
gen. Von Schleicher. Naujojo kabineto sąstatas nedaug 
skiriasi nuo pirmesniojo, bet jisai bando vartoti visai 
kitokią taktiką.

Schleicherio valdžia davė amnestiją tūkstančiams 
politinių kalinių ir atšaukė arba pakeitė aštresniuosius 
dekretus, kurie buvo išleisti prie Von Papeno. Ji atsi
sakė nuo nacionalistų sumanymo keisti respublikos kon
stituciją ir nutarė sustabdyt pašalpų davimą pramoni
ninkams ir dvarponiams. Naujasis kancleris sako, kad 
vyriausias jo uždavinys esąs parūpinti darbo bedar
biams.

Tai nereiškia, kad Vokietijos atžagareiviai jau at
sižadėjo savo tikslų. Bet pirmas jų šturmas prieš res
publiką tapo atremtas. Ažuot rodę vilko nasrus, jie da
bar rodo lapės uodegą.

Bet ir gudrumu jie kažin ar laimės. Vokietijos dar
bininkai nesiduos apgauti gražioms frazėms. Jie reika
lauja būvio pagerinimo, o dvarininkų ir generolų val
džią to padaryti negali.

“TECHNOKRATIJA”
■ ■ ■ A - ; ............................ ................... .... :'

Staiga plačioji Amerikos publika ėmė interesuotis 
kokiu tai navatnu dalyku, vadinamu “technokratija”. 
Ką tas žodis reiškia?

Jisai yra sulipdytas iš dviejų žodžių: “technika” ir 
“kratija”. Visi žino, ką reiškia technika. O “kratija” 
yra padaryta iš graikų žodžio “kratein”, kuris reiškia 
valdyt. “Technokratija” yra technikos (arba technikų) 
valdžia.

Tai yra tam tikra, inžinierių ir ekonomistų būrio 
sugalvota, ekonominė visuomenės santvarka. Apie tech- 
nokratiją pirmiausia ėmė rašyti kai kurie New Yorko 
žurnalai. Dabar ją pradėjo aiškinti ir dieninė spauda. 
Jos idėja yra plačiai populerizuojama, ir daugelis žmo
nių apie ją kalba.

Ko tie “technokratai” nori?
- Jie nori pakeisti dabartinę, privatinio kapitalo pel

nu paremtą, kapitalizmo sistemą. Jie sako, kad kapi
talizmas subankrotavo; gyvavusi iki šiol finansų siste
ma susmuko ir daugiaus nebeatsigrįebs. Tatai, anot jų, 
įvyko dėlto, kad neapsakomai išaugo technika. Inžinie
riai išrado tiek daug visokių mašinų, kad šiandie dide
lei daugumai, darbo jau nebereikia žmonių rankų. To- 
liaus rankų darbas vis labiaus mažės, ir už keliolikos 
metų darbininkams nebus kas dirbti. Viskas bus pada
roma mašinomis.

Technokratų nuomone, jau šiandie mechaniškas 
darbas yra taip išsivystęs, kad milionai darbininkų pa* 
sidarė visai nereikalingi. Todėl jeigu ir sugrįš geri lai
kai, tai kokia pusė dabartinių bedarbių, vistiek negalės 
gauti darbo. Kur tie milionai bedarbių dings, kuomet 
technikos progresas toliaus vis didesnį ir didesnį jų 
skaičių išmeta į gatvę ir palieka be duonos kąsnio?

9 Technokratijos autoriai čia ir sako: reikia atimti

pramonę iš privatinių kapitalistų rankų ir pavesti ją 
tvargyti inžinieriams-technikams. Tų inžinierių užda
vinys busiąs nė tik vesti pramonę bet ir rūpintis, kad 
butų tiksliai skirstomi darbo vaisiai. Šituo tikslu jie 
turėsią tuojaus labai sumažinti darbo valandas, idant 
visiems, kurie gali dirbti, ištektų darbo, technokratai 
mano, kad jau dabar turėtų būt įvesta 4 dienų darbo 
savaitė ir 4 valandų darbo diena visiems darbininkams. 
Dirbdami tik po 16 valandų savaitėje, darbininkai, esą, 
pagamintų visokių gėrybių taip apsčiai, kad kiekvie
nas žmogus galėtų gyventi,, kaip kad šiandie gyvena 
tik milionieriai, — jeigu tik pramonė butų vedama su
lig visais technikos reikalavimais.

Tai tokios, trumpai sakant, yra technokratijos au
torių idėjos. Savo mintims patvirtinti, jie paduoda dau
gybes skaitlinių, kurias jie sakosi surinkę, tyrinėdami 
pramonės istoriją. Ką galima pasakyti apie jįj planą?

Mums atrodo, kad jisai yra vienpusiškas. Techno
kratai visai teisingai pastebėjo, kad technika didina 
darbo spartumą ir išstumia iš pramonės rankų darbą. 
Bet jie iš to daro perplačią išvadą, t. y. perdaug tuos 
du faktu generalizuoja. Jeigu jų išvada butų teisinga, 
tai darbininkų klasė seniai butų turėjusi išmirti badu, 
nes jau koks šimtas metų, kai pramonė pradėjo var
toti mašinas ir kiekviena nauja mašina arba senos ma
šinos pagerinimas paverždavo darbą tam tikram skai
čiui darbininkų. Tačiau mašinos neišnaikino darbi
ninkų. Priešingai, tik mašinų gadynė išaugino skait
lingą darbininkų klasę.

Technokratija dalinai primeną kai kurias iš dau
gelio “nedakeptų” nabašninko Lenino teorijų. Jisai, pa
vyzdžiui, buvo vienu laiku sugalvojęs, k>ad jeigu bus 
prispausdinta daug popierinių pinigų, taip kad jie pa
liks visai be vertės, tai “iškris dugnas kapitalizmui”, 
ir kapitalizmo sistemai bus ant visados padarytas ga
las. Atrodė labai logiška: kapitalizmas negali gyvuoti 
be pinigų, reiškia — jeigu pinigai išnyksta, tai kapita
lizmui yra “kaput”. Bet tai taip rodėsi. Praėjus me
tams kitiems, pats Leninas susiprato, kad be pinigų 
verstis negalima, ir dėjo visas pastangas įsteigti nau
ją valiutą (pinigų vienetą), paremtą auksu.

Kita panaši bolševizmo tėvo teorija buvo tokia: 
“Sovietų valdžia plius elektrofikacija tai— socializmas”. 
Į šitą teoriją dar ir šiandie bolševikai tiki. Jos įvykini- 
mui Stalinas sugalvojo savo garsųjį “penkerių metų 
planą”. Bet visi žino, prie ko tas planas privedė Rusi
ją: prie bado.

Technokratijos taip pat, kaip ir bolševikų teorijų, 
stambiausioji yda yra ta, kad ji ignoruoja socialinį 
veiksnį ekonominiame gyvenime. Technokratų galvose 
viskas darosi mechaniškai: tiek ir tiek arklio jėgų pa
gamina tam tikrą kiekį darbo, reiškia — pakinkai j 
darbą tam tikrą skaičių motorų ir viskas bus atlikta, 
o žmonės galės sau, sunėrę rankas, sėdėti. Bet gyveni
me taip neina. Tegu, pav. pamėgina kas paversti milži
nišku fabriku, motorų jėga varomu, Amerikos žemės 
ūkį: ką jisai darys su milionais farmų i,r su milionais 
farmerių šeimų, kurios tose farmose gyvena ir jas 
dirba?

Bet reikia pripažinti, kad technokratijos autoriai 
atlieka vieną naudingą dalyką, agituodami už savo 
“planą”. Jie atkreipia žmonių dėmesį į tą faktą, kad 
technikos išsivystymas pastatė į dienotvarkę darbo va
landų sutrumpinimo klausimą pramonėje. Tas klausi
mas yra labai opus ir turės būt išspręstas, jeigu Ame
rika norės nusikratyti chroniško masinio nedarbo.

Bet kur šiandien spaudos, 
žodžio ir susirinkimų* laisvė? 
Smetona su savo šalininkais, 
prie kurių priklauso ir kapito
nas J., užėmė gyventojams bur
nas ir įvedė maždaug tokią 
pat tvarkų, koki buvo prie ca- 
co Mikės. Skirtumas tik tas, 
kad dabar persekioja lietuviš
kas žvalgybininkas, vietoj ru
siško žandaro.

Tokie tai yra smetoninės 
diktatūros nuopelnai.

{Pažiūrėkime, kokios Lietuvoj 
buvo sąlygos, kada prie val
džios vairo atsistojo Dr. Gri-
nius. Prieš tai viešpatavo kle
rikalai, kurie buvo Šalį nutem
pę į klampynę. Krikdemai, pri
darę visokių biauHų dalykų, 
stengėsi kaip nors nuo atsako
mybės išsisukti, štai kodėl jie 
susidėjo su Smetonos šalinin
kais, kad nuversti Dr. Griniaus 
vyriausybę. Matomai, iš dėkin-

KĄ ŽMONĖS MANO
KAM TAIP 
MELUOTI?

Gruodžio 17 d. 1926 m. Lie
tuvoj įvyko perversmas. Teisė
tai > žmonių išrinkta vyriausy
be su Dr. K. Grinium prieša
kyj nakties laiku tapo bandi
tiškai nuversta. Smurtininkai 
apgavo ne tik visuomenę, bet 
ir kariuomenę. Su ginklais ran
kose gauja karininkų privertė 
žmonių išrinktų vyriausybę at
sistatydinti. Tie dalykai visuo
menei šiandien yra plačiai ži
nomi.

Tačiau ir čia Amerikoj atsi
randa tokių mulkintojų, kurie 
per akis nesidrovi šlykščiai me
luoti. štai pereitą šeštadienį 
per radio kalbėjo kažkokis 
smetonlaižis, kapitonas J. Jis 
susiriesdamas drožė spyčių apie 
Dr. Griniaus vyriausybės viso
kius nebuvusius blogus darbus 
ir stengėsi iškelti į padanges 
uzurpatorius, kurie neva Lie
tuvai pabarę daug gero. Pažiū
rėkime, kokie, iš tiesų, tie geri 
darbai. , , .

Juk niekas negali užginčyti

to dalyko, kad Smetonos įsteig
ta diktatūra atėmė Lietuvos 
gyventojams pilietiškas teises. 
Prakilnesnieji žmonės per dau
gelį metų vedė kovą dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bes. Tūkstančiai tų kovotojų 
atsidūrė tolimame Sibire, o ki
ti * tūkstančiai buvo pūdomi 
kalėjimuose. Ir visas jų nusi
kaltimas buvo tas, kad jie 
geidė Lietuvos žmonėms lais
vės.

šiandien lyginai tas pat de
dasi; tie žmones, kurie stoja 
už Lietuvos gyventojų teises 
ir reikalauja jiems laisvės, be 
jokios atodairos yra metami į 
kalėjimus. Nejaugi Lietuvos 
liuosnoriai su ginklais rankose 
gynė atgimusią Lietuvą nuo 
lenkų, bolševikų • ir bermonti
ninkų tik tam, kad paskui pa
tekti j smetoninės diktatūros 
nelaisvę ? Ne,, ir dar kartą ne I 
JieliėjcĮ ųavo kraują ir auka
vo savo gyvastis, nes tikėjosi 
matyti nepriklausomų ir laisvu 

kad visi 
išrinktus 
reikalus

Lietuvą. Jie tikėjosi, 
gyventojai per savo 
atstovus galės šalies 
tvarkyti. , tgį-

kose privertė ją atsistatydinti. 
Jeigu tai pavyzdingas darbas, 
tai labai lengva pateisinti ir 
banditų, kuris, grūmodamas su 
revolveriu, apiplėšia savo auką. 

• Dr. Griniaus vyriausybė gal 
vyriausiai nesipriešino dėl to, 
kad nenorėjo bereikalingo žmo
nių kraujo praliejimo. O krau
jo praliejimas butų įvykęs ir 
gal butų žuvę tūkstančiai žmo
nių, •

Pasakos apie ’ lenkų kariuo
menę yra tik tuščias burbulas. 
Tomis pasakomis buvo apgau
ta ir Lietuvos kariuomenė, ku

ri nakties laiku tapo išvesta 
neva ginti Lietuvos nepriklau
somybę nuo priešų.

Taigi visokie kapitonai ir ki
ti šakar-makeriai tegul nema
no, kad jiems pasiseks taip 
lengvai apgauti Amerikos lie
tuvius ir įkalbėti jiems, jog 
smetoniškas perversmas išgel
bėjo Lietuvą, šiandien prie 
diktatūros glaudžiasi tik tie, 
kurie patys nori joti ant kitų 
žmonių sprando, štai kodėl jie 
stengiasi pateisinti cenzūrų ir 
kitus šlykščius dalykus.

Senas Antanas.

ft. Kalnietis.

TIKSLAS
(Vaizdelis iš Vilniaus Lietuvių Mokinių Gyvenimo)

gurno tie krikdemų darbai ne* 
buvo keliami į aikštę, Bet, ant 
galo, ir Smetonos diktatūra 
nebegalėjo ilgiau paslėpti tų 
darbų ir priversta buvo iškelti 
bylas. Padariny] Petrulis, bu
vusia krikdemų laikais prem
jeras, atsidūrė teisme ir tapo 
nubaustas kalėjimu.

Bet kokių užmetimų ir blo
gų darbų galima primesti Dr. 
Griniaus vyriausybei? Pirmiau
siai ji stengėsi sumažinti ša
lies išlaidas, kad gyventojams 
butų lengviau ir jiems nereikė
tų didelius mokesčius mokėti. 
Kadangi, kaip yra sakoma, lab
darybe prasideda namie, tai 
ministeriai patys sau sumažino 
algas. Ar tai blogas darbas?

Antra, tapo paliuosuoti poli
tiški kaliniai. Bet šiandien juk 
kiekvienas žino, jog juo šalis 
yra labiau kultūringa, tuo ma
žiau ji teturi politiškų kalinių, 
O tai dėl tos paprastos prie
žasties, kad ten kritikuoti vy
riausybę ir jos darbuą nesi
skaito nusikaltimu, — ten kiek
vienas pilietis turi teisę reikš
ti savo nuomonę. Tuo tarpu 
krikdemų laikais politiški ka
liniai daugiausiai ir susidėjo 
iš tokių, kurie kritikavo vy
riausybę. Vadinasi, ir tame 
atvėjyj Dr, Griniaus vyriausy
bė pasielgė teisingai.

Imkime dabar kariuomenės 
klausimų. Dr. Griniaus vyriau
sybė buvo pasiryžusi sumažin
ti karininkų skaičių, nes jų iš
laikymas kraštui labai daug 
kainuoja. Tai buvo didžiausias 
nusikaltimas prieš visokius ka
pitonus ir mažesnio rango ka
rininkus, kuriems ypač buvo 
baisu būti atstumtiems nuo 
valstybes ėdžių. Jie tad dau
giausiai ir rėme perversmą. 
Bet ar jie vadovavosi prakil
niais sumetimais? Visai ne. 
šalies reikalai jiems nerūpėjo, 
o rūpėjo tik savo kailis.

Suminėjo kapitonas J. ir tai, 
kad Dr. Griniaus vyriausybė 
perdaug laisvės davė tautinėms 
mažumoms. Nejaugi tai nusi
kaltimas? Kas hutų, jeigu, sa- 
kyšime, Amerikos vyriausybė 
pradėtų persekioti šioj šalyj 
gyvenančias taktines mažumas, 
tarp kurių ir mes lietuviai esa
me? Aš manau, kad ir tfe pa
tys smetonininkai, kurie šian
dien čia gdli laisvai veikti, pra
dėtų šaukti, kaip už liežuvio 
pakarti. Galimas daiktas, jog 
jie ir protestuoti imtų.

z Lietuvoj gi ne tik tautinėms 
mažumdtna nėra Ifthvėli bet ir 
patys lietuviai jos neturi; cen
zūra vlsioma laiko Užėmusi 
burna. Pagailas, jęigu arheto- 
nininkai nepripažįsta laisvės 
tautinėms mažumoms Lietuvoj, 
tad jie neturi teisės reikalauti, 
kad, pavysdšįuii Lenkija su
teiktų tokias teises Vilnijos 
kraštui. .

\Pasigyre kapitonas J., kad 
perversmas Lietuvoj įvyko la
bai tvarkiai ir be, jokio krau
jo praliejimo. O iš to norima 
padaryti išvada, jog žmopės 
tam pritarė. Tai, žinoma, non
sensas. Teisėtai išrinkta vy
riausybė buvo priversta pasi
traukti. Visokie kapitonai ir 
kąrininkąi su, revolveriais ram

(Tęsinys)
Julė Atsirėmė prie lan

go ir susimąstė. Jos dabar bu
vo viena mintis. Kų su jų nori 
padaryti tas ponas ir kodėl 
jos vyresnioji sesutė, pas ku
rių ji jau kelintas metas gy
vena, taip ilgai kalbėjosi su 
tuo ponu. Nejaugi sesutė to
kia pasidarys beširde ir jų ati
duos tam ponui, Ir kaip gi ji 
gyventų be sesutes, kas jai 
suknelę pasiutų, kas skepetė
lę nupirktų? Tiesa, ji turėjo 
daugiau sesučių, viena gyvena 
kur tai toli, toli, kita kiek ar
čiau, bet ir tų vos sykį matė, 
kai atvažiavo į svečius su vy
ru. Tuomet dar motina buvo 
gyva. Bet nuo to laiko nė jo
kios žinios. Tiesa, ji net kelis 
kartus buvo visai pamiršusi, 
kad turi daugiau seserų.

Prisiminimas apie seseris ir 
miglotas rytojus įsiskverbė 
Julei į galvų ir ji vien apie tai 
galvojo. Bet norint tikrai ži
noti, koks ištiesų dabar buvo 
jos padėjimas, reikia mesti 
žvilgsnis keliais metais prieš. 
Tėvo Julė jau nemena, o jis, 
jos nuomone turėjo būti ge
ras, kad taip turtingus ir gra
žius vyrus išrinko jos sese
lėms.

Tėvui mirus, vyresnioji se
suo išėjo už ruso Prostovo, ku
ris kilus 1905 m. revoliucijai 
išbėgo į užsienį ir apsigyveno 
Paryžiuje, ir. neilgai trukus 
parsikvietė ir žmohų. Kaip 
jiems ten gyvenimas klojosi 
mums nesvarbu, gana to, kad 
gyveno ištakingai ir savo kra
štų visai pamiršo. Antrai sese
riai pasisekė ištekėti už len
ko inžinieriaus ir apsigyventi 
Varšuvoje. Liko dar dvi sese
les, kurių jaunesnioji buvo 
Julė. Molinai mirus, ūkis nu
ėjo niekais, toli gyvendamos 
sfeserys nedavė jokios žinios 
apie save ir tuo budu Julė 
liko našlaitė ir vienintelė jos 
globėja tapo vyresnė už jų se
sutė Adelė,

Gyvenimus slinka varge, ku
ris dar labiau padidėjo užė
jus karui. , .

Tuo tarpuz Ciniunas baigė 
gerti arbatų ir bučiuodamas 
po kelis sykius klebonėliui 
rankas, jo lydimas išėjo į ve
randų; Ciniunas linkterėjo 
galva ir Julė nusekė paskui 
jubs.
< Klebonas verandoje sugriu
vo ant kedėh ir pūsdamas 
nuo karščio?prakalbino Jutę.

—Nori važiuoti Vilniun?
—Nežinau—atsakė nukaitu

si Julė ir pasilenkusi pabu
čiavo riebių klebono rankų. 
Klebonas pajuto jaunos mer
gaitės lupų saldumų ir jam 
kraujas metėsi į galvų, bet 
neparodė to Cfnįunui.

—Skįityti moki? paklau
sė vėl Julės.

—Moku, tėveli ir jau trupu
tį rašyti mėginau atsakė 
Julė. •

—Gerai, vaikei, gerai, štai 
šitas ponas paims tave į 
Vilnių ir ten gklėsi mokintis,

Saulė jau kopė vakariop, 
kai Adelė SU Jule ėjo i(s Bud* 
ninės namon. Ir vletm ir kita 
negalėjo su tuo sutikti, kad 
reikės ilgesniam laikui persis

kirti. Julė turėjo baimę, kad 
gal Vilniuje laukia jos dar 
didesnis vargas, negu čia, ir 
ten reikės gyventi tarp sveti
mų žmonių, visai nepažįsta
mų. Adelei buvo liūdna skir
tis su linksmų j a Jule ir, be to, 
žinojo, kad reikės dabar dar 
labiau įtempti jėgas, kad dau
giau uždirbti, nes mieste rei
kės jų ir aprengti ir knygos 
nupirkti, nors tiesų pasakius 
Ciniunas jai davė žodį, kad 
šelpti Julės visai nereikės, 
kad jis už tai atsako.

Galop atėjo persiskyrimo 
diena.

Adelė kiek galėdama rami
no Julę, kad ji bus mokyta, 
nežinos, vargų ir jai padės. 
Bet tas negelbėjo ir Julė visų 
dienų verkė. Ir kai pakinkytas 
arkliokas atsistojo po langu 
ir reikėjo sėstis į vežimų, Ju
lė dar labiau pravirko ir apsi
kabinusi Adelę liejo gailias a- 
šaras.

Bambi kuinelpalaikė, bota
gu plakama, ramiai mosavo 
uodega ir vienodai tempė ve
žimų, lyg visai nežinodama, 
kad, čia skubamasi. Kelias vi
sur duobėtas keliavertes iš
muštos. Julei kurį laikų buvo 
dar pažįstami laukai, apylin
kės, bet juo toliau, juo darė
si jai liūdniau.

Už vis baisiau pasidarė jai, 
kai pamatė purkščiantį ir ug
nimi spjaudantį traukinį. Pra
dėjo visa drebėti ir neatsi
traukė nei žingsnio nuo Ci- 
niuno. Po to nejautė nieko. 
Nepamena ir dabar, kaip įsė
do į traukinį, kaip atvažiavo 
į Vilnių. Tas įspūdis jai dar 
neįsiskverbė į galvų.

Pamena tik didelę daugybę 
žmonių, skubančių vieni | vie
pę, kiti į kitų pusę, tarp ku
rių ji ėjo su Ciniunu.

Prieglauda tižėmė didelius 
dvejų aukštų namus, kurio 
kieme augo daugybe medžių: 
klevų, uosių ir beržų. Vienoje 
kertėje žaliavo aptvertas dar
želis, kuriame mirgėjo daugy
bė gėlių. Darželį Julė pamena 
gerai, nes ir ji sodžiuje pali
ko gražų darželį v.

Vos Ciniunas uždare vartus, 
kai kelios dešimtys vaikų abe
jų lyčių apstojo savo vedėjų, 
prisižiūrėdami naujai likimo 
draugei, kuri jautėsi lyg su
gauta.-Vaikai visi pasirodė jai 
išblyškę, sumenkėję. Kiek gė- 
ridu atrodė mergaitės, kurios 
netaip boja vargingo gyveni
mo. Ciniunas tuojau pristatė 
nųujų draugę ir Supažindino 
visus su ja. Nuo to laiko pra
sidėjo naujas Julei gyveni
mas.

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 11 Nau- 
Jasi įdomus numeris. Kaina 

5c. Galima gauti Naujie
nose.

■ ■1 ■ —m ..R'" ■ ■ -i. ■■■!■ n ■ . w m. n i .ii    ■ ■ ..r

šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kama 10c.
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BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienų Kalima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mase.
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Šiandien įvyksta
Jono Buchinsko 

laidotuves

Mirė vienas Tautiš* 
kų Kapinių steigėjų 

Ben Lubinas
Užmerks akis vakar rytų Bel- 

mont ligoninėje; daug pasi
darbavo Jautiškoms kapi
nėms
Ben Lubinas, buvęs Chicagos 

Lietuvių Tautiškų Kapinių pre
zidentas ir nuo jų suorganiza
vimo iki mirties išbuvęs direk
torium, vakar 12:80 ryto pasi
mirė Belmont ligoninėje.

Jis buvo išgabentas j ligoni
nę pirmadienį, gruodžio 19 d., 
kur po operacijos padarymo 
netrukus mirė.

Velionis B. Lubinas sidaukt 
54 metų amžiaus ir Amerikoje 
išgyveno virš 30 metų. BUvo 
labai darbštus žmogus, dalyva
vo visuomeniniame veikime. 
Būdamas laisvų pažiūrų, dau
giausia velkė tarp laisvųjų ir 
kuomet kilo Tautiškų kapinių 
organizavimo planas, jis žymiai 
prisidėjo prie jo įvykinimo.

Laidotuvės įvyks pirmadienį
Nenuleido rankų ir kapines 

įsteigus. Nuo jų susitvėrimo 
iki mirties išbuvo direktorium 
ir savo laiku užėmė pirmininko 
vieta. Jis bus palaidotas ka
pinėse kurioms tiek daug dar
bavosi pirmadienį, gruodžio 26 
d., 2 vai. po pietų.

Kūnas bus išlydėtas iš ve
lionio sesers Magdalenos namų, 
6215 S. Ellis Avė. Be kitų gi
minių paliko seserį Magdaleną 
ir švogerį, Jurgį BOgovich. Lai
dotuvėms patarnauja Eudeikiai.

Jono Buchinsko laido’, u vės 
įvyksią šiandie, lygiai 2 vai. 
po pietų iš graboriaus J. F. 
Radžiaus koplyčios, 3238 SO. 
Halsted St. į Lietuvių Tautiš
kas kapines. Vardan velionib 
nuliudusios šeimynėlės kvie
čiu dalyvauti laidotuvėse visus 
gimines, draugus, pažįstamus 
bei visus, kurie atjaučia 
žihą atsiskyrimą iš musų 
po a. a. Jono Buchinsko.

am- 
tar-

S.

Žinomas biznierius 
J. J. Zolp pasitraukė 
iš Vytauto spulkos

Rezignavo iš pirmininko vie
tos; vakanciją laikinai užpil
dys A. K. Patrick

AI A
PETRONĖLĖ GUDELIS

(po tėvais Baronaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 22 dieną, 4:30 valandą 
ryte 1 93 2 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Lietuvoj. Suvalkų 
apskr.. Mariampolės parap., Puš
kelių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną. 2 dukteris Matildą 
ir žentą Juozapą Bučinskus, Ma
rijoną ir žentą Martiną Kavaliaus
kus. seserį Marijoną Andrionienę, 
anukus Edwardą ir Alponsą Bu
činskus. Raymondą ir Elenorą Ka
valiauskus, sesers dukterį Oną 
Gremal. sesers sūnų Julius Link 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gruodžio 26 dieną, 8 vai. iš ryto 
iŠ koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta j Švento 
Kazimiero kapines.
t Visi a. a. Petronėlės Gudelis 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti'jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo.
Žentai Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139

BEN LUBINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną. 12:30 valandą 
A. M. 1932 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Ilakių parap., Kalčių kaim.

Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Magdaleną, švogerį Jurgį Bo- 
govich, jų vaikus Magdalena ir 
Jurgį it gimines, o Lietuvoj 3 
seseris, Domicėlę, Petronėlę ir 
Oną.

Kūnas pašarvotas 
Ellis Avė., Cbicago, 
Dorchester 10542.

Laiddtuvės įvyks 
gruodžia 26 dieną, 
piet iš namų bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ben Lubino gimt 
nes. draugai ir pažystami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame,

Seserys, Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikfo. Tel. Yards 1741.

randasi 6215
Telefonas

pirmadieny. 
2 vai. po 
nulydėtas j

.... i esat 
dalylvauti 
jam pas- 
atsisveiki-

ŠiUomi pranešame, kad J. J. 
Žolpas yra rezigilavęs iš Vy
tauto Bldg. & Loan Ass’n. Kai
po tos bendrovės prezidentas ir 
direktorius. Jo vietų užėmė bu
vęs vice-prezidentas A. R. Pat
rick, 6645 S. Richmond St., o 
vice-prezidentu išrinktas R. F. 
Gapszcvicz, 4923 S. Paulina St. 
J. J. Zolpas, pasitraukdamas 
iš aukščiau minėtos bendrovės, 
jokios skriaudos nepadaro. Ka
dangi jis pasitranko ir iš savo 
Real Estate biznio, tai Vytauto 
bendrovė užėmė jo raštinę, kad 
galėtų teikti bendrovės na- 
riams geresnį patarnavimų.

Vytauto Bldg. & Loan Asso. 
valdyba:

Prezid. A. R. Patrick.
Vice prez. R. F. Gapscvicz. 
Sekretorius V. P. Pierzynski. 
Kasierius J. J. Ezerski.

Direktoriai:
Victor Bartz.
Jacob Paczulp.
Jos N. Gaižauski.
Frank Railai.

įdomus lietuvitj radio progra
mas. Leidėjai šių programų 
Peoples Furniture Kompanija, 
kaipo viena iš pavyzdingiausių 
lietuviškų prekybinių įstaigų, 
jau ketvirti metai nuolatiniai, 
šykĮ į savaitę leisdami šiubs 
programas, deda pastangas, kad 
jie butų tvarkingai atliekami, 
susidėtų iš musų rinktinių dai
nelių, muzikos, humoro, žinių 
ir mokslo kalbų.

Taip ii- praeito antradienib 
programas bdvo pritakintas 
prie šio sezono. Be kitų gra
žių dainelių, buvo sudainuota 
ir pagrota keletas dainų ir 
melodingų, tinkamų prisiarti
nančioms žiemos šventoms.

P. A. Zabukienč, A, čiapas, 
ir Peoplcs Kalėdų Specialis 
Trio, labai gražiai ddhiavb. Prie 
to graži muzika ir naudingos 
kalbos įdomino klausytbjus. 
Kalbėjo Dr. T. Dundulis apie 
sveikatą^'4>C<čalis Kepurė” apie 
vairias pasmilk) įdbmybes.

Radio vedėjas pateikė daug 
naudingų patarimų apie Kalė
dų pirkinius^ 0 baigdamas svei
kino visus klausytbjus su Kalė
dų šventėm siųsdami daug šir
dingų linkėjimų nuo šių pro
gramų leidėjų, Peoples Furni- 
lųre kompanijos.—X.

R. Šiliukas išrinktas 
Joniškiečiu L K. 
Kliubo pirmininku

Laimėjo vietų absoliučia balsų 
didžiuma; sekretore išrinkta 
p. A. Baltienė

Gruodžio 18 d., G. Krenčiaus 
svetainėje, 4600 South Wood 
St., įvyko priešmetinis Joniš
kiečių kliufoo Susirinkimas, Su
sirinkimų atidarė kliubo pirmi
ninkas J. Butautis, 2 vai. po

JRealestatininkas 
J. Zolp išėjo iš biznio

Teko patirti, kad J. J. Zolp, 
stambus ir gana populiariš- 
kas Town of Lake Real estati- 
ninkas šiomis dienomis uždare 
savo biznį. Kaip gįrdėti turįs 
keletą nemalonumų su mort- 
gičiais, o depresijai nesibai
giant, biznį negalėjo atlaikyti.

Be to, vienas klientas George 
Rudėkis, 4547 Sbuth Washte- 
naw Avė., šiomis dienomis prieš 
J. J. Zolp užvedė bylą.

Prieškalėdinis radio 
programas

Praeito antradienio vakare, 
iš stoties W.G.E.S. buvo trans
liuojamas ypatingai gražus ir

PETRAS KATAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 20 d., 12:35 vai', ryto j 
1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Gūbrių 
kaimo, Šilalės parapijoj, Taura
gės apskr.

Paliko dideliame nuliudime \ 
Elzbietą ir Joną Burchikus ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas randasi gra- 
boriaus S. M. Skudo koplyčioj, I 
718 W. 18 St. .

Laidotuvės įvyks gruodžio 24 
dieną, 1:00 vai. po pietų iŠ kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapiheš.

Visi a. a. Petro Katausko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Burcbikai rūpinasi laidotuvėms.

Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

dyti. Pasiūlymas vienbalsiai 
priimtas.

Valdybos ir kitų komisijų 
rinkimai

J. Butaučiui atsisakius kan
didatuoti j prezidentus, buvo no
minuoti trys kandidatai pp. 
Yankus, DočkuU ir šniukas. Di
džiuma balsų išrinktas R. šiliu
kas. Pirmininko pagelbininku 
liko senasis L. Yonkus. Nuta
rimų raštininkui J. Vaičiuliui 
atsisakius, jo vieton išrinktas 
p. O. Baltienė. Kiti valdybos 
nariai yra senieji, fin. sekr. A. 
Rimdžiute, iždininkas J. Gaspa- 
raitis, turto kontrolierius V. 
Kazimieraitis, kasos globėjai— 
B. Barniškis, K. Baltas ir J. 
Kazimieraitienė.

Į knygų revizijos komisiją 
išrinkti R. šniukaš, A. šaltienų 
ir Kazė Laucius.
šis Joniškiečių L. K. susirin

kimas buvo gyvas
Narių į susirinkimą atsilankė 

Vidutihiškai, dalyvavo ir būre
lis jaunubmėhėš. Diskusijose 
daugiausiai, dalyvavo ir rimtai 
kalbėjo nariai Morkūnas, Doč
kus, Yankus, ChepUlis, Laucius 
ir kiti. Negalima tačiau, pra
leisti nepastebėjus, kad šiame 
susirinkime daugelis kliubo na
rių neatsilankė.

—Narys.

Helen N. Wisnow, 1603 S. 49 
Avė. Dalykas buvo tokis: va
kare Dr. Wisnow ir visi na
miškiai buvo išvažiavę. Kai 
grįžo namo, rado tik tuščias 
sienas,—viskas buvo išnešta, 
net karpetas išplėštas. Nuo
stolių padaryta už $3,000.

Western Electric dar
bininkai aukaus $50,000 

į bedarbių fondų
Western Electric dirbtuvių 

darbininkai vakar prižadėjo pa
aukauti $50,000 į Emergency

G r a noriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse . Aiuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Cbicago
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

Welfare Relief fondą, kuris 
pasiryžęs sukelti $7,500,000 be
darbių šelpimui.

Lietuviai Gydytojai

Night and Morolng to kccp 
them Clcan, Clcar and Hcalthy 

Wrltc fnr Frec “Eye Care" 
or uEyc Bcauty’’ Dook

Murinę Co^ Dcjrt. 11. S.,9 B. Oh>oSt.,Cliicugo

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it 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

Plėšikai iš Dr. Helen 
Wisnow namų išnešė 
už $3,000 vert, daiktų

Šiomis dienomis Cicero mies
te įvyko tiesiog sensacingas 
apiplėšimas. Nukenutėjo Dr. w *

........ ....  I ,1111, I II ..............  i......■■*■■11 Į

DR.M.T. STRIK0L1S
GYDTTOSA8 IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso va1ahdon kno 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki
8 vai. vak. NedEUoinls pagal .atarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 VV. Marquetts Rd. arti Wsetern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Sctcdomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

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

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas GrovebiU 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimų.

Dn Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue
Pbone Boulevard 70*2

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįio ii Europos ir vėl 
šertojoj vietoj. 

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

uiais pagal tusitarinią.

praktikuoja

2-6 P. M- 
ketvirtadit-

3335 So.'Halsted St
T,l. BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D.
West Town St.it* Bank Bldg. 

2400 W Madtcon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seelcy 7330
Namų telefoną* Brun:wick 0597

Graborius Chicagoj

DR. A. J. GUSSEN 
lietuvis Dentistas 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Vest 14th 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 Fatncisco Avenue

Įvairus Gydytojai

Po protokolų priėmimo, kliu- 
bas išklausė įvykusio vakarė
lio raportų, iš kurio pasirodė, 
kad pelno iiko $31.62. Toliau 
bu’vo pakeltas klausimas kas 
link sergančių kliubo narių lan
kymo ir dovanėlių pirkimo. Po 
plačių diskusijų sumanymas bu- 
vo atmestas.
Įsteigtas Joniškiečių kliubo fon

das bedarbių narių 
duokles apmokėti

Narys K. Laucius rekomen
davo susirinkimui paskirti iš 
kliubo iždo tam tikrų sUmą pi
nigų dėl tų narių, kurie nedir
ba ir nori likti kliubo nariais, 
bet neįstengia. užsimokėti duok
lių.

Plačiai klausimų apkalbėjus, 
p. E. Chepulis davė įnhšimiį pa; 
skirti tam tikslui $25» ir vėliad, 
sutmai išsibaigus fondą dslpil-

.......... 'i n/ii'.U..... '..........-A Į > ...... I. lįil ii . ■■■lll«in.įw
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Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kąina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

4327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

A. L Dayidonis, M.D
4910 So. Michigan zAvenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
(GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnad- 
ju geriau ir pigiab 
nc2u kiti todėl, kad 
priklausau prie ‘ grA- 

išdirbystė# 
OFISAS:

66Š W. 18th Streėt 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4086

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy 
& Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 Soyth Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, ’ eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
n o m patarimai do
vanai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos:
$credomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pet 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų it vaikų pagal naujausios m«- 
todni ,X-Ray it kitokius elektros pus 
taisos.

Ofisas it Laboratorijai 
1025 IV 18th St., netoli Morgan St 

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

/UHtz. Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Park 6755 ar Central 7466

1— ir 7—8

Ofiso tel. Prospect 1028
Rez. ir Ofisas 23 59 So. Leavitt St.

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 VV. 63rd St.. Cbicago 
Ofiso Valandos; 2-4 ir 7-9 vai. vak.

Šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų h nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro ,Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Pbone Midway 2880

' Antanina Shusho

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIl) ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebirio publikų sd mo nupiginto
mis kainomis už aukštos tųŠieii palaidojimą* Meš nieko 
nerokuojame už atvežimą įnirusio žmogaus kūno | musą 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant; musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš J musų įstaigą kilt galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai ničko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, af ne.

EUDEIKIS yra vienatihiš Mėitivių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pta- 
tarnautoju. Dykai Keturlbs MbderrilŠkOš Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKį pirm hėgu krfeipšitėS kur 
kitur.

e? ■1 n 
fc ' Hp

JŪSŲ GRASOMUS ' -
Didysis O/lidt

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 174»
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Akušerka
16 metų prakti- 

* kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

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

102 W. 72 gatvė 
Telefonas

Radcliffc 2740

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

Tel. Lafayette 7650 v-

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

Tel. Canal 0402
• CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE RA® 
4631 South Ashland AventsS 

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

756 W. 35th St
Cor. of 35th B Habted St.) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį.

Akių Gydytojai
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St.
(Cor. of 35ib 0 Halsted Su) 

Ofiso'valandos: nuo 2-4, nuo 7-& 
Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Jei neatsiliepia laukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir Vkrteriiktį ligą 
O f i.s a a ...

3102 So. Halsted St 
kampas 3lst Street 

Vai.; 10—11 v. ryto. 2—4.
Nedėliomis ir šventadieniais

Advokatai______ _

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

9 v.

A.A. SLAKIS
z Advokatas

Minto Otim 77 W. Vnhinįton St.
Rooni 905 Td. Dearbottt 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4> nuo 6 iki 

Nedėliomis yao 10 ikį 1ĮĮ >

mm

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 9—6 

Wėst Side: 2151 W. 22nd St.
Panedčlio, Seredos ir Pdtny&os vak. *0 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090 ’ 
Namai: 6459 S. Rockwtell Stfeet 

Utarniuko, Ketverto ir Subatos vak. 7 Ud 9 
. Telefonas Republic 9600

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Doulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockmell St.
Tel. Republic 9723

Rez. 6600 South Artctian Avenae 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS
52 E. 107th St.—prie Michigan Are.

Tel, Pullman 5950—6377
4600 So. Wood Šts—Kctvergo vak.

Tel. Lafayette 6393
160 K. LaSaile St. —. pagal patarti



PRANEŠIMASA. Girskio draugai atsišaukė

CLASSIFiED ADS
The Engi ishColumn priiminėti pinigus

The

kun

priežasčių byla bus atidėta

Suardė

MADOS MADOS

Avė
Naujienų antrai

v • "

Chicago

Dėkoja “Naujienoms

f-Kį?

3246
mados suknelėNaujos

Linksmų Kalėdų

mir

visas

kad Tamsta jau pardavėte savo biznį,

per krutinę

(Vardas ir pavardt)

(Adreaaa)

(Miestan ir valstija)

8500
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

Lietuvos dukterų draugija, Simano Dau
kanto dr., Piliečių Brolybės kliubas ir SLA. 
kuopos 129 ir 17S išrinko naujas valdybas

Dudo
Beni

Kunigas Antanas Brička gin 
čija B. Lauraičio kaltinimus

PENKIOS CHICAGOS LIETUVIU ORGANI
ZACIJOS PRISIRUOŠUSIOS 1933 METAMS

komisi
. Gala

thereof 
liim...”

J. VAIŠNIS 
Halsted St.,'

Financial
Finansai-Paskolos

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.-----
Mieros

telio 
LANDLO1

Piliečių 
.susirinkimas

iš darbš 
ir linkėti' 
kliubo ge-

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Verdicts of the 
and Mr. Milės 

A Glimpse of 
the Future”.

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

Brolybės 
įvyko 

Mark Whitę Sq.

_ J. Nerizl- 
vtlkindaml bu

• BVO 
r. Prisius. 

„.Jinl ar mo* 
rašykite dėl

— kont 
Krikščiu- 
maršalka

A. Vilkis, lig. glob., K. Valai
tis knygų peržiūrėjimo komi
sija . Valančius ir V. Stari- 

turto apskaičiavimo ko-
J. Racevičia, J. Pu- 
r V. Krikščiūnas, 

redakci

joje rasite žinias iš 
arit-

man 
ir prisiųsti 

i- 
už ką aš

Universal Mortgage and Investment Co.
3320 So. Halsted Street

Bernard Petka’s
Vyrų Aprėdalų Krautuve

4171

priešakyje 
— pirm., 

J. Jasinskas, prot.

mitetas 
kinskas 
Draugija dėkoja “N 
jai už talpinimų pranešimų ir 
korespondencijų per visus me
tus ir linki visiems nariams ir 
drąugams linksmų Kalėdų šven
čių' ir linksmų Naujų Metų.

Rašt. P. K.

Gal šiandien padarys 
nuosprendį

SUSTOKIT IR PIRKITE
KALĖDOMS DOVANAS

Atsako j jo skundą pareiškimu, kad yra ne 
kaltas; klebono adv. įteikė teismui “plea’

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

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

Pakeis pirmesni pareiškimą, kad yra “ne 
kaltas”, mėgins įrodyti, kad jis papildė 

antro laipsnio žmogžudystę

A. Zalagėnas ir SLA. 129 kuo 
pos pirmininkas

ANTANAS GIRSKIS ŠIANDIEN TEISME 
PRISIPAŽINS “KALTU”

apylinkės gražuoliu kontestą.
SLA. 178 kp. korespondentas

užginčijo Bruno 
kaltinimus ir pa- 

nekaltas”.

tinkamai 
vairuos jų reikalus priekin.

Girskio draugai va- 
sutikdami eiti 

ir liudyti 
. Pociene, 

“Pasiro- 
nenori 

į pagel-

Lietuvos Piliečių Brolybės kl 
‘pradeda 10-tus metus

Lietuvių 
Kliubo 
gruod. 6 d 
salėje. Kliubas jau gyvuoja de
vintus metus ir per tą laiką pa
sižymėjo įvairiais darbais. 1988 
metais jo veikimo 
stovės A. Zalagėnas 
vice-pirm 
rašt. WM Didžiulis, tur. rašt. p. 
Veršila, kont. rašt. B. žolynas, 
IŽd. J. /Paltanavičius, iždo glob.

negaliu apsi

Iš Draugijos Lietuvos Dukterų 
susirinkimo

CLARENęE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Security Savlngs & Commcrclal 
Bank Building

(Dlrectly across etrect from Patent Office) 

VVASHINOTON. D. C.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
cigaretų krautuvė lietuviais apgyventoje 
kolionijoj. 2451 W. 69tb St. Tcl. 
Prospect 10070.

KALĖDOS ARTI -
Ką Pirksi Prezentą?

Aušros" Knygyne, iki Kalėdų —- ki 
gos ir gintarai už pusę kainot 

"ORAKULAS"

STOGDENGYSTĖ
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 -—
Naktinis Telefonas Columbus 774!

J. Raceviče Simano Daukanto 
Dr. pirmininku

Simano Daukanto Draugijos 
susirinkimas įvyko gruodžio 4 
d., Chi, Liet. Auditorijoje. Val- 
dybon išrinkti J. Raceviče — 
pirm., L. Jucius 
P. Killis - 
torius — 
;urto rašt

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

VAŽIUOKITE BUŠU* 
St. Lonis ■>••••••••••»* 
Kansas City 
Dėt rok ..
Los Angelu .........
New Yorfk ......... 
Philadelpbia ....... .
Wasbington, D. C 

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Cbicago

ninku, 
dininku 
Globienė 
ganizatorium paliktas B. Wa- 
lantinas. Jo pagelbininkais — 
P. Kurnazinskis, p. Globienė ir 
Lekienė. Jaunuolių skyriaus 
organizatorė pan. E. Gaudie- 
šius, kuri yra laimėjusi šios

MAINYSIU namą ant krautuvės, gro- 
sernes, Namas yra gražioje apielinkėje, 
neperdidelis. 3362 So. Halsted St.

Prokuratūra reikalausianti 25 metų kalėjimo 
A. Girskiu! už B. Walkerio nužudymą

Šiandien lietuvis Antanas 
Girskis pakeis pirmesnj parei
škimą teismui, kad yra “nekal
tas”, prisipažindamas kaltu, 
kuomet jo byla ateis svarsty
mui prieš kriminalio teisino 
teisėją Sullivan.

i Keli A 
kar atsišaukė 
Girskiui į pagelbą 
teisme,” pareiškė ] 
atėjusi į “Naujienas 
do, kad buvę draugai 
jo apleisti ir eina jam

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

B. Lauraitis reikalauja iš kunigo Briškos $15,000 
už šeimyninio gyvenimo suardymą

Trys Chicagos Lietuvių Drau
gijos ir dvi SLA. kuopos yra 
prisiruošusios naujiems 1933 
metams, su naujomis valdybo
mis, naujais planais ir užsimo
jimais. Nariai išrinko valdy
bas, kurios, mano

Laikas daug reiškia 
prie patentų. 
kuokit * 
apsaugo ji mu 
sumanymu, 
kitę bralSL-. .__
del| dėl Instrukcijų, 
arba rašykite 
NEMOKAMOS 
gutėe "How to 
taln a Patent" I 
ventlon" formos. _____
už informacijas ką daryti, 
rašinšjlmal laikomi pat 
Greitas, atsargus, rūpestingas' pa
tarnavimas.

Drg. A. Zalagėnas, sekan
tiems metams išrinktas Lietu
vių Piliečių Brolybės Kliubo 
pirmininku, tą patį urėdą už
ims ir SLA. 129 kuopoje. Prieš 
metinis susirinkimas įvyko 
gruod. 11 d., Chernausko sve
tainėje, 1900 S. Union Avė. 
Vice,-pirmininku r, išrinktas G. 
M. Chernauskasį nut. rašt. K. 
Batutis, turt. rašt. P. Ščukaus- 
kas, ižd. B. žolynas, iždo glob. 
S. Tarlauskas ir J. Kanopka, 
org. p. Wolfe, maršalka J. Ta
mašauskas. —Kuopos narys.
Veteranas veikėjas B. Walanti- 
niasi SLA. 178 kuopos priešakyj

prisipažins kaltu, 
jury” teismo ir 

teismo mielaširdin-

S. Laurai!ienė nurodo skun
de, kad “kunigas Briška yra 
visų gerbiamas ir niekuomet 
jo vardą nesuterše kokie nors 
skandalai”.

Bet skundėjas Bruno Lau
raitis, atkartodamas pirmiau 
padarytą pareiškimą “Naujie
nose”, sako kad laikui atėjus, 
jis parodys kurioje pusėje yra 
teisybė, iškels aikštėn visus 
faktus ir parodys visuomenei, 
“kokia didelė skriauda buvo 
jam padaryta”.

SPECIALUS PRANEŠIMAS 
JŪSŲ PATOGUMUI MES ĮSTEIGĖME 
American Express Co. Skyrių

Jus galite nusipirkti Money Orderius, užsimokėti jūsų 
guzo, elektrikos ir vandens sąskaitas čionai. 

Mums Malonu bus Jums Patarnauti.

Girskio gynėjas kreipėsi į A. 
Girskio draugus ir gimines, 
ragindami juos eiti liudyti j 
teismą. Jo atsišaukimas į vi
suomenę atnešė -rezultatų.

Bylos svarstymas įvyks kri
minalio teismo rūmuose, 26th 
& California Avė., teisėjo Sul
livan kambaryje, 7-tam aukš-

DYKAI 
KNYGELI

"Reeord of b- 
Nieko neimant 

. 8nsl-

Knygų peržiūrėjimo 
jon išrinktos — pp. 
lis, M. žiuraitienė ir A. Grigo- 
niene. Draugija nutarė padė
koti “Naujienoms” už prielan
kumą per užsibaigančius 1932 
metus ir “velija ‘Naujienoms’ 
aib greičiausiai atsiginti nuo 
nereikalingų užpuolikų ir gy
vuoti kuo geriausiai ateityje.” 

A. D-nė.

"Anthony Wilson
Briška

Tą patį kunigą Brišką mini 
divorso byloje, kurią užvedė 
prieš žmoną. Joje kalbama 
apie tūlą Anthony Wilson, ku
ris kaip pasirodė iš S. Laurai- 
tienės skundo, yra ne kas ki
tas kaip kunigas Briška. Ta
sai “Anthony Wilson” — kun. 
Briška, anot B. Lauraičio, va
žinėjęs su p. Lauraiticnę į 
Indianos valstijos Ogdcn Da
nes ir palaikęs su ja įvairius 
meiliškus santykius.
"Kunigas esąs visų gerbiamas"

P. S. Lauraitienė, atsakyda
ma į vyro B. Lauraičio skun
dą, nuo savęs kaltinimus gin
čija, gina kunigą Brišką ir sa
ko, kad jis yra neteisingai už-

kraštutinumo, bet kuomet pa
aiškėjo kai kurios tragedijos 
aplinkybės, valstijos pusė, nu
tarė pasitenkinti 25 metų ka* 
Įėjimo bausrrte.

Personai
______ Asmeiiu lefiko

"Naujienų" laikraščio 296 numeryje, 
gruožio 16 dieną, 1932 metų, tilpo ko
respondencija iš Carnegie, Pa., kurioj 
buvo rašyta apie Joną Vaišnį, pasirodo, 
kad tai gali būti mano brolis, kurio aš 
per daug metų nežinau kur gyvena.

Jonas Vaišnis paeini iš Kvedarų kai
mo, Pakruojo valse., Šiaulių apskr.. 
pirmiau; gyveno McKees Rocks, Pa.

. Todėl aš meldžiu gerbiamųjų "Nau
jienų” korespondentų ir skaitytojų iš 
Cąrnegie, Pa. ir apielinkės pranešti, 
kur Jonas Vaišnis gyvena 
man jo antrašą per laišką, žemiaus pa 
duotu “ ~
busiu labai dėkingas sužinoti ar tas žmo 
gus tikrai yra mano brolis

1739 So

Malonu
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus 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

“Rinkdamas medžiagą gy
nimui, aš keliais atvejais susi
dūriau su Girskiu, ir turiu 
pripažinti, kad jis yra gana im 
teligentiškas, apsitrynęs žmo
gus, ir gal vienintelė yda, ku
rią jis turi, yra girtuokliavi
mas. Jeigu jis nebūtų įsigė
ręs, greičiausiai, nebūtų žmog
žudystės papildęs.
Prokuratūra nereikalaus 

ties bausmės

Gruodžio 17 d., Mark White 
Sąuare įvyko Draugijos Lietu
vos Dukterų susirinkimas, ku
riame ateinantiems metams iš
rinko valdybą, į kurią įeina 
sekančios narės: pirmininkė 
E. Milerienė, vice-pirm. »P. Gri- 
gonienė, nut. rašt. 
nienč, finansų sekr. 
kienė, kontrol. A.' ' Galalis, ka
sos globėja M. Kiziehė, iždinin
kė K. Melauskienė ir maršalka 
K. Astrauskiene.

Kun. Antanas Briška, Nekal
to Prasidėjimo Pan. Šv. bažny
čios, Brigliton Park, klebonas 
formaliai 
Lauraičio 
reiškė, kad jis yra

Kunigas Briška ginasi
Atsakydamas į Bruno Lau

raičio deklaraciją — skudą, 
klebono advokatai įteikė teis
mui dokumentą “plea”, kuria
me sako, “(kun. Briška)... 
Says that be is no! guilty of 
the said supposed grievances 
above laid to his chargc or 
any or either of them in man- 
ner and forin as the plaintiff 
(B. Lauraitis) has above 

plaincd against

O SLA. 178 kuopos priešme- 
tinis susirinkimas įvyko gruo
džio 4 d., Veteranas veikėjas 
B. Walantinas išrinktas kuo
pos pirmininku vienuoliktam 
terminui. Tikrai jis turėtų 
gauti pensiją ir didelį aukso 
medalių L M. Kaupui teko vice- 
pirm. urėdas, o p. E. Gaudie.- 
šius — užrašų rašt. Y. Balčai- 
tis — išrinktas finansų rašti- 

P. Kurnazinskis — iž- 
Lukošius ir p. O. 
iždo globėjais. Or-

“Aš esu pasiryžęs dėti 
pastangas jį išgelbėti nuo per- 
didelės bausmės,” baigė p. Fer- 
lic, “nes jaučiu, kad jis nėra 
žmogus, kuris turėtų bauti ka
lėjime.”

Prokuratūra, kiek teko iš
girsti iš patikimų šaltinių, ne
reikalaus mirties bausmės. Pir-

Bruno 
prieš kunigą Brišką, sako, kad 
klebonas suardė jo šeimyninį 
gyvenimą, jį nuskriaudė su
griaudamas žmonos Stellos 
Rozmanskaitės - Lauraitienes 
meilę ir prisirišimą prie jo.

Bruno Lauraitis kaltina kle
boną dėl suplanuoto ir išank- 
sto apgalvoto užsimojimo prieš 
jo šeimyninę laimę ir sako, 
kad kunigas palaikęs su žmo
na S’ella Lauraitienę neleisti
nus santykius.

next meeting of the L. 
vvi'll b.e held Tuesday, 

Dcc. 27F1932 at 7:30 P. M. at 
the Universal Club, 814 W. 33rcĮ 
St. /

Mr. A. Lidy will speak on 
“Trials and 
Medieval Period 
will speak on 
Btfildings

Many important matters to 
be discussed and you are urged 
to attend. Invite prospective 
members also!

se p. Ferlic, “kad Girskis pa
darė į mane labai gerą įspūdį 
ir iš patyrimo su įvairaus 
plauko prasižengėliais, žinau, 
kad jis jokiu bildu negali bū
ti kriminalistas. Jis žmogžu
dystę papildė laikinai išėjęs iš 
proto, kuomet neteko lygsva
ros. O apie tos piktadarystės 
suplanavimą, apgalvojimą ar 
tam panašiai, negali būti jo
kios kalbos.

Abejos puses yra pasiryžu- 
sios šiandien bylą užbaigti ir 
galimas daiktas, kad dar šian
dien bus padarytas nuospren
dis. Visos bylos smulkmenos 
bus paduotos rytojaus “Naujie
nose”. Nežiūrint į tai, galimas 
daiktas, kad dėl kokių nors

PARDAVIMUI geosernė ir delicates 
šen. Turiu dvi krautuves, vieną pri 
verstas parduoti, nes 
dirbti.

4300 So. Westem Avė 
Tel. Lafayette 8549

Lauraičių šeimininį 
gyvenimą"

Lauraitis, skunde

M. Narbutas, .D. Jučius 
nių glob. A. Šimonis.

Valdyba susideda 
čių 'ir teisingų vyrų 
na jai pasidarbuoti 
rovei 1933 metais.

žilas Kliubietis

3246
maža pelerina, kuri dabar labai madoj. 
Kam tinka gali ir be paleri'no nešioti, 
tik reikėtų ją skyrium pasiūdinti. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 2(X taipgi 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankui 
duoti pavyzdžio nume: 
mietų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cehtu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

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

"ŽINYNAS”
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

~ "Žinyną"' 
mitologijos, istorijos, astronomijos, 
metikos, medicinos, geografijos ir kitų 
mokslų šakų. Didžiausias rinkinys pa
tarimų gaspadalnėms, 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.

Visi "Midwest Stores” krautuvių sa
vininkai : linki Linksmų Kalėdų visiems 
savo draugams ir kostumeriams.

Idant šios organizacijos nariai galė
tų parodyti savo įvertinimą tiems savo 
kostumeriams, kurie juos rėmė; šią sa
vaitę visose šios organizacijos krautuvė
se bus laikomi dideli išpardavimai, ant 
kurių galėsite daug sutaupyti.

Velyti ir siųsti pasveikinimus per 
Šventes yra priimta ir įvertinama. Šis 
laikas yra linksmybe? ir atminimo lai
kas. Šeimynos ir draugai susirenka ir 
kartu linksmai laiką praleidžia. Pa
prastai linksmiausį laiką praleidžiama 
prie stalo.

Kiekvienam smagu yra atsisėsti ir gau
ti gerą užkandį.' Kiekviena šeimininkė 
tai gerai žino, ir todėl ji parenka ge- 
riausį maistą, kokį ji tik gali gauti. 
"Midwest Stores” krautuvėse rasite di
delį pasirinkimą visokio geriausio mais
to. šeimininkes žino, kad kainos "Mid- 
west Stores” krautuvėse yra visuomet 
žemiausios, ir kad maistas yra supirki
nėjamas vagonais tiesiog iš manufaktūrų, 
ir todėl šviežiausias.

Pasinaudokite gerų šeimininkių pata
rimu. Darykite s^vo pirkinius arti
miausioj "Midwest ; Stores” krautuvėj, 
savo apielinkėj. Jums netik smagu bus 
valgyti, bet ‘ jus busite užganėdinti, nes 
ant kiekvieno pirkinio kurį padarysite, 
sutaupysite daugiaus, '

Specialis dviejų dienų išpardavimas 
paskelbtas šio laikraščio laidoje. Kiek
vienas dalykas yra naujas, šviežias, it 
geriausios, rųšies, ir kainos yra žemiau
sios. Šios didelė? į&pupos padarys jū
sų šventes lfaks*ne$Įjtf ir smaąęsųes,

Business Chances 
Paidavimui Bizniai

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

6818 So. Ashland Avė.

Pradeda naujus metus su naujais planais ir 
užsimojimais /

KALĖDŲ 
Programas

Per Radio W. C. F. L. 
970 kilocycles

Nedėlioj, gruod. 25, 
1932

Lygiai nuo 8:30 iki 9. v. ryto 
Programas bus įvairus ir 

įdomus, susidės iš gražių gies
mių ir kalbos. Kalbės S. 
BŲ2NECKAS temoje: “DID
ŽIAUSIA KALĖDŲ’DOVANA” 
ir bus įdomus persergėjimas 
lietuviams.

Ncužmirkife laiku atsukti 
savo priimtuvus. ,

pažįsta 
iniems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

Preliminariame bylos svar
styme prieš vyriausį krimina- 
Eo teismo teisėją, Prystalskį, 
šio mėnesio pradžioje, Girskis 
pareiškė, kad jis yra nekaltas 
dėl Bert Walkerio, Illinois 
Packing Co., furmono nužudy
mo. 
Mėgins įrodyti, kad Girskis pa
pildė 2-ro laipsnio žmogžudystę 

Šiandien 
kad išvengti 
atsiduoti 
gurnui.

“Svarbiausia musų pareiga 
teisme,” pareiškė advokatas F. 
J. Ferlic, kuris atstovauja 
Girskį ir renka medžiagą apsi
gynimui, bus įrodyti teismui, 
kad Girskis papildė ne 1-mo 
laipsnio žmogžudystę (mur- 
der), bet antro laipsnio žmog
žudystę (manslaughter). Jei
gu mums pasiseks tai padary
ti, bausmė bus nuo vienų iki 
keturiolikos metų kalėjime. 
Girskis padaręs į jį gerą įspūdį

“Aš turiu prisipažinti”, tę- miau ji buvo maniusi eiti iki

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. 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 

Įžymus namai originalio ir vienin- 
namų savininkų biuro Chicagoje. 

--- >S BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
TeL Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

vice-pirm. 
nut. rašt., A. Žala 
d., A. Kaulakis — 
Stanaitis 

rašt., iždo glob. J. 
nas, I. Mosaitis —

Business Service 
Biznio Patarnavimas - —■ —- — —,e— “ -— 

NES PIGIAU 
• ••• $2e00 

$5.00
... $2.50 
.. $20.00 
.... $8.00 
.... $8.00 
.... $8.00

arba pri- 
pažymiti

ir adresą. Kiekvieno pa

PATENTS




