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LIETUVOS ŽINIOSLietuva Centralinėse

jau

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITUS

Kalėdoms LietuvonSkaičius

SAVO APIELINKES
savoKRAUTUVĖSE

NAUJIENOS

Socialistai gina Vo
kietijos konstituciją

Londonas, gr. 2. Žiurkių pa 
daromi nuostoliai kainuoja Ang 
lijai po $300,000,000 kas metai

Bucharest, gr. 2. Nepapras 
tos audros per tris dienas siau 
įtė Judosiose jurose 
laivų dingo arba pagadinti

Papa praspekuliavo 
suvirs $26,000,000 
bažnyčios kapitalo

yra 
taio

Kubos seimas reikalau 
ja paleisti sukilėliui

Suvienytos Valstijos 
skolingos piliečiams 
17,310,026,954 dolerių

Vatikano turtų komendorius pa
tarė papai pirkti netikusius 
bondsus banke, kur pats di
rektoriavo

baigta, įrodžius Mooney 
nekaltumą

Pasaulis apsitvėrė 
muitų sienomis; 
Lietuva neatsiliko

Jane Adams gaus 
belio dovaną

St. Louis, gr. 2. Naujas bū
das apsaugoti moterų sveikatai 
su pagalba X spindulių demon
struota. Amerikos Radiologijos 
Draugijai.

X spindulių fotografijomis 
galima susekti moterų krutinės 
vėžį ką tik prasidėjusį ir tokiu 
budu jį lengvai išgydyti. Taip 
pat peršviečiant X spinduliais 
galima matyti ar moteris yra 
patapusi nėščia.

Mooney likimas 
priklausys nuo 

gubernatoriaus

Havana, Kuba, gr. 2. šios ša
lies seimas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujant vyriau
sybės paleisti visus politinius 
kalinius, pasodintus paskutinio 
sukilimo metu.

Suimtas Vengrijos tąsi 
stų kūrėjas

Suėmė 4 baltųjų vergių 
pirklius

Europos Valstybėse 
Sukėlė Persivertimą

Nulaužė koją apsisuk 
damas lovoje

Išsmalavo Marijavitą 
koplyčios duris ir 

kryžių

Vatikano charge d’af 
faires Lietuvai

Draugė Stalinienė stu 
dentauja

Karolis verčia* brolį 
vorsuotis

Prohibicija tikrai 
bus balsuojama 

kongreso sesijoj

| Anglija suteiks Hinden 
burgui garbę

Burbonai saugo 
kraują

Budapest, gr. 2. Princas Ni- 
kolas turi arba mesti savo nau
ją žmoną Mme Deletj arba ry
toj dieną išsikraustyti iš Rumu
nijos, toks yra parėdymas jo 
brolio karaliaus Karolio, kurs 
pats panašiai buvo perskirtas 
su Mme Lupesku.

Vokietijos muitų politika gręsia 
paliesti Pabaltijos žemės ūkio 

valstybes

Kaip sekasi Lietuvos 
žydams sovietų Bir- 

birdžane?

nei tėvai, nei

Naujo prezidento rinkimai 
gruodžio 10 d.

Vėžys ir nėštumas 
moteryse galima 

bus fotografuoti

Mariampolė. Laiškininkas, im
damas laiškus iš pašto dėžu
tės, rado mašinėle rašytą “K. 
A. K.” atsišaukimą antrašte 
“Prof. Voldeiparo ir A. Smeto
nos vaidmuo ateitininkų byloj’*. 
Lapelis atiduotas įstaigos vir
šininkui.

žekryšio“ riterio titulas suar 
tins Vokietiją su Anglija

Ispanijos konstitucija 
priimta

Du metai atgal pasirašius 
tarp papos ir Mussolini Late- 
rano > sutartį, papa Pius XI pa
skyrė Bernardino Nogara, Va
tikano muziejaus direktoriaus 
brolį, komendoriu, ^valdyti 1,» 
750,000,000 lirų kapitalu, gautu 
iš Italijos valdžios. Tas No
gara yra taip jau direktorius 
Banca Gomerciale Italiana, Jis 
patarė Vatikanui investuoti sa
vo milijonus į įvairius industri
nius bondsus, kuriuos turėjo 
minėtas, bankas. Neužilgo po 
to tas bankas persitvarkė ir pa
sekmėj to tik vienas Vatikanas 
skaudžiai nukentėjo.

Banko pareiškime apie persi
tvarkymų, dėl kurio papos mi
lijonai sutirpo, figūruoja ir No- 
garo vardas.

spinduliai padės apginti jtn<» 
' terų sveikatą

Budapest, gr. 2. Ladislaus 
Temesvary, patirtas kaip įkūrė
jas Vengrijos fašistų ir slaptas 
jų vadas, suimtas kaip konspi- 
ratorius padaryti perversmą.

Paryžius, gr. 2. Eks-kara- 
liaus Alfonso sūnūs Jaime ban
dė slaptai apsivesti su tūla is
pane, bet tėvaą patyręs įsake 
parašyti mergaitei laišką, atsi
sakant nuo jos.

Maskva, gr. 2. Sovietų Rusijos 
“pirmoji lady”, Juozo Stalino 
žmona šiemet baigia trijų metų 
kursą Sovietų Unijos Industri
jos akademijoj. Ji yra Nadia 
Allilujeva, 29 metų, antroji pa
ti Stalino, 51 metų amžiaus Ru
sijos diktatoriaus ir valdovo.

Nežiūrint, kad sausųjų pajė
gos. yra mobilizuojamos dar sy 
kį’ nudėti tą klausimą į komi
sijas arba kitokiu keliu nukreip 
ti, • tačiau kongreso vadai 
pasiryžę tą reikalą baigti 
greit, kaip bus galima.

Oslo, Norvegija, ^gruod. 2. 
Trys žmones,' Jane Adams iš 
Chicago, Murray Butler iš Co- 
lumbia universiteto ir grafas 
Coudehhove išrinkti gauti No
belio taikos premijai gruodžio 
19 d.

Londonas, gr. 2. Diplomati
niuose rateliuose patirta, kad 
karalius Jurgis V žada suteikti 
Vokietijos prezidentui Ilinden- 
burgui “žekryšio riterio“ titu
lą. Toks titulas Anglijos kara
lių giminėj vadinamas visų gar
bingiausiu.

Tas žygis rodąs, kad Anglija 
nori atvirai išeiti Vokietijos pu
sėj prieš Franciją, skolų, repa
racijų ir nusiginklavimo klausi
muose.

Berlynas, gruod. 2. Vokietijai 
ir Anglijai pradėjus dar labiau 
kelti savo muitus užsienių pre
kėms, dabar Europa ekonomiš
kai yra suskaldyta į tiek bar
jerų kiek yra atskirų, nepri
klausomų valstybių.

Nesenai muitus pakelė šios 
šalys: Anglija, Italija, Lenkija, 
Belgija, Britų Indija, Argenti
na, Kinija, Chile, Persija, Egyp- 
tas, Islandija, San Salvador, 
Kuba. Suvienytos Valstijos ren
giasi pakelti. Turkija ką tik 
nutarė tai padaryti.
Priemonės valiutai apsaugoti
Sekamos valstybės yra visai 

griežtai apsitvėrusios nuo sve
timų šalių importo: Vengrija, 
Austrija, Bulgarija, Jugoslavi
ja, Lietuva, Latvija, Persi j h, 
Turkija ir Čekoslovakija; kiek 
lengviau Girekija, Ispanija, Por
tugalija ir Skandinavijos vals
tybės. Estija žada įvesti val
dišką importo monopolį. Italija 
suteikė savo finansų ministe- 
riui teisę įdaryti visa, kas rei
kalinga lirai išlaikyti.

Manoma išleisti saugmenų 
(securities) už $1,500,000,000 ir 
padengti skolų certifikatais ir 
iždo notomis. Gruodžio 15 d. 
reiks išmokėti apie $1,000,000,- 
000 saugmenų ir $400,000,000 
operacijų išlaidų ateinantiems 
3 mėnesiams.

Kalbama apie taksų pakėlimą.

Prieš kelis mėnesius iš Lie
tuvos emigravo į SSSR apie 
300 žydų, beveik vien jaunimas. 
Išvyko, nustodami Lietuvos pi
lietybes, taigi ir teisės grįžti į 
Lietuvą. Jiems išvykstant, Lie
tuvos žydų visuomenė smarkiai 
ginčijosi dėl to: vieni įkalbinė
jo pasilikti Lietuvoj (šių pusėj 
buvo ir “Jidiše štime”), o kiti 
kurstė emigruoti (tarp šių bu
vo antrasis Kauno žydų dien
raštis: “Folksblat”). Tų ginčų 
rezultate gal dalis buvusių pa
sinešusių emigruoti vis dėlto 
atsispyrė tai pagundai, apie 300 
tačiau emigravo. Jau dvejetas 
mėnesių praėjo, kai emigravo 
paskutinis ešelonas. Ir — lig- 
šiol beveik dar niekas Lietu
voj negavo iš tų emigrantų jo
kios žinios 
mylimieji, nei draugai... Jei vie
ni antri tėvai ir sulaukė paga
liau iš savo emigravusių vaikų 
laišką, tai tesą tik tiek para
šyta: “‘Esu sveikas. Daugiau 
negaliu parašyti“...

Ir vėl jaudinasi Lietuvos žy
dai. Kai kurie tokių emigran
tų tėvai jau rengiąsi ir pamal
das sinagogose už savo kaip į 
vandenį dingusius vaikus^ už
pirkti... “Jidiše štime” šiandien 
vėl Tiet vedamą straipsnį tuo 
reikalu įdėjo.

Berlynas, • gr. 2. Vokietijos 
Socialdemokratų partijos vyk
domasis komitetas, atstovaująs 
stipriausią partiją šalyje, vien
balsiai priėmė rezoliuciją nepa
sitraukti nei per vieną colį ko
voje prieš fašizmą ir socialę 
reakciją ir reikalauti kanclerio 
Brueningo, kad energingiau 
gintų konstituciją.

Mus informuoja, kad Vatika
nas visgi nori turėti Lietuvoj 
savo atstovą. Kaip žinoma, po 
išvykimo nuncijaus Bartoloni 
Vatikanas neturi jokio atstovo. 
Girdėt, kad dabar Vatikanas 
skiriąs Lietuvai charge d’affai- 
res, buvusį tose pareigose Če
koslovakijoj, o paskutiniu lai
ku Portugalijoj. “D. N.”.

Čekoslovakijos ir 
Lietuvos sutartis 

sujaudino Zaleskį

Washington, gr. 2. Federali
nė valdžia suėmė 4 vyrus, va 
riusius “baltųjų vergių“ pre
kybą Mariland, Pennsylvania 
New Jersey ir Columbia valsti
jose.

K. A. K. atsišaukimai 
pašto dėžutėj

Madridas, gruod. 2. Po pus
penkto mėnesio darbo Ispanijos 
respublikos seimas, priėmė ir 
iškilmingai patvirtino naują 
konstituciją. Prezidento rinki
mai įvyks .gruodžio 10 d. ir 
gruodžio 11 d. pasitrauks kabi
netas. Spėjama, kad prežiden- 
tu bus išrinktas Alcala Zamo- 
ra, buvęs pirmuoju laikinu pre
zidentu Alfonsą nuvertus.

Deficitas per 5 mėnesius 
arti bilijono

Sena- 
šiah

EKSPORTAS NEBEGALIMAS
Tarptautinė prekyba turės žy

miai sumažėti

Abiejų partijų lyderiai pažadėjo 
iškelti

Kaune, Mickevičiaus g. nr. 3 
nežinomi' asmens ištepė smala 
marijavitų koplyčios duris ir 
prie sienos prikaltą kryžių. 
Piktadarius policija gaudo.

Swedenšboro, N. J. gr. 2. Du 
žmonės tapo sudraskyti ir keli 
sužeisti sprogus 10,000 galionų 
kubilui su užraugta degtinės 
broga. Savininkai ir šeimyna 
išliko gyvi.

Washington, gr. 2. Lapkričio 
30 d. Suvienytų Valstijų iždas 
buvo skolingas piliečiams $17,- 
310,026,954, tai yra 9 bilijonais 
daugiau kaip buvo 1919 m.

šiemet laike pirmųjų 5 mė
nesių deficitas pasiekę $840,- 
408,042. Pernai per visus me
tus deficitas buvo $903,000,000.

šiuo tarpu iždas galvoja da
ryti daugiau paskolų iš publi
kos, ligi kovo 15 d. ,kada galė
tų apsimokėti gruodžio 15 d. 
sąskaitas .

Washington, gruod. 2, 
torius Wątson, Indiana 
dien pažadėjo, kad senatas šioje 
sesijoje balsuos prohibicijos 
klausimą. ,

Prohibicijos palikimo ar at
metimo klausiinas bus svarbiau
sias dalykas šioj kongreso se
sijoj pačiomis pirmomis dieno
mis, kaip tvirtina abiejų partijų 
republikonų ir demokratų lyde
riai.

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Td. Roosevelt 8500.

San Francisco, gr. 2. Tom 
Mooney likimas dabar yra vie
no gubernatoriaus rankose. 
Galbūt dah ilgus mėnesius jis 
negaus^ sužinoti savo likimo, 
nes jos visi bylos rekordai, ke 
li stori lomai, turi būti per
žiūrėti.

Majoras Walkeris savo kalboj 
ir Walsh išaiškino, kad liudi
ninkai Oxman ir McDonald ne
teisingai liudijo prieš Mooney 
ir Mooney yra auka politinio 
keršto, todėl prašė gubernato
riaus kuoskubiaušiai atltąisyti 
tą didelę neteisybę.

“Saulė ^nusileido Khlifornijoj 
šiandie visoj savo grožybėj. Ji 
nusileis rytoj ir per ilgus am 
žius. Vieną kurią naktį užges 
Motina Mooney. Tad neleiskite 
tai nelaimingai padėčiai ilgiau 
tęstis, —kad jos sūnūs negalėtų 
būti šalę jos“, baigė Walker, 
kreipdaniosi i 83 metų senutę 
Mooney motiną.

3 policistai sužeisti ir 25 ko
munistai areštuoti riaušėse, ku
rias pastarieji sukėlė ties teis
mo rūmais.

Roma, Italija, gruod. 2. Vati
kanas atsidūrė tarpe daugiau
sia nukentėjusių dėl Banca 
Commerciale Italiana industri
nių bondsų demobilizacijos. >

Nors aiškių davinių trūksta, 
tačiau faktais įrodoma, kad Ro
mo Katalikų bažnyčia turės nuo
stolių nemažiau kaip 500,000,- 
000 lirų ($26,250,000).

žuvo pusė iš Italijos gautų 
pinigų

PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 
IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT 

DOVANĖLĘ PINIGAIS.

x SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, a 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS s
1739 So. Halsted StreetPittsburgh, Pa., gr. 2. Albert 

Snail, 59, nusilaužė koją lovoje 
begulamas. Sirgdamas tris sa
kaites reumatizmu, jis apsivers
damas ant kito šono, išsinarino 
^elio kaulus. * f

Jugoslavija siunčia savo minis 
terį Varšuvon “mažajai en 
ten te i“ atgaivinti

BALKANŲ SANTARVĖ
Trys diplomatiškos kelionės 

prasidėjo

žada neduoti reakcijai nė vie 
no colio pirmyn

Viena, Anstrija, gruodžio 2. 
Čekoslovakijos užsienių reikalų 
ministerio Dr. Beneš pasirašy
mas draugingumo sutarties su 
Lietuva, sujudino visą Centrą- 
linės Europos ligPšiolinę poli
tinę struktūrų.

Trys įdomios kelionės pradė
tos šiomis dienomis po Balkanų 
ir Centralines . Europos valsti
jas, su tikslu sudaryti naujas 
politines ir ekonomines kombi
nacijas.

1. Voja Marinkovičius, Jugo
slavijos užsienių reikalų minis- 
teris važiuoja į Varšuvą, su ti
kslu sustiprinti^ Jugoslavijos 
ir Lenkijos santykius, kūrfe pa
staruoju laiku pradėjo ataušti.
Lenkija ieškosi naujų talkininkų 

f

Čekoslovakijai sudarius su 
Lietuva, Lenkijos priešininke, 
draugingumo sutartį šį pavasa
rį, Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Zaleskis padarė ofi
cialius vizitus Italijai ir Veng
rijai, sukeldamas nepasitikėji
mą Jugoslavijoj. Marinkovičius 
tad važiuoja Lenkijon su tikslu 
suartinti tų dviejų' šalių san
tarvę.

2. Buvęs Vengrijos premje
ras grafas Bethlen važiuoja j 
Paryžių gauti paskolą, be ku
rios gresia bankrotas, o pas
kui jos Austrijai ir galbūt ki
toms kaimyninėms valstybėms. 
. 3. Bulgarijos premjeras Mu- 
shanov atvažiavo į Turkiją su 
tikslu sudaryti Balkanų vals
tybių santarvę, kuriai įsteigti 
daug dibba Grekija ir pati Tur
kija. Toji santarvė butų atspa
ra pagriuvusiai “Mažajai En- 
tentei“, kuriai priklausė Jugo
slavija, Rumunija, Čekoslovaki
ja ir Lenkija.

Chicagai ir apielinkęi federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra', kiek šilčiau; vidutinis 
pietvakarių vėjas;

Vakar tempęratura 80-39.
Saulė teką 7:00, leidžiasi 4:- 

20; mėnuo teką 11:58 vak.

' [Acme-P. 0 A. Photo]

Boston, Mass. -r- 235 metų senumo namas, kuriame esą 
buvęs paslėptas “Massachusetts Bay“ kolonijos čarteris. čar- 
terį norėjęs atimti Anglijos karalius Charles II. šiomis dieno
mis liko nutarta tą namą nugriauti, kadangi jis pasidaręs pa
vojingas, — galį^ bilė kada griūti ir pastatyti žmonių gyvastį 
pavojun.

REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE
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So. Omaha, Nebr

Mirė Petras Juzeliūnas

Mums praneša, kad lapkri
čio 27 d. mirė Petras Juzeliu- 
nas-Zolan. Lapkričio 30 d. 
nabašninko^ kūnas tapo nu- 

. vežtas į krematoriją ir sude-
• gintas. Tai pirmas šios kolo

nijos lietuvis, kuris tapo kre- 
matorfjoj sudegintas. Visi bu
vo labai susidomėję ir susirin-

• ko nepaprastai daug žmonių 
pažiūrėti, kaip deginimo cere- 
nionijos yra atliekamos.

Velionis Juzeliūnas buvo ge
ras “Naujienų” draugas ir rė
mėjas. Jis per keletą metų iš 
savo kolonijos rašynėdavo ko
respondencijas. Dalyvavo jis 
tai j) pat dviejuose ‘Naujienų’ 
konteslilose ir daug į 
buvo prie dienraščio praplati
nimo tarp vietos lietuvių.

•papers along the East Prussian 
fiiontier,' and encouraged the 
smu^Jng of these aeross the 
bordąr, wh.are.thoy wcre vaide
ly circuląted and read under 
the very noses of the Russian 
gendarmerie.

(Continued tomorrow)

pripted under the German rule; 
it offered a distinet advantage 
as a useful weapon of offopafr 
for German, diplomacy, The 
Rus^ian prohibitipn of Lith- 
uanįan gavę a tpemendous im- 
petųs to the printing of Lith* 
uanian literature and news-

ČopyfightTiventktisCentMil^and Ą(t*r 
ky VALENTINĘ .J. ,0'ŲARA 

Mtmlm, of. flraūfc MU>v» to t<«*
............................ . 1 . .......... », ■ ■

Lithuap^vose draugystėse radosi Vincas 
Karalius, J, Ąnd^iųlaįtis, Dr. 
J. šliupas ir kiti, šie pažangus 
žmęnes imdavo lęartąis ir pa
kritikuodavo kunigus ir reika
laudavo Susivienijime reformų. 
Kunigai tokius žmones apšauk
davo bedieviais ir mesdavo lauk 
iš Susivienijimo. Vėliaus jie ir 
kunigą Žilinską privertė pasi
traukti nPO pirmininko ir jo 
vieton įstątė pirm, kun, Kau
pą. Dabar-jau nekurie kunigai, 
diriguojami, kup. Miluko, nusi
tarė galutinai apsidirbti su be
dieviais. Jie nutarė ir SLA. var
dą pakeisti, pridedant žodžius 
“Rymo Katalikų”. Ir prisiarti
nus 16-tam Seimui-- Wilkes- 
Barre, <Pa., 1901 metais įsakė 
savo šalininkams apsikaišyti 
rūtomis. O kurie bus be rūtų, 
neįsileisti. į Seimo šulę. Ot, čia 
ir įvyko SLA. skilimas. $LA. 
šalininkams-gynėjams teko kny
gos, čarteris, o klerikalams vi
sas turtas ir didesnė narių da
lis. Tai buvo 15 metų nuo S. 
L. A. susitvėrimo, kaip skili
mas įvyko.

Tik nuo to laiko SLA. pra- 
augti turtu 

nariais. Tik nuo dabar pra
dėta atsiminti pirpiųjų SLA. 

; tvėrėjų užbrėžti kilnus tikslai.
Kalbėtojas vaizdžiai nupiešė

pasidai- l,To progresuoti, 
ir nariais.

Springfield, III
Visus pergyventus nesmagu- 

; muj ir pasisekimus. Tai ką jau 
i dabar mes turime, — arti pus- 
j antro milijono dolerių turto ir 

Lapkričio 23 dieną įvyko vie- į 18,000 narių.
tos abiejų SLA. 275 ir 158 
kuopų bendrai surengtas SLA. 
45 metų sukaktuvių paminėji
mas. Pirmiausia Jurgis šalaše- 
vičius pasakė trumpą prakal- 
bėlę, paaiškindamas vakaro 
tikslą ir perstatė svečią “Nau
jienų” redaktorių p. P. Grigai
tį^ iš Chicago, IU„ už kalbęto- 
ja. P. Grigaitis labai <.gražiai 
atpasakojo SLA. istoriją nuo 
jo įsisteigimo iki dabartinio 
Susiv. stovio. Užmanytojais ir 
tvėrėjais buvo “aušrininkas” 
Dr. J. šliupas, tPius Paseckas 
ir keletas kitų tais laikais jau 
buvusių protaujančių lietuvių. 
Tverdami Susivienijimą turėjo 
plačius ir kilnius tikslus. Jie 
manė visus lietuvius suvienyti, 
jM’isteigti mokslainių, našiai-.

• dums ir pasenusiems prieglau
dos namų, sušelpti mirusių na
rių giminaičius, steigti darbi
ninkams biržas, kur bedarbiai 
lietuviai galėtų rasti sau pagel- 
ba darbo ieškodami ir t. t. 
Taipgi jiems labai rūpėjo, kad 
lietuvius atitraukus nuo lenkų 
ir įkvėpus tautišką sąmonę.

Išgirdę lenkomanai apie šį
• įvykį, labai įpyko ant Susivie

nijimo įsteigėjų. Ir kad šiam 
kilniam darbui pakenkus, jie 
susirinko mažam Plymouth, Pa. 
miestelyj ir sutvėrė tais pačiais 
metais lapkr. 22 dieną 1886 
metais antrą susivienijimą lie
tuviškų katalikiškų draugysčių. 
Šio antro susivienijimo tvėrė
jais buvo Juozas Paukš
tis, Domininkas Tamašauskas, 
(Baczkowski), ir kunigas An
tanas Varnagiris. Pirmasis su
sivienijimas, neilgai gyvavęs, 
pakriko. O antrasis pateko po 
vadovyste kunigų ir nors netu
rėjo užsibrėžęs jokio tikslo, ta
čiau jam buvo lemth gyvuoti. 
Pirmininkais šio susivienijimo 
būdavo vien kunigai. Čarteris 
tapo išimtas Wilkes-Barre, Pa., 
1889 metais vardu: Susivieniji
mas Lietuviui Amerikoje, su
trumpinant SLA., o angliškai 
Lithuanian Aliiance of Ameri-

' ca. Nariai mokesčių iš syk mo
kėdavo tik 10 centų. Bet vė
liau buvo įsteigta pamirtinės 
skyriai: $150 ir $600. Patapus 
šios draugijos pirmininku kun. 
Jonui Žilinskui, kurs buvo li
berališkų pažiūrų žmogus ir to
lerantiškas link visokių pažiū
rų žmonių, į Susiv. įstojo ir 
laisvų draugysčių sų tautiškais

•ir kitokiais vardais./Tose lais-

5 ratių Sukaktuvių 
pažui .įėjimas

Pažymėjo ir 36 Seime Chica- 
goję įvykusį 2-rą SLA. skili
mų, padarytą per komunistus. 
Kaip jier per pusantros dienos 
staugė, triukšmavo ir nedalej- 
do Seimui susiorganizuoti. Ir 
taip nežmoniškai elgdamiesi, jie 
labai klydo. Girdi, SLA. yra 
tikslas “suvienyti j brolišką są
ryšį ~ visus abiejų lyčių, doro 
pasivedimo, vertus garbės lietu
vius, neatsižvelgiant į jų tikė- 
jimiškas ar politines pažiūras”. 
Ir štai jie, bolševikai, norėjo 
musų užbrėžtus pamatinius kil
nius tikslus sumindžioti ir pa
sigrobti savo partijos kontro- 
lėn visą. Susivienijimą. Kada ši
taip triukšmaudami ir staugda
mi komunistai gėdą darė vi
siems lietuviams, tai seimo ren
gėjai buvo priversti šauktis po
licijos, kad triukšmadarius nu
ramintų. Kai tapo triukšmada
riai prašalinti, tai jie nuėjo į 
kitą svetainę ir čia Susivieni
jimą iškeikė ir vėliaus apskun
dė į valdžios teismą. Jie SLA. 
vadina buržujų Susivienijimu. 
Bet faktas yra, kad Susivieni
jime priklauso daugiausia dar
bininkai. Komunistų, mat, yra 
jau toks nusistatymas, kas prie 
jų partijos nepriklauso, tai tas 
ir buržujus. Jeigu ir vienoje 
šapoje pasitaiko dirbti darbi
ninkams ir tą patį darbą, tai 
kuris priklauso prie komunistų 
partijos, tasai skaitomas darbi
ninku, o kuris nepriklauso, — 
tai tas skaitomas buržujum. 
Panašiai jie sprendžia ir apie 
SLA. Bet SLA. yra visiems lie
tuviams naudingas, ypač darbo 
žmonėms. SLA. yra musų lietu
vių kultūrinė apšvietus ir pa- 
šelpos draugija, stovinti ari t 
fraternalizmo pamatų. Susivie
nijimas turi ateitį ir jis gyvuos. 
Todelgi kiekvienas lietuvis pri
valėtų prie jo prisirašyti. Pri
klausant prie didesnės organi
zacijos yra saugiau užtikrinta 
pomirtinė ir ligos pašelpa. čia

■tikinimų ir pažiūrų žmonės, — 
tik reikia būt tolerantiškais■ , / 
link vieni kitų. O bus viskas 
gerai. Perdaug mes veltui pra
leidžiame laiko besiriedami.- 
Pertai ir didesnį Susiv. no- 
Įstengta išauginti. Ir musų.oiV- 
ganiząęijos užbrėžtieji kilnus 
tikslai nežinia kada gyveniman 
taps. įkūnyti.

Su šiuęnii p, P..Grigaitis 
Vo prakalbi^ Užbaigė.

sa-

,«?

[Acme-P. U A, Photo]

Englewood, Colio.
prohibicijos

Henry 
Dierks, prohibicijos agentas, 
kuris nužudė^ 20 metų jaunuo
lį. Prohibicijos direktorius 
Woodcock jį suspendavo, pa
reikšdamas, kad Dierks varto
jo brutališką spėką, vietoj sme-" 
genų.

SLA. nariai p. P. Grigaitį 
maloniai sveikino ir kiekvienas 
stengėsi gaut su juomi pakal
bėti. Ponas Grigaitis dar vis at
rodo pilnas gyvumo i> energi
jos. Kalba gana gerai ir aiškiai. 
Visokiuose klausimuose moka 
gerai ir greit orientuotis. Ger
biamas svečias nakvojo pas Čer- 
nauskus.

Ant rytojaus atvyko z u sve
čiu atsisveikinti ,ąuo SLA. 158 
kp. Petras Rauktis ir C. Račai- 
tis, o nuo 275 kp. Simanas Lar 
pinskas, Petras Kurila ir Sta
sys Janarauskas. Čia valandėlę 
apie šį tą pasikalbėta ir kaip 
11:20 ryto p..'P. Grigaitis iš
siskubinę namo , j Chicagą.

V. Čermiuskas.

Harvėymi.
Anierikos Lietuvių Klubo 

vakaras

d.,
SU-Y so-

Trečiadienį, lapkričio 25 
Amerikos Lietuvių \Kliubas 
rengė draugišką vakarėlį sp 
kiais ir mažu programų. Vaka
rėlis buvo rengiamas ne dėl pel
no, bet tuo tikslu, kad davus 
progos vietos lietuviams sueiti 
į krūvą ir smagiai laiką, pralei
sti bei užmiršti kasdieninius 
savo reikalus. Nuo narių įžan
gos nebuvo imama, tad ir pu
blikos susirinko pusėtinai daug. 
Nuotaika buvo jauki.

Apie 11 vai. prasidėjo šokiai. 
Scenoj pasirodė jaunas negras, 
kuris pašoko du šokiu. Paskui 
sekė trys jaunas lietuvaitės — 
Beinoraitė, RAtkaitė ir Paulau
skaitė. Jos sudainavo. vieną an
glišką dainelę. Išėjo taip sau. 
Matyti, mergaitės nęra pratu
sios, prieš publiką .dainuoti, — 
joms trūksta drąsos.

Juozas Marikas, dešimties ar 
vienuolikos metų berniukas, pa
deklamavo. Nors jis ir visąi 
jaunas berniukas, bet savo už
duotį atliko visai gerai. Jis yra 
pilnas energijos ir gyvumo. Iš 
jo daug ko galima laukti atei
tyj. (Paskui' vėl keturios mer
gaitės sudainavo lietuvišką dai
nelę. Išėjo gana vykusiai. Rei
kėtų ii\ daugiau tokių vakarė
lių surengti, kad davus progos 
musų jaunuoliams lavintis. Be.h-. 
tirai imant, vakarėlis pavyko 
neblogai. Girdėjau, kad ir pel
no liko apie 36 doleriai.

Tik vienas dalykas man at
rodė nekaip, — tai negrų da
lyvavimas programe. Tai, rodo
si, pirmas, pas. mus; toks atsi
tikimas/ Keista, Mes, juk turi-, 
me savo jėgų, tai kam dąr 
kviesti negrus. Nejaugi • reng
dami liętųVių vakąrėli^ 
negalime, bę/ jų pągąlhos apsi
eiti? ' ■

i. . ' . . , • a . . ‘ • •

Pirkite savo, ąni^įi^įės
krautuvėse

jįjį A.jiįĄ

(Continued)
Petras Rimšą,; thp fam- 

oua Lithųanian sęulptor, ro 
called this event lašt year jin 
two very i^markable brpnfce 
mędąls, whi€ht h$v,e aroįisęd 
considerahlė ’intąreat ąn^oįg 
Inųmismatists. Thę Ghveyap pf 
one medąl dfcpiląys Jn the centre 
a, coin bęąripg. a Lątįnv i Wrį>- 
tion and dated 1On Ith p t 
date prominent Lithuąniįn 
leaders, w<ho,. WQuJd have. no- 
thing to do w4th the proposed. 
clbser unien th. Poląnto. gpti 
coins struęk bearipg the in- 
teription: ‘Qųit in Coę-
lis Irridelrit Eq$’ (’He wbo 
dwells in heąyeą ląugh 
them to^sco.rn’j. This has giy- 
,en Rimšą a cųe for. ą very sar- 
castic interpretątien ofi thąt 
union. The obverse of; the ether 
medui represents with atark 
realiam Poland pursuing Lith- 
uanią, depected as a peasai^t, 
in ma'rriage. Its reverse shovvs 
Poland later on devouring the 
Lith.uahian brood. From this 
time the, intemperate politięąl 
zeal of a great- part of the 
Polish clergy responsible 
for muetr of the unhappy mis- 
understąnding štili ėxisting bę- 
tween Lithuanians ąnij’ 
by reason of its incessant dę-’ 
nunciations of thę Lithuaniąn 
language as a pagaji tongue, ;a 
barbarou^ diąįęct, unfittęd for 
Christian prayer and ' ciyjlizęd 
intercourse. Cultured Poles of 
to-day ha v,e, Jndeed, every 
reason to regret itbe: ųnfprtun- 
ate resutys off th-is early indi^. 
cretion on> the part of their 
spiritųal guįde^ ■: :■ •

Lifhuania wak now .to ejiter 
a period of edipfie, 5’his twąsl| 
to beComealrhbst'1 totai. ąftęrJ 
the lašt partition of Poland; in 
1795, and č>nly’ a vei‘y deeply 
rooted sentiment of nationąį;] 
consciousness could have borne- 
up against, and finally triumph- 
ed over, the unrelenting efforts 
of the new ’ rttlers to destroy. 
every trace of race, indįvįduąl-. j 
ity in the Lithttąnįan mind and ’ 
sbul.t In order to escape fhdpi 
the hated RussiiUi yoke, thou- 
sands of Lithdanians annual|y 
emigrated from their natįye’ 
land to foreign parts. A mark; 
ed preference was shown for 
the United States of America, 
where to-day sbmething likę a 
third of the Lithųanian race is 
settled. No distinetion was 
then drawn by . the authorities.' 
between Lithuąpian and Role. 
This \ wąs partįcųlarly gallipg' 
to th'e. Lithųanian, whose dis- 
like for thę Pole is. a pro* 
nounced characterįstię of, a 
race otherwise remąrkably fręe 
from national prejudice. ' ’

Rusšian adipinistrativer: op- 
pressiop, aiipįng ąt the destruc- 
tion of Lithųanian national con
sciousness as. refleeted in the 
language, religion and habits of 
the "people, continued until our 
own day. Only as recently as 
1904 did the Rušsian Govern-

the infamous de- 
cree of 1363, which wholly 
banished the Lithųanian lang
uage from the schools and 
churches and forbade the pub- 
lication ofr Ei th Raman, hooks 
and newspapers and th.e ūse of 
the language even in prayer. 
The. Polish ląpguage was not 
affpctgd by this decręe. The 
resulti was that from 1365, 
when Cdunt Muraviev, popular- 
ly known as the “Hangman”, 
who. ruled Ęoland and Lith- 

’ųanift, wjth a. md of irom pro- 
hibited the ūse of, the Latin 
alphabet in any Lithųanian 
writiug whaisoever. Polish had 
every opportunity of- displacipg 
Lithuapian as, thę ląnguąge of 
the people.

The chief couscųųenco of 
Muraviev’s policy was a re- 
markabte' reyjvaL oL interęst 
abroad, ąs w,ell as at home in 
the Lithųanian language and 
people, Fortunately the Rus- 
sian Government of the dąy 
had not rec^oned wįth the deep 
and bitter resentment aroused 
among a very considerable seę- 
tiori of .the Lithųanian raęe 
dwelling in East Prussia and’ 
the. Memel distriet (generaljy 
known as Lithuania Minor) 
bve.r this brutal policy. The less 
einides būti more subtle, apd 
therefore more effective, at- 

Germanification i nlempts at
‘the Memel distriet had not 
aimed at stamping out the 
Lįthuąniąn language, which at 
that time could’ bę spoken and

------- ----------------------- ------ - ......... ............................. j-.

Naujas išradimas
DEKSNIO -GALINGĄ MOSTIŠ, 

pąsaųŲs Jimtuą metų lqu- 
kč jau yra gatava. Deksnio Galingą 
Mastis yrą’iydąirytftiii, ftMlN skirtingų 
elementų. įš visų girių; ,*i-
sokių medžių aliejui Deksnio Gąąnga 
Morih kaipo saulei spinduliai, pasek
mingai gydo; Reumatizmą, Rankų, kĮo- 
jų, Nugaros skaudėjimą, ! Rankų, Kojų 
tirpimą it1 atsalusį kraują, nikateUjimv 
ir Šiaip , visokius skaud^W- Tūkstan
čiai, žmonių yra pagijo o milijonai dą

Deksnio Galinga Moątis yra. t|ek 
•wta au|so, kiek d md.pm|a, uu|ig 
naudos gydymo. Gvarąnutojam: jeigu 
ĮMtaFI', Wig rrioin, f jpįgių gr,, 
žinaęn- Patsidųdda viąųr. Klaupkite 
taip: DEKEN’S. NEW DISCOVERY 
OiRtMENT. K«ina 75 Wi . .; 

Dęfen ’s Ointment Co 
HARTFORD. CONN.

III 11,L.. II ■ || . ..............u.. y.>l<Fid11 *!■" ' 'y—

CAR&J^KITES 
NAUJIENOSE

N

7 Dienos į 
LIETUVĄ 

Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

flREMEN - EUROPA
susisiekimas iš
I LIETUVĄ 
savaitė išplaukimai

vietinius agentus.

Puikus geležinkeliu 
BREMERHAVEN

Taipgi nuolatiniai "kas 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 
Užsisakykit vietas pas 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausią ^patarnavimą

North German Lloxd
130 W. Randolph St, Chicago

K'-ŠU ~

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ '

Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424.
Metinė prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai
........ ...  -—■■■■■■■■■........... ii i j ui......i 11111111 ............................. .nu.......... m u
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| .i tiuliu MHiji|<i| ' . j  J  T.' -l -U ■ ' ■ ; '1 ■l'.J.'"'1 11 'I" V   

RADIO TRIUMFAS!
I.‘ ’I * * ■ Ifcfc"*

r?

Naujas 1932 RCA Victor Radio 
ir Fonografas Krūvoje

y.. .... t.... ..

MODEL RE 73
I ■

$10 įmokėti

Dykjii. gyvas kalakutas ar- 
gražus suolelis arba elektri- 
kinis laikrodis.

LIETUVIŲ PROGRAMAI:
J I

WCFL, 9/0 kilęe. kas Nedėldicnį nuo 
■ 1' ‘ I ■ 1

1 iki vrik po pMip

WHFC 1420 kiloc. kas Ketvoi’gįų nuo.
7 iki 8 vai. vakare.

PAŽIŪRĖK IŠ UŽPAKALIO
KĄ ŠIS RADIO TURI:

Synchjonizcd tono sistemą. 4 Greep Grid Tubąs. Tjmio 
Kontrolė< 8 Tūbų Circuit. Plačiai iliuminuota D«d. Ętec- 
tro Dynamic Speakeris. Padarytas parduoti už< Sl žĮį.OjD, 

Dabar tiktai už $99.50 Su viskuo
Su 8 RCAt Tūbomis i

.. .... . . ....... ...... ................... ........................ . ~'»|||~" ............. . .....ĮPF""!.. .

Jos. F. Budrik, Ine.
DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVĖ CHICAGOJE

3417-21 S. HALSTED ST.
BUDRIKS REX KRAUTUVĖ 3343 SOUTH HALSTEP ST 

Telefonai Boulevard 8167-4705 i

IMPERFECT IN ORIGINAL
■ i ;

*• w lĮMmyiii miy

■A.* .■A *■
<ĮFiwyi|i!»,f ■ -



Ketvirtadienis,
miesto

boso ir partijos maši

Kai kas apie Chicagą
STREETPolitikos lošis

ATSAKOMYBE
Wardos bosas

ma«

$4,358,053.65

$26,978,679.85

and Savings fiank yra

Direktoriai,Stock Yards National Bank

Teatruose

63 Metai Konservatyvaus Bankininkavimo

pasiro

PRIVERSTAS IŠEITI IS BIZNIO!

Philco Radio

SIUTAI IR O VERKAUTAI

Chicago

1868 
19M

2.337.5OO.OO
1,502.137.37

išeina taip, kad miesto 
svarbiausia tokioj Chi-

Šie drabužiai buvo nupirkti už naujas 
žemas kainas pardavinėti už $35.00

Auditori Nelsoną klaų* 
ginėjo dėl Baino bankų

Stock ........
and Profits

tenka 
bosas 

džiabą. 
7 ar 8

LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė
Telefonas Lafayecte 6195

Presinkto viršininkas 
žiausias ratelis politikos maši-

1 1,031.109.37 
75.000.00 

261.509.17 
460.000.00 

86.488.39

Grand džiurė klausinėjo vals
tijos auditorį Oscarą Nelsoną 
apie Baino bankų padėtį, kaip 
ji atrodė jo ofisui ekzaminuo- 
jant Baino vadovautus bankus'. 
Ypač kokia buvo tų bankų pa
dėtai pirm 9 d, jbirželio, kai 
bankai užsidarė.

es jeigu
povai

šiuo lai-
‘The

Nepaleido sausojo žu 
deiktfs iš kalėjimo

536,136.73
76.573.45 
76.975.20 

None
5.744.18

Deneenas mėgina išimti 
~ Bainus iš kalėjimo

Klauskit savo gro 

serninko bonkos 

LINCO-WASH

tuo vardu; bet kad Ame- 
tapęs išleistas įstatymas, 
laužo įgimtas žmogaus 
garantuojančias jam ga-

buvo parašyta 
kandančiu ir pla- 

įstatymą
Ją priČmtTTniesto taryba

Pardavinėjamas po ■ Z ,
20c. už kvortą

Federalis teisėjas Wilkerson 
pasirašė Caponės advokatų Ape
liaciją aukštesnėms, tejsmp in
stancijoms, kad butų pakeistas 
teismo sprendimas, sulig kuriuo 
Caponė buvb nuteistas kalėti 11 
mej;ų ir užsimokėti/piniginės 
baudos $50,000. Z

CHICAGOS 
ŽINIOS

Paduota Caponės, ape 
; liacija ,.,

Woman
Southtown teatre, prie 63 ir 

Halsted gatvių, jau greitu lai
ku bus baigta statyti bokštas 
su milžinišką, pašvaiste. Tas 
teatras; atsidarys Kalėdų die-

ARTHUR G. LEONARD, Pres., Union Stock Yard and Transit Co.
LOUIS F. SWIFT, Chairman of the Board, Sivift and Co.
THOMAS E. WILS0N, President, Wilson and Co. 

4
T. W. EVANS, Vice-President, Neiv York Central Lines.
EUGENE V. R. THAYER, Director Central Rep. Bank & Trust Co.
<H. E. PORONTO, President, United States Cold Storage Corp.
O. T. HENKLE, Vice-President and General Manager, Union Stock

Yard and Transit Co.
F. H. PRINCE, Capitalist. /
CHARLES N. STANTON, President, Stock Yards Banks.
THOMAS W. BOYER, Vice-Pres., Stock Yards National Bank.
GEORGE F. EMERY, Vice-Pres., Stock Yards National Bank.

NAUJIENOS, Chicagą, IR 
dayo Iš kalėjimo iki nėpaaiškės; 
jogei pašautam vaikinui mir
ties pavojaus nebėra, žinoma, 
sausieji mėgins savo prietėlį iš
imti iš kalėjimo. Bet pirma 
pastanga išimti jį nepavyko.,

5,545,373.41
Banks' 5,161,145.86

Teisėjas Ęeinberg ’ atidavė 
grand džiurei Baipų bylų. Jis, 
be to, pasodino Baino du sun’t'i 
ir žentą kalėjiman iki jie su
kels bonus išsibyluoti. ' Dabar 
buvęs senatorius Deneen ir ge
ras Balnų šeimos draugas mė
gina Bainus juo greičiau išimti 
iš nemalonios Cook pavieto džė

Lengvais išmokėjimais 
Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy1 
kabinete, dabar $ČQ.O

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenaw Avė. 

CHICAGO. ILL.

o f CHICAGO
4150 SOUTH HALSTED

PUOŠNUS $40.00 ir $45.00

SIUTAI IR OVERKAUTAI

Ghicago teatre — pradedant 
penktadieniu, gruodžio 4 d., 
bus rodomas paveikslas “His 
Woman”; kitokie numeriai.

BRIDGBPORT MOTOR SERVICI 

Goodeonai Broliai 
Pornyiių ir pianą muveriai vietoje ir 

toli patarnavimas gera* ir pigus. 
817 West 34th St 

TtL Bouhvard 9336 
----- —“ ... ..... .

‘Savas Pas Savų 
— sako biznieriai

Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai 
įsakė visą D. Suffrin, Ine., staką parduoti nežiūrint kiek jis. kainavo. Tai didžiau
sias paaukojimas rudeninių prekių už žemiausias kainas per 20 metų. Nieko nepa
liekama—kiekvienas drabužis bus parduotas — tūkstančiai naujų Siutų, Overkautų, 
Topkautų, Skrybėlių ir vyrų skalbinių turi būti parduota, štai jūsų proga gerus 
Suffrin, Ine., drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ir augštumo kokybės pirkti 
pusdykiai. ; -c • / - :• / .
Niekad pirmiau drabužių biznio istorijoj Sdciety Brand ir Siirion 
Ackerman nauji rudeniniai drabužiai neparsidavinėja už taip

,, juokingai žemas kainas 
’ y-S, ' V «

Stock Yards Trust <
Yards National Bank of Chicago sėrininkų

Kurie nustebins jus savo puikia kokybe 
ir rankomis pasiuvimu už šią juokingą 
žemą kainą M C OR
tiktai, ........ > | CLOO

Naujas, gražiame kabihete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau pirkti ne
reikia, dabar $XO*00

nurodoma, kad 
sutveręs vynuo- 
kitokius augme- 

tikru procesu 
pavirsta j sunkas; kad pačioj 
biblijoj, nurodoma, jogej galima 
išsigerti; kad pripažinti padorų 
gyvenimą gyvenę vienuoliai Be
nedikto vardo sunkę vyną ži
nomą 
r i ko j 
kuris 
teises 
lios išsigerti ar pavalgyti ką 
jis nori; kad Califorpijoj pre
zidento giminietis nutvertas su 
19 painčių viskčs lengvai pa
leidžiamas, o Chicagoj papras
tas žmogus (lietuvis) baudžia
mas kalėjimu už pasidarymą 
alaus sau ir pavo draugui; kad 
pagalios pats sausasis .agentas 
Giladay girtas būdamas pašau
na jauną vaikiną, kuris, maty-* 
damas bejėgę agento padėtį, 
mėgina jam pagelbėti. Rezo
liucija reikalauja, kad toks 
blaivybės įstatymas butų išvy
tas bent už Chicagos ir Cook 
pavieto ribų.

Rezoliucija 
sarkastiniiį, 
kanžiu’.b^i^ 
nu 
visų, išskyrus vieną, aldermanų 
balsais. Tas vienas priešingas 
rezoliucijai aldermanas 
dė Wiley W. Mills. ,

Surpl 
Reserved for Taxes. Inter

ese, ete..................................
Unearned Discount ..........
Divident ebreks outstanding 
Bills Payable ............ . ....... .
Other Liabilities ...................

Loans and 
Federal Reserve Bank Stock ..... 
Other Resources ...........................
Bank Buiidįng .............................
Interese Earned—Not Colleceed

Assets Convertible Into .Cash 
on short notiet:

Loans secured by Stock and 
Bonds payable on call or 
short notice ..........

United States Government 
and other listed bonds

Cash and Due from

Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QQ.OO 
dabar ........................   -■
Musą krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 j savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radios visų iidirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

Jis atsako wardos bosiu. '
Wardos bosas jau kas kita. 

Jis, tiesa, dažnai yra pakilęs 
iš presinkto viršininko. Bet pttr 
kilęs savo gabumais, energija. 
Jo niekas neskiria. Jis yra 
wardos bosas todėl, kad esti 
stipriausias wardoj asmuo. Ga
li pasitaikyti, kad kitas asmuo 
bus priskaitytas bosu. Bet ne
ilgam, nes stipriausias asmuo 
ilgainiui turi užimti priderančią 
vietą.

Wardos bosas nepriklauso 
nuo '“didžiojo boso”, kaip pav. 
demokratų tarpe šiandie nuo 
Cermako.

Bet jis eina kartu su didžiuo
ju bosu, nes to reikalauja jo 
sumetimai. O sumetimai esti 
daug-maž tokie: jis ieško "iw 
lonių” savo wardai miesto sa
lėje, teismuose, jis net kartais 
susitinka su gubernatorių, jei 
gubernatoris yra jo partijos 
žmogus; jis konkuruoja su ki
tais wardos bosais dėl malonių. 
Jam svarbu gauti juo daugiau 
malonių, ba tuomet jis turės 
daugiau draugų, jo įtaka bus 
didesnė, jo prestižas aukštes
nis.

Wardos bosui nėra prasmės 
pyktis su didžiuoju bosu, su 
kuriuo jisai matosi kuone kas
dien ir "tariasi. Antra tečiau 
vertus,, ir didysis bosas nerodo 
kumšties wari|os bosui. Jią daž- 

S Įniausią stengiasi « 
« laikyti j| prie savęs.

wardos bosai pradeda 
trauktis nuo didžiojo boso, tai 
jau reiškia, kad jo paties, kaip 
didžiojo boso, karjera baigiasi. 

' O tai labai liūdna, ba didžiojo 
, boso galia esti stambesnė, nei 

bet kurio teisėjo, valstybės gy-

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVINO 

Local 8 Long Dbuncc Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Ret. Tel. Yatda 3408

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma ♦pąveikslas “The 
Cuban Lovę Song”; kitokie 
numeriai.
1' McVickers ,tę;atre 
ku rodoma.,paveikslas ‘ 
Cliamp”; kitokie numeriai 
' United Artists teatre — 
laiku rodoma paveikslas “Cor- 
sair”; kitokie numeriai.

Oriental teatre- — prade
dant penktadieniu, gruodžio 
4 d., bus duodamas' scenos nu
meris, kurį išpildys Ted te- 
wis ir jo džiazo orkestraų pa
veikslas “Girls About Town”;

Puikiausio^ kokybės/vilhom|. Aipje grur 
pėje yra didelis pasiMnldmas ŠO0IĘTY 
BRAND drabužių. Rankomis siūti, pui
kus pamušas Celanese ir Skinners sa
tino, tiktai v $*19 45

Aldermanai davė peklos 
sausiesiems

V ado vai Industrijoje 
Yra Jo Direktoriai

Antradienį miesto taryba pri
ėmė rezoliuciją, kuri skaudžiai 
plaka blaivybės įstatymą.

Rezoliuciją patiekė aid. O’- 
Grady. Joje 
pats visagalis 
ges, rugius ir 
nis, kurie tam

nėjo arba net paties 
mero.

Taip, su wardos bosu 
skaitytis. Pats wardos 
k^i kada turi politinį 
Jo alga gali siekti iki 
tūkstančių dolerių metams. Jis 
gali būti koks nors kontrakto- 
rius. \Vardos bosavimas pagel
bės jam ir kaip kontraktoriui. 
Jis gali būti kriininalis advoka
tas —, jo politine * įtaka jom 
daug reikš. Ne retai wardos 
bosas užima komitimano vietą, 
kuri tiesioginiai nieko nemo
ka, o “netiesioginiai” rasi ke-4 
liolika tūkstančių suteikia me
tams. Niekuomet nereikia už
miršti, kad bent Chicagos poli
tikoj pirmą vietą vaidina dole
ris ir džiabai.'

Viena svarbiausių vvardos bo
so agentijų, dėka kurioms jis 
jaučia savo teritorijos pulsą, 
yra wardos kliubas. Tam kliu- 
bui priklausyti kviečiami visi 
boso partijos nariai. Nario mo
kestis visai menka. Faktinai 
mokestį gal temoka tik koks 
trečdalis kliubo narių. Pats 
wardos bosas dažniausia esti 
iždininkas. Jis čia informuoja 
narius apie mašinos padėtį. Jis 
iš čia paliepimus duoda.

čia susirenka kuone kas va
karas boso leitenantai — tki 
vienas, tai kitas, čia yra daž
nai biliardo stalas, čia eina 
kazirų gemis, ne kažin kaip at
kaklus, ot taip sau smagus. 
Dalis pelno paliekama kliubui 
palaikyti. Kai kada užtiksite 
kliube ir barą, kur galėsite nu
sipirkti \“home brew”. Jei tei
sybę pasakyti; tai “home brew” 
turi žymios reikšmės Ir kliubo 
finansams ir pačiai garbei.

Be to, wardos kliubas suren
gia išvažiavimų, piknikų, šokįų. 
Visa tai sudaro kaip ir šeimy
ninę atmosferą. Palaiko ryšius 
tarp ,wardos boso ir wardos gy
ventojų. Vaišės wardos kliubo 
svečiams ne retai duodamos 
veltui. Kai kada į šitokius pa
rengimus atvyksta *ir pats “di
dysis” bosas. Jis esti garseny
bė, * jo ' “skaistą” * veidą išvysta 
ir paprasti piliečiai. Ir gali di
džiuotis ir didžiuojasi kaip ka
talikai pamatę vyskupą arba 
kardinolą.

Balsavimų laiku wardos bo
sas važinėja po visą wardą ir 
yra tikras generolas.

Bet svarbiausia wardos boso 
galios ypatybė tur būt bus ta, 
kad jis parenka mums miesto 
tarybos narius (aldermanus), 
legislaturai kandidatus, o kar
tais nusako ir kongreso aspi
rantus. Aš arba jus gal mano
me, kad mes patys parenkame 
aldermanus, legislaturai narius 
ir kongresmanus. Jei taip ma
nome, tai klystame.

Paprastai esti šitaip. Wardos 
bosas parenka kandidatą alder- 
mano vietai, nusiveda jį pas 
ęlidijį bosą ir pareiškia: “Šis 
asmuo, Džimis ar Džiakis, kan
didatuos į aldermanusi Aš už 
jį atsakau.” Didysis basas p£t- 
spaudžia ranką kandidatui, ta
ria keletą žodžių. O paskiau už 
tą kandidatą suka visa mašina. 
Jis ir nominuojamas. Del le- 
gislaturos nario arba kongres- 
mano gal pasitars kelių wardų 
bosai ir didysis bosas.

Jei nematoma galimybės sta
tomam kandidatui laimėti, tai 
leidžiama kandidatuoti kokiam 
ambitiškam, bet mažai įtakos 
turinčiam asmeniui. Jis ^riš vien 
nebus'išrinktas, o jo ambicijos 
liks patenkintos. Gi įtakinges
nis ir gudresnis politikieriŠ ži
nos, kad nebuvo vilties laimė
ti. Reiškia, ir vilkas sotus ir 
avis čiela. Bet jei yra vilties 
laimėti, tai bukite tikri, kad

MAKES^^^SH
WASHINGEASnW^

Vartodamos LINCO-WASH garsųjį

Skalbimo vandenį, jus galite dabar išskalbti savo drabužius BE VIRINIMO. 
Pašalina visokios rūšies plėtmus kaip kokia magija ir padarys jūsų skalbinius 

baltus kaip Sniegas.

Linco Products Corporation
1 1636 South Halsted Street, / Tel. Pullman 6201

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. KĮedzie 8902 Q
K .1514-16 'Roo«ev«lt Rd, r 4 |

arti' St; Louis Ava.
CHICAGO, ILL.

Daktaras
•rZ

Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
o, plaučių, inkstų ir puslia, užnuodijimi krau- 
jeumatizmą, galvos 'skausmus, skausmus nuga- 
udejimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-

sugelį metą ir Hgydž tūkstančius ligonių." Patarimas 
OFISO VALANDOS:* Kasdie nuo 10 valandos ryt® Iki 1 

liomis nuo 10 ryto iki I val.
kariipas Kealev Ava., Tai Crawford 5573

Rankomis Siūti Vienų Vilnų Tikrai 1 
'< ’; r '$20 ir $25

SIUTAI IR OVERKAUTAI
■t • ' v . -i.4 /

Pirkite du ar daugiau uz $£| *7E 
šią žemą kainą; tiktąi už I V

' ' ’ MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI IR OVERKAUTAI'

Pasįuti iš puikiausių worsted vilnonų, 
naujausių stylių, įpiyni-AR 
kojami už |

Miistj puikiausi $50.06 ir $55.00 \
■'j dpstomvSiuti . f ,

SIUTAI IR OVERKAUTAI 
Pannhtiniausią importuotų ir vietinių 
vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER- 
aVĮAN ir kitų augštos rųšies išdirbjysčių. 
Naujausi styliai įvai- zR
liausiu patternų, už tiktai

wardos bosas parinks kandida
tūrai “molduną”, t. y. tokį as
menį, kuris pilnai klausys jo, 
wardos
los.

Ir ot 
taryba, 
cagoj įstaiga, faktinai priklau
so nuo wardų bošų. Kad het 
valstijos legiplaturoj užtiksimą 
narių didžiumą nuolankiai pa
klusnią wardų bosams. Ir kaip 
bosai lieps, taip svarbiais jiėms 
klausimais aldermanai ar legis- 
laturos nariai’ balsuos.

* čikagietis.
(Bus daugiau)

Sausojo agentu ir blaivininkų 
kalbėtojo advokatai mėgino pa-, 
liuosuoti jį iš kalėjimo. Tas as
muo yra Giladay. Girtas būda
mas jis pašovė jauną vaikiną. 
Už tai Giladay pateko kalėji
mam Teisėjas Prystalski pa
reiškė, kad jis nepaleisiąs Gila- kitokie numeriai

HatsCleaned
& Blocked 

50c aSsbTaipgi valome ir pro$i-f*k 
name vynj siutus ir overkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place 
----- --

štai yra viso gyvenimo proga nusipirkti drabužius—už žemiausias kainas per 20 m. 
—Mes patariame pirkti anksti kol pasirinkimas yra pilnas. Skubėkite—nevilkinkit 
—jis greitai išeis. Jums norėsis nusipirkti kelis šių drabužių ateičiai.

I

DAVID SUFFRIN, Ine.
\ 1171-77 Milwaukee Avė., prie Division Street

TURTAS
1 v

Discounts ............ . ........

Bendras Statementas Stovio Užbaigus Dienos Biznį Rugsėjo 30, 1931

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
AND

roję, koičjinų, gerklei ikaudejim) Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus HgydycL ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis junu. gali j>adary(L 
Praktikuoja per daugelį 
dykai. OFISO VALANDOS t4 L„ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 26 St.

10 valandos ryto iki 1

General
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NAUJIENOS
The Lithaanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine. 

1739 South Babted Street 
Telephone Roosevelt 8509

Edttor P, GRIGAITIS

Subacription Kates t 
$8.00 per year ta Canada 
37.00 per year outside oi Chicago 
$8.00 per year in Chiearo 
8c per eopy f
Entered aa Second Class Matter 

March 7th 1914 ht the Post Office 
of Chicago, UI. undar the act of 
March &rd 1879.

by

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
■akmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
dmvA 1789 a Halsted SU Chicago, 
UI. Talefoaaa Rooscvelt 8500.

tNHMkyme Kalmi 
ęhlcagoje — paital

Metama -------------- -------$8.00
Pusei matu r - --- 4.00.
Trims minėdama 2.00
Dviem minėdama .... . ........ 1.50
Vienam minėtini ...........  .16

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ..................... 8c
Savaitei  18c 
IMneriul .............. - , 7*o

Suvienytose Vaidilose, no Chicagoj, 
paltui

Metama ......... ..................... — 17.00
Pusei metu ...................   8.50
Trims menesiams 1.75 
Dviem minėdama----------- --- 1.25
Vienam minedui ........ ...,75

Lietuvon ir kitur uideniuose 
(Atpiginta)

Metama  ..... ------------ $8.00
Pusei metu 4.00
Trima minėdama _____ —, 2.50
Pinigua reikia dusti neito Money 

Orderiu kartu au uiaakymu.

POLITIKA PAŠALPOS TEIKIME

New Yorke buvo iškelta aikštėn, kad privačių žmo
nių sudėtos aukos ir miesto paskirti pinigai bedarbiams 
šelpti'pereitą žiemą pateko daugiausia tiems, kurie re
mia politišką demokratų mašiną Tammany Hali. Vie
tos viešuose darbuose, kurie buvo vedami tikslu sušelp
ti bedarbius, taip pat buvo išdalintos tarpe politikierių, 
jų giminių ir jų draugų.

Galimas daiktas, kad panašių dalykų bus ir Chica- 
goje. Mums jau teko girdėti nusiskundimų, kad labda
rybės organizacijos, per kurių rankas eina pašalpų 
skirstymas iš bendrojo bedarbių šelpimo fondo, reika
lauja, kad prašantieji pašalpos atneštų paliudymus nuo 
savo apielinkės parapijų klebonų arba politikierių, nors 
bedarbiai ir neturi nieko bendro nei su parapijomis, nei 
su politikieriais..

Bedarbių šelpimas turėtų būti nemaišomas nei su 
partijomis, nei su religijomis. Jokia politika neprivalo, 
būt i tą reikalą kišama.

NAUJAS SMŪGIS REPUBLIKONAMS

New Jersey’s valstijos 5-ame kongresiniame dis- 
trikte laimėjo rinkimus' demokratų kandidatas, Percy 
H. Steward. Tą distriktą pirma atstovavo republiko- 
nas. Taigi kongrese bus dar vienu demokratu daugiau 
ir vienu republikonu mažiau, negu buvo iki šiol. Demo
kratai buvo jau ir taip įgiję daugumą. Dabar ta dau
guma pasidarė dar didesnė (219 prieš 214).

Šitie rinkimai New Jersey valstijoje yra naujas 
smūgis republikonu partijai ir prezidento Hooverio ad
ministracijai. Rinkimų kampanijoje republikonu kan
didatas gynė Hooverio rekordą, o demokratas jį ata
kavo.

Žmonės tuo budu vis aiškiau ir aiškiau pasisako 
prieš valdančią partiją ir dabartinę' krašto vyriausybę. 
Bet atmesdami republikonus, jie balsuoja už demokra
tus. O ko jie gali tikėtis iš demokratų? Nei bedarbių 
klausime, nei farmerių gelbėjimo klausime, nei muitų, 
nei užsienio politikos, nei ikaro skolų klausimuose de
mokratai nėra užėmę jokios aiškios pozicijos. Viėni de
mokratų lyderiai kalba vienaip, kiti'kitaip. Net prohi- 
bicijos klausime tarpe demokratų nėra susitarimo ir 
nuomonių vienodumo. Dauguma demokratų .pietinėse 
valstijose yra fanatiški prohibicijos šalininkai; o šiau
rinėse valstijose demokratų lyderiai yra “šlapi”.

Iš demokratų žmonėms tiek pat naudos, kaip ir iš 
republikonu. Jeigu žmonės nori turėti geresnę valdžią, 
tai jie turi palikti tas senąsias partijas kapitalistams, o 
patys susiorganizuoti į tokią partiją, kuriai pirmoje 
vietoje rūpėtų darbo žmonių reikalai.

’ / ' ’ '• ’ * • ' ■' ’ ji X* ’ "t/. - > '

rengta parėmimui Komdnistų 
Partijos kovoj prieš bedarbę ir 
t. t.” Ir “gražaus pelho” toje 
vakarienėje padaryta — $31.(10, 

Kaip tas pelnas padarytas? 
Ogi ve kaip: komunistų parti
jos ' “lietuvių biuro” paskirti 
žmonės perėjo per biznierius, 
prisikolektavo duonos, kopūstų 
ir kitokių produktų ir iŠ tų 
produktų pagamino valgius; o 
publika, ktiri vakarienėje daly
vavo, turėjo už valgį užsiiho- 
kėti. Kai kurie biznieriai, bėję, 
vietoje, produkti), davė pinigų. 
“Laisv.” korespondencijoje pa
minėta ir vardai tų biznierių, 
kurių aukomis bimbinihkai tą 
vakarienę rengė. Tenai skaito
me: \

“Kai kurie biznieriai irgi 
prisidėjo su aukomis. K. Kai
rys paaukavo 10 šv. miltų ir' 
du sv. taukų. J. Plukis Š gal
vas kopūstų. P. Pivoriūnas 
10 kepalų duonos. Duonkepis 
J. Dargis pinigais $2, Al. Če
paitis $1 ir A. Gunas 50 cen
tų. Jiems taipgi ačiū už au
kas.”
Taigi lietuvių biznierių duo

nos kepalus, taukus, kopūstus 
ir dolerius bimbifiinkai su mie
lu noru priėmė’ir jiems viiešą 
padėką išreiškė, visai nesisar- 
matydami to, kad tie biznieriai 
bimbininkų laikraščiuose yra 
nuolatos vadinami “parazitais”: 
Bet, biznierių paaukotus kopūs
tus ir duoną sušvėitę, binibi- 
ninkai juos ir vėl plūs ir, Leni
no teziais pasiremdami, įrodi
nės, kad draugavimas su biz
nieriais tai “niėkšystč”, 
došystė” ir “proletariato 
davimas”.

Ir suprask tu dabar tų 
lerių “principus”'!

Komunistų - “principai”
šidlavos ubagų “principai”. 
Kaip ubagaį, susėdę per atlai
dus prie, šventoriaus,' gieda 
“Duok lašinių didį šmotą, gausi, 
danguje zoplotą”, ir dėkoja, iki 
žarnos pasilenkdami, kiekvie
nam, iš kurio gauna almužną, 
bet piktai šnypščia ir kolioju
si, jeigu žmoguš ~'pratina pro 
šalį, almužnos nedavęs, — ly-. 
giai taip elgiasi ir komunistai.' 
Duok jiems auką, tai nežiūrint,, 
kas tu butum, jie tau kloniosis 
ir tave garbins; be,t*neįdčk į 
j ų atkištą delną almužnos, tai 
jie ant tavęs puls, kaip šunų 
ruja. O baisiausiai jie, žinoma, 
neapkenčia tų, kurie ne ‘tik, 
jiems neaukoja, bet da ir ki
tiems žmonėms pataria, kad ne
aukotų.

Jie yra ne tik ubagai dvasio
je., kuriė aklai seka paskui sa
vo diktatorius komisarus. Jie 
yra ir ubagai iš profesijos, ir 
tai yra svarbiausia komunistų 
“politikai” suprasti. Joks pado
rus žmogus, taip biauriai išder
gęs , biznierius, kaip kad juos 
dergia bimbininkai, neturėtų 
drąsos eiti pas tuos pačius biz
nierius ir prašyti duonos kepa
lų, lašinių ir kopūstų. Tokią 
begėdišką drąsą gali,t urėti tik 
profesionalis ubagas, kuris gy
vena iš svetimos malones ir 
kuris todėl žmones skiria ne 
sulig jų įsitikinimais, jų eko-: 
nomine padėtim, jų gabumais 
arba sąžiningumu, bet tik su
lig tuo, kas jam duoda almuž- 
ną ir kas neduoda.

Pradžioje komunistai gal bu
vo revoliucionieriai; 'kurie, ne
suprasdami visuomenės sąlygų, 
tikėjosi ūmo perversmo. Bet 
šiandie jie yra organizuoti pa
razitai. /

“ju-
par-

mek-

yra

INDIJOS KLAUSIMAS NEIŠSPRĘSTAS

Apvalaus stalo konferencija Londone išsiskirstė, 
Indijos klausimo neišsprendusi.

Kada ji rinkosi, prieš keturis mėnesius, Angliją 
valdė Darbo Partija. To laiko valdžia butų sutikusi 
duoti Indijai plačią autonomiją su dominijos teisėmis 
(kaip kad turi, pav. Kanada). Bet Indijos atstovai rei
kalavo daugiau ir patys ginčijosi 'tarp savęs, gaišinda
mi laiką. Indusai, mahometonai ir kitokios Indijos 'gy
ventojų grupės nemokėjo susitarti tarp savęs. Galų ga
le, Anglijoje valdžia pasikeitė. Po rihkimų, kuriuose 
milžinišką daugumą vietų parlamente laimėjo konser-> 
vatoriai, Indijos delegatų viltis gauti savo kraštui 'do
minijos teises išnyko. .

Dabar gal Indijoje vėl kils pilietinis karas.

Apžvalga
BIZNIERIŲ AUKOS

BIMBININKAMS .

Komunistų spauda biznierius 
labai dažnai ’kolioja. Savo opo
zicijai (“sklokininkams”)' ji la
bai piktai prikaišioja, kad pa

einanti su biznieriais,
jau.- pasirodo “Naujie- praneša, ta'

s taroj i 
0 jeigu

nose” kokia^palaUki 'biznieriams 
žinutė arba straipsnis, kuriame 
kalbama apie biznio reikalus, 
tai bimbininkų organai rėkia, 
kaip už liežuvių pakarti, y

Bet žiūrėkite, ką daro patys 
bimbinipkai. ^Laisves” gruodžio 
1 d. Jaidoje aprašoma vakarie
nė, kurią surengė “Komparti
jos 5 *15istr. ‘Rietuvių Biuras” 
Pittsburghe. Tai buvo grynai 
partiriis parengimas k jo tiks
las buvo, kaip vienus /rengėjų

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

INTERNACIONALIZMAS
IR TAUTA

Po Lietuvos socialdemokratų 
šuvažiavimo, kuris Nesenidi 
įvyko Kaune, “Lietuvos Ąidas” 
įdėjo ilgą vedamąjį (editorialą) 
apie socialdemokratų pasdkimą 
į> kaimą, ^enai :bąpdoiųa įrody
ti, kad socialdemokratai pirma 
buvę labai naiVųs ir tikėję i 
dalig tokių dįlyUų, kurie pasi
rodė esą nejvykinami arba VL 
sai netyrdkiiški, ir todėl dabar 
jie savo programą keičiu ir 
bandą prisitaikyti . <prie

kybių. Tarp;kitu dalykų, ofieio- 
zas plačiau apsistoja ties inter
nacionalizmo ir tautos klausi
mais. Jisai rašo:

“Socialdemokratai visame 
pasauly pirmoj eilėj yra in
ternacionalistai. Jie siekia 
panaikinti valstybes (! — 
“N.” Red.), kad pasiliktų 
utopiška ‘viena tėvynė’. Jie 
nori panaikinti ir tautas (? 
—f “N.” Red.), kad pasiliktų 
taip pat utopiškas socializ
mas robotas be jokios tauty
bės. Utopijoj utopijomis, ži
noma, ir pasiliks.

“Savo utopiškiems ekspe
rimentams daryti socialde
mokratai tačiau visur siekia 
paimti valstybių valdžią į 
savo rankas. Tuo tikslu jiems 
tenka taikytis prie valstybių 
gyvenimo dabartinių sąlygų. 
Todįl didelė dauguma pasau
lio socialdemokratų nuduoda 
(! — “N.” RedO nesą vien 
internacionalistai. Didelė jų 
dauguma susitaiko su esamu 
nesocialištihiU' /valstybių re
žimu ir dedasi, lyg jiems rū
pėtų net tautiniai reikalai, 
lyg jie dirbtų vien atskiros 
savo tautos labui. Dėdamiesi 
quasi tautininkais, jie tikisi 

x daugiau suvilioti savo parti
jai savo tautiečių. Taip pat, 
dėdamiesi nesą akloj opozi
cijoj nesocialistinei savo 

» kraštįp vyriausybei, arba ir 
patys dalyvaudami koalicijoj 
su tokia vyriausybe, jie te
nori tik apdumti žmonėms 
akis, lyg jiems taip pat svar
biausia rupi išlaikyti gyvą 
savą tautą ir nepriklausomą 
atskirą savo valstybę.” (Žiur. 
“L. A.” No. 256.) > ;

/ •

Reikia stebėtis, kad taip 
žioplai gali kalbėti editoriale 
valdžios leidžiamas laikraštis. 
Matyt, tą laikraštį redaguoja 
koks nors, anot jo . “robotas” 
(mechaniškas be smegenų žmo
gus), kuris skelbia tą, kas jam 
padiktuojama. . / , \

Tas besarmatis oficiozo rašy
tojas pliauškia aiškias, nesąmo
nes apie socialdemokratus, nors 
socialdeįibkratU' programas, 
principai ir daigai yra žinomi 
Visiems,' kas 'tik netingi Skai
tyt ir galvot, j Socialdemokra
tai, girdi, noyįr panaikinti val
stybes ir . tautas,' * 6 tuo tarpu 
visi žino, kad1 socialdemokratai 
pirmiau, negu kas kitas, ėmė 
ginti tautų reikalus. Per dešim
tis metų, daug- anksčiau, negu 
pasaulis buvo girdėjęs apie 
Amerikos prezidentą Wilsoną ir 
jo 14 punktų, daugelio šalių so
cialistai jau turėjo savo pro- 
gramuose tautų apsisprendimo 
obalsį. Despotiškų monarchijų 
šalyse socialdemokratai stojo, 
už monarchijų- nuvertimą ir 
steigiamo seimo sušaukimą. 
Lietuvoje socialdemokratai bu
vo pirmieji, kurie iškėlė Lietu
vės neprikfcuisomybės reikala
vimą ir įdėjo jį\ į savo progra
mą, — tuo laiku, kada dauge-. 
lis dabartinių tautininkų šulų 
dar tarnavo caro valdžiai ir 
vadindavo kvailybe svajot apiė 
^Lietuvos atsiskyrimą .nuo Ru
sijos. •

Socialistai no nuduoda ir ne
apsimeta, kad jiems rupi savo 
tauta. Jie už tautos jiėikųlus 
nuoširdžiai kovčja, kadangi tau
ta milžiniškoje savo daugumoje 
susideda iš darbo žmonių, ku
rių interesus socialistai gina. 
Nuduoda ir apsimeta 'tautinin
kai. • žodis “tauta” jiems yra 
spekuliacijos objektas ir žmo
nių mulkinimo bei apgavimo 
priemonė. Kas» tautas laisvę su
trempė, kas tautą pavergė Lie
tuvoje, jeigu ne tautininkai ? f

Tas Lietuvos oficiozo - “robo
tas” mulkinu mvb skaitytojus, 
kuomet jisai pasakoja; kad ne
galimą Nž tautas reikalus ^t^i, 
e^iiit' a^eįi^cįęnalisty 
te^aėįopa|ižiįąs (taiftautišku- 
maš) reiškiu jiik Ne tautų pa
naikinimą, o tfk kooperavima 
ir sutarimą tarpe tautų. Kad 
tautos galėtų !. kooperuoti, jos 
turi gyvuoti ir. turi viena kitai 
pripažinti dygias teises. . ;.j ..

Kas Daryti Bedarbiams?
T <• - ' * ■ ■ ' ' ■ f f.- ■ ■:< ..T ’

minė. Ar šaltas oras, ar dviko
jo likimas jas išgąsdino 
aprimo. Kate neatvyko,

Vienas asmuo mums rašo: 
Gerbiama “N-nų” Redakcija:

Prašome duoti atsakymą 
į šį klausimą apie bedarbius:

Kada aš, skaitydamas 
“Naujienas”, matau priešin
gų išsireiškimų 'kas liiik or
ganizavimo bedarbių arba 
maršavimo bedarbių — nu, 
kas daryti, kad nesiorgąni- 
zuoti ar nemaršuoti? Juk tik 
per organizaciją ir reikalavi
mus galima atsiekti. ♦ 

“Naujienų” Skaitytojas.

Tas “Naujienų” Skaitytojo 
pasakymas, kad “Naujienose” 
jisai matęs išsireiškimų prieš 
bedarbių organizavimą ir mar- 
šavimą, žinoma, nėra teisingas. 
“Naujienos” visuomet laikėsi 
tos nuomonės, kad tik organi
zacijos keliu ir tik per kovą • 
darbininkai — tiek dirbantieji; 
tiek bedarbiai — pagerins sa
vo būklę. Bet jos mano, kad 
tas neva organizavimas ir tie 
“maršavimai”, kuriuos bedar
bių vardu vykina ‘komunistai, 
yra visai , bergždžias ir net 
kenksmingas darbininkams da
lykas. Ir štai dėlko.' 

\ * ,

Neva organizuodami bedar
bius, komunistai tyčia skaido 
ir demoralizuoja darbininkus. 
Jie niekina, plusta ir keikia vi
sus darbininkus! kurie, neprita
ria komunistų partijai; ypatin
gai piktai jie plusta socialistus, 
nors socialistai'.pirmieji pradė
jo aiškinti darbininkams, jogei 
yra reikalinga apdrauda nuo 
nedarbo ir kitokios Socialinės 
Apdraudos formos (apdrauda 
nuo ligos, atlyginimas už sušL 
žeidimus ir t. t.). Kur tik so
cialistų atstovai patenka į le- 
gislaturą, jie duoda sumany
mus įvesti apdtaudą nuo ne
darbo. Dabartiniu laiku ’jie, be 
to, reikalauja, kad miestai, val
stijos ir fedėralė valdžia skir
tų pinigų , viešiems . darbams ir 
kitokiais; biųjląįs rūpintųsi be
darbių likimu. ‘

Na, o komunistai visaip so
cialistus šmeižia ir stengiasi 
bedarbius įtikiriti, *kad socialis
tai esą darbininkų priešai, kub- 
ne aršesni, negu kapitalistai! 
Savo instrukcijose “bado mar- 
šuotojams”, komunistų vadai 
specialiai pabrėžė, kad reikią 
kelti demonstracijas prieš so- 
cialįstus Mihvaukee’je ir kitiįr. 
Iš tokios komunistų agitacijos 
ir iš jų darbų yra aišku, kaį 
jiems rupi ne bedarbių reika
lai, bet visai kas kita. Bedar-p 
bių vargai yra jiems tas arkliu
kas, kuriuo jie šiandie jodine-, 
ja, rekiamuodamicsL ir žvejo
dami dolerius savo partijos kro- 
meliūi, iš kurio minta keletas 
šimtų jų agęntų. ’ ,

Iš principo komunistai nėra 
šalininkai apdraudos nuo ne- 
darbo arpa kokių nors kitų, 
darbininkų būkles pagerinimų. 
Visi, kurie atsimena, kaip atsi
rado šioje, šalyje komunistų 
partija (arba partijos, — nes 
jų yra keletas), žino gerai, kiacį 
iš pat pradžios jie pasisekė 
prieš visokias reformas, ^rieš 
visokius įstatymus, kuriais ap
saugoj ama darbininkų reikalai, 
Jie prakeikė socialistus ir ap
šaukė juos ‘Jkontr-reyoliucio-; 
nierįais”, “darbininkų priešais” 
ir “kapitalizmo bernais” už tai, 
kad socialistų programe buvo 
įdėta reikalavimai valstybinio 
draudimo nuo nedarbo, nuo Ne
laimingų atsitikimų dirbtuvėse 
ir t. t. Komunistai šaukė, kac 
reikia tik ginkluoto sukilimo ir 
revoliucijos — ir nieko dau
giau ; o kas / nori darbininįkų 
btivj pagerinti, reikalaujant 
tam tikrus įstatymų kongrese 
arba legislaturoje, tas, girdi, 
;ėsąs darbininkų ^išdavikas” ir 
“fhuįkįntojas”. ' . ?

šitokią propagandą jie vątė 
het koletą metų. Paskui silsėk 
jie savo politiką pakeitė, ir da* 
bar jie jau giriasi, kad jie esą 
^vienintėliai” kovotojai už fįh-: 
dra.udą lino nedariau, lt. jie ;n|t 
organizuoja “maršavimą” (autį-

mobiliai) į WaShingtoną, kad 
kbngrms butų ' ‘priverstas” 
išleisti Jstatymą bedarbių nau
dai! Dėlko pas juos įvyko te
ikia atmaina? Kodėl dabar jau 
pasidarė geras daiktas eiti į 
kongresą ir reikalauti valstybės 
lėšomis aprūpinti '1 bedarbius, 
kuomet pirma tatai buvo “ju- 
došystė”, ' “darbininkų" mulkini
mas” ir “bernavimas kapitaliz
mui*’ ?

Ar komunistai atsižadėjo sa
vo prOgramo, kurį jiė pirma 
skelbė? Ne, jie patys sako, kad 
ne. ‘Jie, sako, kad jų principai 
pasiliko tie patys, tik taktika, 
pasikeitė. Vadinasi, nedarbo 
apdrauda ir reikaiaVitans, kad 
valstybe rūpintųsi bėdarbiais, 
komunistams yra tįk taktikos 
klausimas. Tik dėlto, kad tuo 
klausimu jie tikiši šiaųdie at
kreipti į save minių dkis, tai 
jie apie j j ir kalba. D tikrumo
je komunistams riėrupi ir Nie
kuomet nerūpėjo niekas kita, 
kaip tik savas partinis biznelis. 
Ve dėlko jiė taip šlykščiai iį 
begėdiškai niekina visus, kurie 
nuoširdžiai veikia darbininkų 
judėjime, ‘komdnistų “princi
pams” nepritardami.'

Nedarbo’klausimas,Negali būt 
išrištas be politikbs pagėlbOs. 
Komunistų pąrtija neturi jo
kios reikšmės politikoje. Socia
listai yra šimtą kartų stipres
ni: jie turi atstovų f įvairiose 
legislaturoše ir miestų tarybo
se; vienoje valstijoje (Wiscon- 
sine) jie jau turi nemažą pa
jėgą. Taigi vienas dalykai, ką 
bedarbiai turėtų darytu yra —, 
dėtis prie sodąhStų partijos. 
Juo soctalistų įtaka bus dides
nė, juo daugiau jie galės iško
voti bedarbiams.

Bet ir to negana, 'Bedarbių 
vargas didelis, ir negalima 
laukti, iki socialistai tiek su
stiprės, kad jie pajėgs priversti 
federalį kongresą ir valstijų 
legislatupas suteikti (bedarbiams 
žmonišką paramą. Reikia ra-, 
ginti darbininkų unijas ir ki
tas organizacijas, kad jos kel
tų balsą ir reikalautų pagelbės 
bedarbiams iš valdžios. Jeigit 
organizuotieji darbininkai su
manytu padaryti viešą demon
straciją gatvėse, 'tai ir tas ga
lėtų turėti getų Pasėkų. Bet 
dalyvauti dembhattaeijoše, ku
rias rengia kottitfnistai *su tiks
lu iššaukti riaušes, 'idant jie 
paskui galėtų ’į M'Askvą tele
grafuoti, 'kad “jnii Amerikoje 
revoliucija”, — nėra ’jokibs 
prasmės.

aprūpinti ''bedarbius,

SKARMALAIUžmigo

t

- jos 
vejas 

į šiaurę išvažiavo, o mažes
niems gyviams tur būt maisto 
pritrūko.

Paskutine naktis. Skarmalus 
nupirko vertelga ir rytoj jau 
išsiveža bala žino kur. Skarma
luose drebąs Žmogaus kūnas 
atėjo ir pargriuvo j skarmalų 
krūvą. Jisai tiktai dabar pra
dėjo matyti ir suprasti šio svie
to mandrybes: kodėl jisai badu 
dvesia, o kiti baliavoja. Dabar 
jam atsirado noras kovoti už 
teisybę, už skriaudžiamų tiesas, 
bet Giltinė atsinešė dalgį ir 
jam galvą nupjovė.

Užmigo skarmalai. Vėjas ne
pūtė, gyvūnai, žmogų pajuok
dami, išsikraustė. IPaliko negy
va skarmalų krūva. —Mat. v

v
Vienas žvirblis iš vie

tos, lutas vieton
Rašo Dr. A. Montvidas

kandida-

prašyti, 
pabūtų,

Keli mėnesiai atgal aš paa
bejojau, ar atsiras kandidatų 
Užpildymui tų žmonių' vietų, 
kurie mus valdo arba pasiry
žę yra svietui pasidarbuoti ir 
patarnauti. Pasirodo, kad ue 
depresija, nė pokarinis efektas 
labdaringų širdžių nesugadina. 
Ne tik didysai inžinierius, o ir 
visa eile patriotingų piliečių 
jau siūlosi į prezidentus. Vien 
tik 'Illinois valstijoj į guberna
torius peršasi bent tuzinas vy
rų ir pora moterų. z Da ge
riau yra su senatorių ir kon- 
gresmanų vietomis: 
tų gyvos eilės.

Net ir mūsiškiam 
kur sėniau reikėjo 
kad kas viršininku
dabar turime kandidatų į vir
šininkus tiek, kad karą dėl jų 
priseina kelti. Jie peršasi pa
tys, už juos agituoja kiti, da
romi visokie pasižadėjimai 
teikti įvairių gerybių organi
zacijai ir nariams.* žodžiu, 
gvdltu veržiasi kitiems gerą 
padaryti ir save paaukuoti. z

Kati į valdininkus, viršinin
kus ir kitokius žmonijos gel
bėtoj uš įsiskverbę žmonės ne
siskųstų, 'kiek nemalonumo, 
sunkumo ir skriaudos jie turi 
pakelti savo tarnyboj, tai ga
lima butų įtarti, kad jie dirba 
savo ,ambicijų arba kišeniaus 
patenkinimui. Juk ir Hoove
rio įvairios komisijos, kurios 
padaro milionus dolerių išlai
dų, visą laiką darbuojasi pilie
čių labui: tai fermerius gelb
sti, tai nedarbo klausimą riša,

Sveikatos departamento lęon- 
demnuoto namo skiepe didėle 
krūvą skarmalų nuolatos kru- 
itęjo: tai rudens vėjas, tai žiur
kės, paklydusios katės ir /kito
kį gyvi daiktai juos iš visų pu
lsiu judindavo ir krutindavo. 
Tie skarmalai savo laiku dang
stė kainus gyvenimų suėstų dvi
kojų esybių. Tuomet jie smar- 
kiaus judėdavo.

Naktimis čionai, j tį skiepą, 
sueidavo s dauginus skarmalų, 
šitie, skarmalai nešiodavo pa
geltusius dviejų vyrų kūnus. O 
jiedu,; tie vyriškiai, dar? nesenai 
buvo žmonių .be skarmalų drau
gijoj, dar t žąizdavo, Juokaudavo 
ir gerdavo gyvenimo linksmy
bes pilna taure. Dabar jiedu be 
darbo palikę neturi 'drąsos va
giliauti ir neturi jrąsos išmal
dų > pralyti. Abu • džiute džiūsta, 
nykte nyksta. Abu be pastogės 
būdami 'čionai^ nakvoja skar
malus pasitiesę ir skarmalais 
užsikloję. Tuo būdu skarmalų 
4aąiv)a*dar labinus jtiha, ypatin
gai naktiftiis».'

■Vakar naktį patėjo tiktai 
vienas SlikfmįlįUs: jo ‘draugas 
griuvo .gatve je i ir mirė žiau
riam savo liltimtii NėkUi pasa
is. 1 '

‘DUbnr šknrūialttbse mažiaus 
krutėjimo. Net ir žiurkės nusi-

tymams tirineja. Taip sakant, 
paprastu piliečiu, kuris nie
kelio nevaldo ir niekam nesi- 
tlarbuoja, yra baisiai susirū
pinę visi žmonijos gelbėtojai. 
Iš didelės meilės, iš pasišventi
mo jie veržiasi būti jo valdi
ninku, viršininku ir dorovės 
tvarkytojais. Nenuorama pi
lietis vis nepatenkintas, vis 
skuhdžiasi ir neįžiūri nuošir- 
(111 niO ir sąžiningumo tuose, 
'kurie veržiasi jam gera pada
ryti.

K Bet kaip ten nebūtų, valdy
mo mizerijos žmoniją vargiai 
kada nusikratys. Visgi geriau 
prezidentu turėti Hooverį, ne
gu Wilbur Volivą arba buvusį 
senatorių Hčfliną.

AMERIKOS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ko
ne nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygelėj 
liernvią 5 it anglų kalbo
mis suzalyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUIIENOS
1739 So. Halsted SI

CHICAGO, nx.

Siųskite money orderį arba kratos 
ženki ebns.
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FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.

rt.i.w i-a 1 .„i 1 1 1 'r—*

Tarp Chicagos 
Lietimų

Lietuviai Gydytojai

Ir. C. K; Kliauga
Dentistas

0 W. Marąuette Rd 
arti We#tern Av«.

Phone Hemlock 7828

Roseland

Auksinė Žvaigždė”—^Lietuvių 
Pasilinksminimo ir Pašalpos 
Kliubas

Rugpiučio 3-čią 1920 m. užgi- , 
mė Roselande naujas kliubąs, 
visuomenėj daugiau žinomas da- . 
bartiniu laiku kaip “Goldęp 
Star”. Iš mažo būrelio pirmųjų 
narių šiam kliubui buvo lemta < 
tapti vienu didžiausių kliubų 
šioj apielinkėj kaip nariais, taip 
ir finansais.

Suorganizuotas pamatu, kad 
kiekvienas doro budo lietuvis, 
nežiurfnt jo tikėjimo bei poli
tinių pažiūrų, gali būti nariu , 
šio kliubo sutikdamas pildyti 
jo konstitucijų, o priklausan
čiam nariui kliubas teiks pašal
pą ligoj, arba 'finansiškų para
mą nariui pagal savo išgalės. 
O mirusiam suteiks paskutini 
patarnavimą, gi pašąlpgaviams 
išmokės pomirtinę. Auksinės 
žvaigždės kliubas per 11 metų 
išpildė savo pažadus, išmokėda
mas pašalpą ligoj, pomirtinę ir 
remdamas finansiškai narius 
nelaimėj. Ir, rodos, daugiau 
nieko nereikia kaip, tik kad 
kožnas vienas lietuvis doro pa
sielgimo taptų nariu Golden 
Star kliubo ir dirbtų vien la
bui šio kliubo, nes kiekvienas 
geras žingsnis pirmyn yra nau 
dai nario priklausančio^ prie 
Golden Star kliubo.

Bet ne viskas yra auksas, kas 
blizga. Taip ir su musų kliu- 
biečiais: po priedanga pildymo 
konstitucijos ir gero noro būti 
nariais Golden Star kliubo ir 
dirbti tos organizacijos labui 
musų maskviškės davatkos pirm 
4 metų, tai yra, nuo 1922 ir 
iki 7 metų pradėjo sukti sau 
guštą Golden 1 Star kliubo, “su 
vieninteliu tikslu gręžti jį iš vi
daus. Ir nuo to laiko be palio
vos jos varo savą darbą.

Pirmiau vien tik kliubo rei
kalai buvo svarstomi, o dabar 
kliubo susirinkimuose yra kiša
mi politiniai klausimai ir kelia
mos suirutės, vietoj susirinkimo 
turime jomarką kol nenumal- 
šinam maskviškes davatkas.

Tas neužėjo urnai. Tas ėjo 
laipsniškai. Pirmi ženklai pa
sirodė kada Golden Star kliu
bas, permatydamas, kaip ir 
daug kitų musų kliubų, reika
lingumų pritraukt čia gimusi 
jaunimą, suorganizavo Base 
Bali jauktą, o paskui ir Basket 
Bali. O ką manote: gal musų 
“maskviškės davatkos”, kurios 
mėgia vadintis “progresyviais ’ 
šoko prie darbo? Ne, visiškai 
ne. Bet priešingai: matydami, 
kad prie Golden Star kliubo jau
nimas rasosi būriais, maskviš
kiai šoko pakenkti kliubui, su
organizavo savo'“Worker” jauk
tus-—Base Bali ir Basket Bali. 
Šioj didžiulėj kolonijoj galėtų 
gyvuoti keli jauktai nekenkda
mi vienas kitam.

Bot musų “progresyviai” ne
manė eiti į tarpą jaunuolių ir 
organizuoti juos. Jie pradėjo 
varyti agitaciją tarp mūsiškių 
lošėjų, atkalbinėdami juos, siūly
dami net užmokėsiu .už lošimą 
jų jauktuose, žinoma, kaip 
anglų patarlė sako: “Money 
talks”. Keletas miisų lošėjų 
nuėjo prie “Workers”. *Bet 
“vvorkeriai” ilgai negyveno. Nes 
vienam žmogui padengti išlai
das, kurios susidaro palaiky
mui jaukto (nors ir gerais no
rais ir geros širdties ašvieniui, 
kaip p. Šarkiunas), yra per 
daug. O kiti, mat, turėjo pusė
tinai gerą^špaika užkalę savo 
kišenes, ir “workerio kliubas” 
baigė savo gyvenimų.

Bet štai paskutiniai metai* 
pirmininkavimo M. Bacevičjąu$ 
j Golden Star kliubų įsirašo P; 
Ji Petronis. Ir tik vien per 
pastangas buvusio 
M. Baąevięiąus P.

r lupo nariu Golden 
Rodosi, čia nieko,

7’5 .

*

Joniškio pidęglaudbj esantiems 
seneliams. 0 pirm to taipjau 
buvo. pasiųsta piniginė parama 
j Lietuvą labdarybės reikalams. 
<Cia pat Gtiicagoj buvo šelpia
mi našlės ir našlaičiai,, Joniš
kiečių Kliubo naciams mokama 
pomirtinė, o sergantiems teikia
ma pagelba arba užuojauta; ar
ba jei atsilankysi į Joniškiečiį 
Kliubo susirinkimą, tai būdavo 
pamatysi po kokio įvykusio pa
rengimo komitetas kloja ant 
stalo šimtinę likusio pelno; ar
ba organizatorius raportuoja' 
kiek naujų narių prirašęs. Pąs 
daugelį Joniškiečių buvo dide
lis pasiryžimas ir noras veikti 
Kliubo gerovei.

Reikia pasakyti, kad daugiau
sia naujų narių prirašė į Kliu- 
bą šie darbuotojai: J., Butau- 
tis, A. Ančjutė, J. Gasparaitis, 
V. Buknius, J. Yonkus, A. Rim- 

,džius, V. Kazimieraitis, V. Chiu- 
berkienė ir kiti.

Geri Joniškiečių Kliubo dar
buotojai ir darbuotojos yra šie: 
J. Vaičiulis, M. Paugiene, Saka
lauskai, K. Kipšas, K. Laucius, 
J. Kazimiera i tienė, V. Rimdžu? 
vienė, M. Laučienė, Mariute 
Paugytė (Jorkman), E. Gaspa- 
raitiene, E. Šukiene, J. Vaičiu- 

priešmetinio kliubo ^en^’ Varniškis, B. Vaitię- 
kada yra nauja kūnas, Kaniušienė, Povilaitienė,

[daug narių žinojo iš praeities 
rekordų P. J» Petronio, jo nu
veiktus “darbus’\ Rekordas jo 
—tai pirmos klesos trukšma- 
darių. Daug Golden stariečių i 
žinojo kokius vaidus Petronis 
sukėlė Vytauto No. 2 Draugi
joj būdamas pirmininku, kada 
reikėjo išmokėti Valaskos bei 
Tarasevičiaus pomirtines pašai p, 
gaviams. Senų žmonių patarlė 
yra: Įsileisk velnią į bažnyčią, 
tai jis lips ir ant altoriaus. Bet 
daugelis narių save ramino, kad 
P. J. Petronis persimainęs ar
ba kad jis nieko negali pada
ryti kliubui. Laikas parodys, 
sakė kiti. Taip, dabar parodė.

Martyno Bacevičiaus vietoj 
kliubas išrenka pirmininku Ja 
Grybą ir Jurgį Pakaušį vice
pirmininku. Bot sekančiais 
metais Pakaušis gauna atstavką 
iš vice-pirmininko vietos, nes 
ažuot pagelbėti pirmininkui, na
riai permato, kad jis kenkia, ba 
ne jo “plauko” pirmininkas. J. 
Grybu ii atsisakius iš pirminin- 
kystės, pirmininku kliuba^ iš
sirenka Ignacą Ivan (Ivanaus
ką), čia gimusį. Jaunas vyras 
—vielos real estatininkas,. Da- 

, bar manoma, kad bus viskas 
gerai. Bet kur tau. Kaip pir
miau, taip ir dabar per 3 menc-l

1 sius pirm į._________ ___ T_
susirinkimo, kada yra nauja kūnas, Kaniušienė, Povilaitienė, 
valdyba renkama, per Vilnį at- Rakštelis,, B. Petraitis, J. Doč- 
sidaro batalija prieš Golden k118 Jr Stanislovas Chiuberkis. 
Star kliubo valdybų, prieš pir- Biznieriai, kurie remia joniš- 
mininkų Ivan. kiečių Kliubų ir yra jo nariai:

Kame priežastis? Tai labai Povilas ir Marijona Empoliąi, 
engvai išaiškinti. Kada gegužio Edvardas Čepulis, Pilkiai, Smil- 
rrenesį musų “regresyviai” ski-• giai, P- Pliuškus, Pranas ir Vik- 
o, tai vieni pasiėmė sau Leoną torija Nainiai ir pp. Norvidai. 
’ruseiką Ciž vadą, o antri Bim- Joniškiečių Kliubo parengi- 

bą. Ir tame tarpe A. Pozars- muose muzįkalio programo da- 
kas ir 'P. J. Petronis pasiliko lyviai: Akvilė Ančiute, Jadvi- 
iš'tikimi Bimbai. Ištikimi ne ga Gricaitė, Ona Burkaitė. Bi- 
del to, kad jie myli .Bimbą iš rutė Briedžiutė, p-lė Dovydai- 
“ščyros” širdies, bet dėl pa- tė, p-nia Dočkiene, Julija ir 
prasto dalyko—dėl “džiabo”. Ir Bronislava Kląstauskaitėš,’ An- 
dabar (žiūrėk “Vilnies’ No. 92 tanas Vanagaitis, Ona Biežię- 
už balandžio mėnesį), perskai- nė, Mikas J.ozavitas, Kastas Šu
čius Rytinių Valstijų Lietuvių bonis, Leokadija Sabonienė ir 
Komunistų konferencijos rezo- Silvija Saboniutė.
iucijas, labai lengva suprasti Neturiu po ranka tikrų da- 
<odel P. J. Petronis, A. Pozars- vįnių kiek per vir^minėtus mę^ 
<as—“Spartakai”, old limenai tus prisirašė "priė Kliubo nau- 
ir kiti taip dūksta ant pirminiu- jų narįų, ne kiek Kliubas ka- 
ko Ighas Ivano ir ant Golder pįtalu paauga. Žinau tečiau, kad 
Star kliubo narių. per minėtus, trejus , metus į

(Pabaiga bus) Kliubo iždą įplauką, apie $800
------------ -----  grynų pinigų, išėmus visas iš-

t »vi • tzi* I laidas.Joniškiečių Kliubas Tai buvo Pinties metai, Ka- 
1927-28-29 metais žin ar sulauks Joniškiečių Kliu- 

_______  bas ateity tokių sėkmingų mę- 
Joniškiečių L. K. Kliubas 'ta- P’ kokiu“ tur^0? Bagyvensi- 

po suorganizuotas 1925 m. Ne-1 me’ Pamatysime.
kalbėsiu apie pirmuosius jo gy- . ‘ PiS is.
vavimo du metus. Neiiesiu šiuo »'
kartu nė paskutiniųjų, dvejų ęargjj[|kitėS; NailjieHOSe 
metų, nes pirmieji dveji metai,’ 
kaip ir paskutinieji nebuvo la
bai sėkmingi.

Bet reikia pripažinti, kad 
1927-28. ir 29 metai buvo iš tik
rųjų Joniškiečių darbimetė. Ne
buvo vargo su darbuotojais, ne
buvo ne jų stokos. Veikimas 
ėjo kaip pateptas. Štai keletas 
pavyzdžių.,

1928 metais viena joniški^tė 
vyksta Lietuvon. Joniškiečių 
Kliubas įteikia aulcą parvežti

67 metų- plėšikė; kalė ji 
mas grumoja

Džiuręs teismas rado kaltų 
p-nių Baranski, 67 metų. Ji 
buvo kaltinama tuo, kad užsi7 
ėminėjus plėšimais. Moteriš
kei grumoja bausmė kalėti
nuo 1 iki 20 melų? Moteris bu
vo areštuota po holddpo pa
daryto rugpiučio 1? d. š. m., 
kuriame jos sūnūs tapo nu
šautas.

■ I |« .H I u <1 ■> lUĮRf n I .n»I m —n» ............. ...

Garsinkitės Naujienose

««
Graborlai

T

Phoųe Boulevard 41.39 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse it; kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

■ rig.
: \ t

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.'
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj ,

1646 W. 4«d> St.

Telefonai
Boolevard 5203

Boalevacd 8413

1327 So/ 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

f

Lietuvės Akušerės

Mrs. A. K 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

16109 Sout 
Albany A

Phone 
[) Hemlock 9252

Akių Gydytojai

pirmininko 
J. Petronis 
Štai’ kimbu, 
tokio." Bet

lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėie kuopigiausb 

Reikale meldžia atsilakti, o mano, 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevdt 2515 arba 2516

2314 W«, 22Įrd PI., Chic&go
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
T«L Ckw 5927

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, k u riš e 

priežastimi- galvos skaudėjimo, svaigia 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudai 
akių karštį, nuima kataraktą, atita 
trumparegystę ir toliregystę. Priren; 
teisingai akinius. Visuose atsitikimai 
egzaminavimas daromas su elektra, pai 
dančia mažiausias klaidas. Spccialė aty 
atkreipiama į .mokyklos. vaikus. Valan; 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUI 
RĄ tAIKĄ SU NAUJU IŠRADIM 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4742 South Ashland Avc

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grahorius ir 

Balzamuotojas
. Modernišką Kokplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika^ \ 
lamą. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, 1EL.

Tel. Yards 1029

DR, G, SEK
LIETUVIS AKIŲ SPEC

Ofisas /ir Akinių Dirbtuvė
756 W,ėst 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—r4, nuo 6 iki

Nedęliomik nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTIL
Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland / 

kampas 47tb Si 
Tel. Boulevard M

JŪSŲ GRABORIAI 
Didyoii Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue

• V ■’ <•
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LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S: Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti 
n DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virė 15 metų 

patyrimas 
Akjniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdi
DR. J. GROUPE

4«31 S. Ashland Avė. Tel. Yard. 61

Lietuviai Gydytojai

DILA.J.KARA
Gydytojas ir Chirt 
3147 So. Halsted S 

Tel. Calumtt 3294 
r Nuo 9 iki 12 vąl. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakąm

m

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲBRONISLAVA NORBUTAITĖ

Perųiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 1 dieną, 3 valandą iŠ 
ryto 1931 m., sulaukus 23 m. 
amžiaus, gimus Chicago, IH.

Paliko didejbme nubudime mo
tiną Domicėlę, 2 broliu — Juoza-

Ipą ir Kazimierą, o Lietuvoje 2 se
ns — Juzefą ir Kazimierą .ir 
gimines. •

Kūnas pašarvotas, randasi 16 J 8 
Union Ave.> Tel. Canal 480J.

Laidotuvės įvyks gruodžio 5 
dieną, 8:30 vai. iš ryto iš namų 
į Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sieki, o ten-, 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Bronislavos Norbutai-. 
tės giminės, draugai,; ir pažįstam*, 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- 

, vapti laidotuvėse ir suteikti jai, 
'paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
. kiaiflUt.

Nuliūdę liekame.

Motina, Rfaliai, '■ Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius. J. F. Radžiui, Tel. Canal 
6174. ,

iSSįrS^T

AMRŲLĄNCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Me» visuomet teikiame širdingą, aimpatingą ir ramų
patarnavimą, kuomet jis yra labiauiiai reikalinga#.

J. F. EUDEIKIS & C0.
Visi Telefonais YARDS 1741 it 17.42

A L. Davidonis, MJ 
4910 So, Michigan Aven 

Te!. Kenwood 5107 
VALANDOS:

. , nuo 9 iki 11 valandai r 
nuo 6 iki 8 valandai va: 

apart šventadienio ir ketvirtadieni
imi. .11.^1,^ uiii-ji '■ .. ..................... . ną" ' R? ąiąw ■ 'I—....................

, Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
2201 West 22nd Streei 

Valandos: 1^—3 ir 7—8 
Šeredomi* ir nedėliomis7 pagal «ut 
Rezįdeųcija 6628 So. Rįųtbmond S 

Telefonai Reoublic 7868

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBI 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Ucarninkais — 2 iki 3 po piet

Dri Vincent C. Stee
DENTISTAS

< 4180 'Archer Avenue 
Šgle .Midland B?pkp

2 iki 3 po piet

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
( Sugrįžo ii Lietuvos ir priiminėja 24

ligonius
nno \10 ryto iki 2 po pietų ii 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

- 3421 So. Halsted St 
Phon. Boulevard 84S3 , J)

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH «
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sti) =
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 __

Nedčidieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 j
DR. NAIKEIIS

I 756 W. 35th St. . «.
(Cor. of 35tb 8 Halited Su) 11

*3 Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedrldianiaii pagal sutartį . n*’

~ Dr. P. M. ŽILVITIS PI
. 10

- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 „

> Rez. Tel. Hemlock 2615 ”*

h Dr. P. P. ZALLYS c
J. DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Avenue 

t Tel. Pullman 0856 
' Gazai. X-Ray, ^tc.

x ”■ ‘ “ N

Dr. Suzana A. Slakis -
Specialistė., Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
kt Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vak)
a Seredomis ir nedėliomii pagal susitarimą
s Ofiso Tel. Lafayette 7337

Rez. Tek Hyde Park 3395
iltį ' 1 ■ 1 1

Telefonai Boulevard 1939 h

S DR. S. A. BRENZA
S,a Ofiso valandos:
ose 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
^a 4608 South Ashland Avė.
tas Netoli 46th St Chicago, III.

S: DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
k

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 
iki 12 dieną. -

Tdephonai dieną ir naktį Virginia 0036 
: -r, - ..
*’■' 6600 South Arttsian Avoaetg*'^-^
AS Phone Prospect 6659

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street ,
CHICAGO. ILL.

i A. M0NTV1D, M. D.
Weit Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St>
VaL į 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vata

dL Tek Wtit 2860

Namų telefonas Bruuiwick 0597
m

!*• SVARBI ŽINUTE
- DR. M. T. STRIKOL

' Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
ie 4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedčlioj pagal sutartį

^80 Tel. Boulevard 7820
-į- - Namai:

6641 So. Albany Avė.
. Tek Prospect 1930

TCĮ 1—-—v į

A. K, Rutkauskas, M. D.
4442^ South We$tern Avenua 

, Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

—■’* nuo 6 iki 9 valandai vakaro

D. DR. J. J; KOWARSKAS 
mp GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
“ 2403 W. 63rd St, Suite 3

Tel. Prospect 1028
y te: Rez. 2359 S. Leavįtt St. Canal 2330 
kare Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
o Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151' ’■

DR. V. S. NARES
c (Naryauckas)t GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
•_ ' 2420 Marųuettc Road

arti. Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį ir 
(rast Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

iMS DR: A. L. YUSKA 
įlotai 2422 W. Marųuette Rd.
n ' kampas 67 tb ir Artesian A ve.
LC * Telefonas Grovęhill 15^5

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

nedelioms pagal susitarųni 
_u.,... —.............. . .................. — ‘t..    

Phone Boulevard 7042

C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

JR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 mm 
i kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 

> moterų ir vaikų pagal naujausius 
-todus X-Ray ir kitokius elektros 
ietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
125 W. Htb St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
’ nuo 6 iki 7:30 vak vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

yda Park 6755 ar Randolph 6800

R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, DLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

:o 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
I. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
karo. Nedėk nuo 10 iki 12 y* diegų 

Phone Midway 2880

Telefonai Yards 0994

r. MAURICE KABN
4631 South Ashland Anenuų 

Ofiso valandos:
10 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pM.
7 iki 8 vai. Nedėk nno 10 iki 12 

Rez. Telepbone Plaza 3200

i

<

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
bląUHdll: gyslas.

Valandas nup- 1 ikj 4 ir nuo 7 iki 
Ncdėlioinis .nuo 10 iki 12. 
3343 ,S.o. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9 v.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso, valandos 10, ryto iki 8 vakaro. 
Residcncę Phone Hemlock 7691

lSWS&& . ■ HRI

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų
OFISAS 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Streeet 
rALANDOS: 10-11 ryto. 2-4 po piet. 
-9 vak. Ned. ir Švetnadieniais 10-12:

* '

,.) Canal 4050 Veneciškos

. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St, s 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

ricose Gyslos Odos

Advokatai

K. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
ralandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8-vai kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergų 
Nedalioj auo9 iki 12 rytų,

R. A. VASALLE
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Room 1934 Tel. Randolph. 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 raL rak. 
3241 S. Halsted St. TeL Vactosp 0S4į2 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn.. Ketv. ir Subatoa vak. 
Vasalls—J?an.. Ssr. ir Pėcny&M vak.

■ ■ v*.......  ■ wi ... ■ I I I I'fM

John Kuchitiskas \ 

Lietuvis Advokatas. 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefonag Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nno 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS > 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Ttl. Central 2978

Vabndoi: 9 zyto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketr.. ir S abato! 
— 6 iki 9 vai 

4145 Archer Ava. Tek Lafagstte 7137

i IJamų Tri. Hydtiftuk 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117, 
Telepbone Randolph 6727 

Vakaw9 2151 22nd St. *MK,M
Telepbone Rooievdt 9090 •’ 

Namie 8-9 ryte. Tek RepubUc 9600

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas, 

4631 So, AMand Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 65-15 So. Rockcoell St* .
Td. Republic 9723 ,.J

HM
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pildomos S.L.A. Ta
rybos balsavimo pa

sėkos 226 kuopoj
Antradienj, gruodžio 1 d., {vy

ko SLA. 226 kuopos susirinki
mas. Jisai buvo šaukiamas at
virutėmis, tad ir narių susirin
ko virš 50.

Kuopos valdyba išrinkta se
noji, t. y. pirmininku K. Che- 
pukas, užrašų raštininku M. Ši
leikis, finansų raštininku A. 
Hermanas, iždininku Semaška, 
iždo globėjais C. Kairys ir Jo- 
kubauskas.

Pildomosios Tarybos nomina
cijose kandidatai gavo balsų 
tiek:

į prezidentus — Bagočius 34, 
Bačiunas 16, Grinius 3, Glavec
kas (bolševikas) 1; ,

į vice-prezidentus — J. Gri
nius 42, Mikalauskas 10;

Į sekretorius — Semaška 31, 
Vinikas 16, Jurgeliutė 3, Moc
kevičiai (bolševikas) 1;

Į iždininkus — K. Gugis 38; 
Tareila 13;

į kasos globėjus — S. Baka- 
nas 42; Januškevičia 26, Sekys 
3; Stungis 14, Kasparaitis 4;

į daktarus kvotėjus — Bro- 
nušas 12, Karalius 13, Jonikai- 
tis 5, Dr. Biežis 2, Dr. Klimas 
12, Dr. Stanislovaitis 4.

Prieš balsuosiant buvo apkal
bama kandidatų tinkamumas. 
Reikia pažymėti, kad diskusijo
se nariai užsilaikė gan rimtai, 
išėmus keletą karštesniųjų ne 
visai tinkamų argumentų.

Narys.

ši vakarą didelis 
programas

Lietuvių dainų ir muzikos 
programas bus duotas Šiandie 
iš stoties W. H. F. C., 1420 kl. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare, šiuos 
lietuvių radio programus duoda 
Jos. F. Budrik krautuvė, 3417 
So. Halsted St. Tie programai 
jau yra lekjžiami treti metai. 
Nėra abejonės, kad lietuviams 
šie programai patinka. Taigi 
pasiklausykite ir šio vakaro ra
dio programo.

— Radio klausytojas.

Lietuvių Radio 
Bangos

Praeitą antradienio vakarą 
žavėjo klausytojus Lietuvių Ra
dio Programas, kuris ėjo iš sto
ties W. G. Ę. S. pastangomis 
Peoples Furniture Co. krautu
vių.

Dar negirdėta dainininkė per 
radio, panelė Elena Janušau
skaitė, labai gražiai dainavo so
lo, taipgi Jonas ^Romanas ir 
Petras Leonardas. ‘iPęoples ra
dio” duetas ir trio taipgi šau
niai pasirodė, sudainavo keletą 
dainelių, “dalis Kepurė” papa
sakojo skanių juokų.'

Patenkintas. 4

Burnside
- - —. -

SLA. 36 kp; laikys priešme* 
tinj susirinkimą penktadienį, 4 

„gruodžio (Dec.) 1931 m., 7. v. 
vakare, Tuley Park Svetainėje, 
90th St. ir St. Lawrence Avė.

Bus rinkimai kuopos valdy
bos sekantiems metams, nomi
nacijos Pildomosios Tarybos ir 
kiti svarbus dalykai svarstoma. 
Kiekvieno nario pareiga yra da
lyvauti šiame susirinkime, taip- 
pat nariai skolingi už gruodj 
arba kitus mėnesius 1931 m. 
meldžiame užsimokėti Šiame su
sirinkime.

Gerbiamieji, atminkite, kad 
išrinkti tinkamus viršininkus 
taip kuopos, kaip ir Pildomos 
Tarybos yra labai svarbus da
lykas. Jeigu išsirinksime virši
ninkus, kurie vartos sdvo su-

■■•M—*w*<«*<**'
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manumą, gabumą ir sąžinišku- 
mą tvarkymui organizacijos, tai 
galime būti užtikrinti, kad kaip 
kuopa, taip ir visas Susivieni
jimas bus tvarkoje.

Nepalikime kitiems, bet pa
tys dalyvaukime susirinkimuo
se. Visi esame JSLA. nariai ir 
turime lygias teises, kuriomis 
ir turime naudotis, o ypatingai 
pasinaudokime šia proga to
kiuose svarbiuose susirinkimuo
se, kaip kad bus šitas. Tat vi
si dalyvaukime šiame susirin
kime 4 d. gruodžioj

P. Pivorunas, sekr.

Brighton Park
Iš SLA. 238 kuopos darbuotės

Gruodžio 4 d. pripuola kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Jis 
įvyks K. Gramonto svetainėje, 
4535 So. Rockwell Street, ir pra
sidės 7:30 valandą vakaro.

Visi nariai -pageidaujami yra 
būti priešmetiniame , susirinki
me, nes bus svarbių kuopos ta
rimų, o taipgi teks rinkti val
dyba 1932 metams.

Be to, turime balotus nomi- 
navimui kandidatų j Pildomą
ją Tarybą. Todėl geistina, kad 
kuopos nariai skaitlingai susi
rinktų if nuodugniai apsvarsty
tų ; kad nominuotų tinkamus 
kandidatus; kad ateity Taryba 
sugyventų draugiškai, o nelei
stų visokių užsipuldinėjimų per 
organizacijos organą; kad atei
ty nebeatsitiktų tokių skanda
lų Centro raštinėje, kaip kad 
buvo praeity.

Taigi visų narių pareiga bū
ti susirinkime, svarstyti klau
simus rimtai ir pastatyti kan
didatais į organizacijos vado
vus tinkamus asmenis.

Kviečia kuopos Valdyba. '

Iš Joniškiečių L. K. 
Kliubo

Priešmetinis Joniškiečių' L. 
K. Kliubo susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, gruodžio 
6 d.,’ G. Krenčiaus svetainėje, 
4600 So. Wood Street. Susirin
kimas prasidės l;30 valandą 
popiet.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, ba šiame susirinkime 
bus rinkimas valdybos ateinan
tiems metams. Ir turėsite iš
rinkti tinkamus asmenis, kurie 
vestų kliubo reikalus kaip ge
riausia išmanydami ir pajėgdar 
mi. Visiems yra žinoma, kad 
nuo valdybos daug kas priklau
so, ba ji veda finansų reikalus, 
tvarko narių duokles ir rūpi
nasi kliubo auginimu.

Aš čia neagituoju nė už vie
ną, tik noriu, kad mes visi su
sirinkę išrinktumėm tinkamus 
žmones, kurie vestų kliubo rei
kalus musų pačių gerovei.

Yra svarbus atsišaukimas 
musų kaimynų latvių kliubo, 
kuris kviečia mus bendram vei
kimui ir ariimesniam susipaži
nimui. Bus latvių delegatas. 
Tad turėsite aptarti ar dėtis 
su jais, ar ne. Tai, žinoma, pri
klausys nuo susirinkimo valios.

Taipgi jaunuolių tėvai atsi
veskite savo sūnūs ir dukteris 
prirašyti prie kliubo. Kliubas 
yra nutaręs neimti nė įstojimo 
mokesties iš jaunuolių iki nau- 
jų metų. ,

Visi* nuo- jauno iki suaugu
sio, padarykime kliųbą veikles
nį ir stipresnį su jaunuolių pa
galba, Aš žinau, kad mus. 
yra daug jaunimo, kai kurie 
iŠ jaunimo lanko aukštąsias mo
kyklas, kiti, universitetus ir ko
legijas ir yra geri lietuviai ir 
lietuvaitės, žinoma, jaunuome
nės prirašymas prie musų kliu
bo daug priklauso nuo tėvų. 
Kaip joniškiečių draugas, ma
tau nuo laiko kliubo susitvė- 
rimo, kad jis auga ir noriu, 
kad jaunimas neatsitolintų nuo 
nuaugusių. A

Dar turiu priminti, kad sek
madienio susirinkime bus ren
kama knygoms peržiūrėti komi
sija ir išduotas raportas prar 
ėjusio Baliaus; Taigi nepamirš-

kitę 
kitę 
savo

susirinkimo ir neslvėhio- 
atsilankyti. Atsiveskite ir 
draugus įrašyti kliuban.

, KUubietis.

Roseland
SLA. 139 kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyks penktadienio 
vakare, gruodžio 4 dieną, Pal
mei* Park didžiojoj svetainėj.

Susirinkimas prasidės 7 vai. 
vakare. Visus narius prašome 
nesivėluoti, nes susirinkimą tu
rėsime baigti 10 valandą, ba iki 
to laiko svetainę įturime gavę.

Susirinkimas labai -svarbus. 
Kviečiame visus narius dalyvau
ti, nes bus renkama kuopos 
valdyba. Bė to, turėsime no
minuoti SLA. Centro Valdybai 
kandidatus. Todėl visi' urmu da
lyvaukime susirinkime. Pasisa
kykime kokių kandidatų mes 
pageidaujame SLA. gerovei.

^Antanas Norbutias^ org.

Oak Fbrest
Noriu pranešti, kad lietu

vius esančius Oak Forest prie
glaudoj aplankė lapkričio 26 
d. šie gerbiami lietusiai’ A. 
Kuizinas, F. Weriga ir J. Pui
da. Visi jie buvo nariai ko
misijos, kuri šieipet gegužės 
24 d. surengė esantiems Oąk 
Forest prieglaudoj lietuviams 
pietus ir. davė muzikali pro
gramą. - .....

Tuo laiku, kai buvo suruoš
tas kalbamas parengimas, sų- 
nianytojų ir darbo vedėjų var
dų nežinojau, lad neturėjau 
progos nė paminėti jų. Vėliau 
gavau surašą iš p. Puleikio, 
4629 So. Western avė., tai da
bar dar kartą išreiškiu padė-> 
ką.

Atlankyti mus ir pavaišinti 
sumanė p. A. Kuizinas, SLA. 
122 kuopos pirmininkas. Au
kavo $10 ir kuopos atstovai 
buvo A. Kuizinai, J. Puida ir 
O. Sullivan; Draugystė šv. 
Stanislovo aukavo $15, o jos 
atstovai buvo F. T. Puleikis ir 
K. Ilbrehstas; Draugystė lietu- 
višką-lenkiška Wolnosc aukavo 
$10, gi astovai buvo J, Mickie- 
wicz ir S. Waitekaitis; Drau
gystės Tėvynės Mylėtojų N. 1 
aukavo $10, o atstovai buvo J. 
Geštautas ir J. Ežerskis; SLA. 
260 kuopa aukavo $10 ir ją 
atstovavo J. Grybas, p. Petrai- 
tienė ir M. Jasiiitevičius; Drau
gystė lietuviška-lenkiška Brzy- 
szlosc aukavo $10, o jbs atsto
vai buvo J. Počulp,' K, Janke
vičius ir j., Dimbelis; Gvardiją 
Didžiojo ‘Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto atstovavo A. šar
ka ir J. Weriga; Uriity Kliu
bas aukavo $46.20,\ o kliubą 
atstovavo W. J. Kareivą, F. 
Vaišvilas ir č. Stankus; Drau
gystė Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Mindaųgio aukavo 
$10, o atstovai buvo K. Petrau
skis ir J. Raginskas; Draugys
te lietuviškai-lępkiška Karalie
nės Jadvigos aukavo $10, gi 
atstovai buvo Mrs. Anną; Gap- 
szewicz, Mrs. Elzbiejta Spindėt 
ir Sofija Počulp. \

Nuo to parengimo buvo likę 
dar $15, kuriuos'ir atvežė auk
ščiau minėtos komisijos na
riai ir įteigė1 Jonui Rusteikai 
esančiam prieglaudoje,į ■ Įsakė 
jam pasidąlinti su visais lie- 
tuviais. Titai Rusteika, ir pa- 
darė. O kadangi šiuo laiku 
priegląudpje yra didelįs skai
čius liėtiivių įnamių, tai ište
ko vikiems/pb 20 ęentt). Ir 
kaip malonii būvio, J i kai mes 
visi susirinkę dalinomės pini
gais. Kitataučiai šaly žiūrė
dami tiesiog pavydėjo mums.

Čia neminėsiu visų vardų, 
kurie pasidalionme. Jei kas 
norėtų persitikrinti, tai galėsiu 
suteikti sąrašą.

Varde visų lietuvių esančių 
prieglaudoj tiriu ačiū visiems 
konąisijoms nariams, darbuo
tojams ir aukautojams, taipgi 
dienraščiui “Naujienoms” ir 
visoms cjraugijoms ir pavie
niams .lietuviams, kurie musų 
neužmiršta.

Jonas Rusteika,
Institution, Ward 52;

Oik Forestj Ilinois*

So. Chicago
Kova su* geležinkeliu

Illinois Central elektrikinis 
gelžkclis šioj apielinkėj nėra 
iškeltas. Ant jo pasitaiko gąn 
tankiai nelaimių. Tad South 
Chicago aldeTmanai darbuojasi, 
kad, gelžkelįs butų iškeltas. Bet 
vietos gyventojai, kurie turi 
nuosavybę arti gelžkelio, yra 
priešingi kėlimui, Jie sako, kad 
butų geriau, jei gelžkelis eitų 
po žeme. .Nes, girdi, gelžkelį iš
kėlus daug nuosavybės sugadi
namą, tai yra, nupuldoma jos 
vertė.

Aldermanai tam irgi pritaria. 
Tiktai viena gelžkeiio kompani
ja priešinga ir nenori gelžkeiio 
visai kelti, nė požeminio kelio 
kasfi. Kompanija sakosi esanti 
subankrotavusf. Bet ąlderma- 
nai kitaip mano. Jie sako, kad 
kompanija turi pelno gana ir 
kad galima kėlimo darbas tuo
jau pradėti, o tuo sutelkti be
darbiams darbo, t

Jie skundus ir planus pridavė 
Interstate Commetce komisijai, 
kuri turės nuspręsti i ginčą ir 
pripažinti teisybę vienai ar ki
tai pusei. Bet kuriai pusei bus 
pripažinta teisybė, tai parodys, 
manoma,’ netolima ateitis.

Triukšmas ■ susirinkime
South Chicago advokatų 

draugija turėjo stiširinkimą 
prie uždarytų durų. Ir policija 
buvo ten kviesta tvarkai palai
kyti,. ‘ vr ■ ■■■■'• ♦<............ .

Nors reporteriai išsėdėjo pa
šaliniuose kambariuose apie ke
turias valandas laukdami svar
biu Jdnių, bet mažai ką svar
baus galėjo patirti.

Advokatai, sakoma, kaitinę 
keletą teisėjų, kdhie neprisilai
ką įstatymų, nors*' jie patys ki
tiems juos aiškiną. Kliuvo ir 
vietos policijai,1 kuri buvo kal
tinama, kad b/las pavedanti 
tiems, ką, duodą daugiau kišių 
• •' / <■> '■ ' fl. K' 1 ' ’jai. • •'

Ot tuomet ir kilo didelis 
triukšmas, kaip j kad Susivieni
jimo Seime su liolševikais. Tik
tai'čia niekas policininkų ran
kų nekandžiojė/ advokatai gi 
su policija apsidraskę vieni 
kitiems kalniems, apspiaudę 
veidus ir daugf riksmo sukėlę, 
alę skįlimo neįvykę.

Laikraščių reporteriai, kad 
ir taip mėgino pakliūti į vidų, 
bet negalėjo. Tiktai sakosi ma
tę įvykius kambary per rakto 
skylutę. Vienok svarbesnieji 
dalykai pasilikę ir nuo repor
terių paslapty.

Vagiliai įsilaužę į mokyklą
IJ. N. Thorp pradinę mo

kyklą, kuri randąsi prie 89 gat
vės ir Buckley avenue, nakties 
laiku įsilaužė vagiliai. Pavogta 
iš mokyklos daug visokių reik
menų, Policija tikrina, kad nie
kas kitas nevogęs, kaip tik kai 
kurie iš tų pačių pradinių mo
kinių.

Pagautas
, • < <■ ■. < ..f

Abraham Lopez buvo sulai
kytas policijos tyrinėjimui. Ji
sai gyvena adresu 9522 Com- 
mercial avenue.. Nužiūrima, kad 
jis nužudęs Martin Morą, 32 
m., 8932 Strand) ‘ avenue. Poli
cija tikrina, kad jau seniai 
ieškojusi Lopezo it nėrinį dau
giau - žirni) iš jp išgauti.1

- H t V '
) Netekp rąnROs darbe

)William Maher gyvena ad
resu 8821 Manisteę avenue. 
Dirbo už švičmoną Niekei Plate 
gelžkeliui jo kiemuose. Kokiu 
tai budu švičmono ranka pate
ko tarp dviejų geležinių kaple- 
rių. Ranka tapo sutrinta. Li
goninėj e nukentė j usio ranką 
visai nupiovė. Kiek seniau kom
panija buvo įspėtą, kad to dar
bo taip negalimą daryti, bet 
kompanija to jšpėjimo nepaisė 
iki darbininkas netekę rankos.

' ' 1 '■ C*
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Remkite savo apielinkės 
biznierius ,

Bridgeportas
Išmušė lietuvio bučernės langą
! »

Antradienj apie pavakarę už
ėjo į p. Urnežio bučernę prie 
34 place ir Aubum avė., girtas 
lietuvis ir paprašė nikelio. Bu
černės savininkas pasakė, kad 
girtiems jis išmaldų neduodąs, 
tad neduosiąs ne šį karią.

Girtas lietuvis pagrūmojo p. 
Urnežiui, kad jis išbelsiąs jo 
krautuves langą. Krautuvės sa
vininkas numojo ranka ir grei
tai užmiršo įvykį.

Vakare p. Urnežis uždarė bu
černę ir nuėjo į savo butą. Jau 
taip apie 11 valandą vakaro kas 
ten telefonuoja jam* kad jo 
krutuvės langas išdaužtas. Te- 
lėfonavęs asmuo nepasisakė kas 
jis per vienas.

P-nas Urriežis atėjo pas krau
tuvę ir pamatė ,kad langas tik
rai išmuštas. Bet kas yra pik- 
tadaris, tąi nežino.—Vietinis.

\ i, ,*■ iii........ ......

West Side

svetainėj

SLA. 109 kuopos priešmeti
nis susirinkimas atsibus penk
tadienį, gruodžio 4 d. 7:30 v. 
vak., M. Meldažio 
2243 W. 23 PI. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes bus nominacijos 
kandidatų į Pildomąją Tarybą 
ir rinkimai kuopos valdybos at
einantiems metams. Taigi vi
si būtinai privalote būtį šiame 
sūsirinkime ir atlikti tą svarbų 
reikalą.—Valdyba. t .

Remkite savo apielinkės 
, /biznierius

MADOS MADOS MADOS

28^5

iNstde

28£5 — Darban arba mokyklon eiti patogi ir gražiai atrodanti suknelė 
Dabar galima lengvai pasisiūdinti už labai žemą kainą iŠ pigios rūšies materijos 
Sukirptos mieros 11. 13, 15 ir 17 mteų panelėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio “kaina 15 centų. Gali- 
ma, prisiųsti pinigus arba) paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Degt., 1731) 
So. Ttelstėd St.. Chicago. III.

pas-

Laiškai Pašte
' _______________ ■ 't

šie laiškai yra ate iš Europoa 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyrįauBiji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padšta iškaba “Adver 
tised Window” lobej nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina. >

502
522 
527 
528 
529 
531 
583

v —.....

Baldauskds Marcelin 
Macjvvski Tomas 
Pamparas Albin 
Patumis Mss. 'B.
Pavicevich Pavle N 
Sakalas Mrs L 
Shelist S

534 Šilininkas John 
s 539 Staneviecine Autose 

543 SulkowŠki Piol.
545 Žebrauskas Frank 

«
........... »■ z ~ ............ .......... ......................

PRANEŠIMAI
Extra sugirinkimas Kliaučių Lokalo 

269 A. C. W. of A. atsibus pėtnyčioj, 
gruodžio 4 d., 7:30 vai. vakare. Amal- 
Šamated Centre 333 S<>. Ashland Blvd.

us nominuojami visi biznio agentai ir 
visi Joint Board viršininkai. Todėl 
kiekvieno nario pareiga yra dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime. Valdyba.

Liet, Ryt. Žvaigždį Pas. zir Pat. 
Kliubas laikys priešmetinį savo susirin
kimą gruodžia 3 d., 8 vai. vak. Kliub- 
auzėj. 1652 N. Damen Avė. Prašom 
nesiveluoti, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti ir bus renkama nauja valdy
ba. Rašt. M. Chepul.

"Birutėt” choro repeticijos įvyks šj 
vakarą, lygiai 8 vai. Gage Park svetai
nėje. Visi choro dainininkai-kės būtinai 
pribukite ant repeticijos. Valdyba.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svederlus Ir 
panSiakas. Taisom senus svederlus. Mer 
parduodam žemom kainom Idant ralžtumfii 

sutaupyti nuo 76% Iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
604 West 83rd St.

Netoli Normai Avė, Tel. VICTORY 8480 
Atdara dienomis ir vakarais.

...............   y———   ——i' ' ■ ——

Garsinkite* Naujienose

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 

čia įdeda 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdį No

Mitros

UI.

at-

per kratinf

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas)'

(Miestas lt valst.)

Ketvirtadienis, gr. B, 1931 
■■ Mwww»«wr*i»Į!įniii» .................................. ....

A. F. CZESNA’S 
BATHS

HJRKIfiKOS. 8ULFURINES VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo lirų, rentna- 
tirmo, nervų, lumbago. Šalčio, paraly
žiaus, sciatlca ir visas panagias liras gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sontisoidal elektros prietai
sais. 8ulfurln6s vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kranjas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir manažistus. 26 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tel. Bonlevard 4662

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rąžykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
ninti ir padaryti gražias skry- 
belės, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rakyklt 
dėl nemokamos knygutes.

MABTER COIA.EGB 
JOS. y. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. 2718

B. AND M. CAFE’
Pas mus visuomet gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Pbone Republic 45^4 

.............................. .iii....

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546k ..............   —/

Į CLASSIFIED ADS.
Educational

______________

MOKYKIS BARBERYSTfiSAMATO
Dienomu ar vakarai*. Del informacijų 

lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madiaon Street

_ Business bervice 
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS., Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina.
Pocahontas Mine Run .... $6.75 tona* 
Pocabontas Lump or Egg $10.00 tona* 
Black Band Lump ............... $8.50 tona*
Gren Valley Lump ............... $9.50 tona*
' Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj.
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. V. 

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yarda*.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUB 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

- Miscellaneous 
įvairus

PIANO ACCORDION MOKYTOJAS 
dėl pradinių ir prasilavinusių mokinių. 
Irvin. 4525 S. Hermitage Avė. Tel. 
Yards 2793.

For Rent z
PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas 

šiite vandeniu apšildomas, gražioj vie
toj Ciceroj, užtenka vietos dėl 2 šeimų. 
Telefonas Spaulding 2396.

Situation Wanted
/ Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų, esu gera 
seimininkė, tinku prie biznio ir moku 
siūti. Kam reikia tokia pageĮba atsišau
kite, esu dideliame virge. Taipgi tu
riu parduoti žieminį ir gesinį naujoj 
pečius, 226 W. 46 st., 2 lubos užpa* 
kalyj.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė su groseme, 
su namu ar be namo. Biznis išdirbta* 
per 15 metų. Geroj apielinkėj. Parduo
siu pigiai iš priežasties ligos.

1281 W. 71 St. v

PARDAVIMUI groseris ir delicates- 
šen, išdirbta ir gera vieta.

5444 S. Hoyne Avė.
f į H.į,ęi.,?Bill.,lillll ..........................

Keal Estate For Sale
• Namai-žemš Pardavimui

Paul M. Srnith & Co,
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu*, 

totus, fanhas, biznius visokio* rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra a* 
ka* yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
tr parupinam 1 ir 2nd m o rt gage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Te1. Lafayette 0455

EINU į bučernės biznį, mainysiu sa
vo puikų namą. Atsišaukit Republic 
1598, J. G., 6142 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI namas -su lotu, tik
ras bargenas. 1931 So. Sbelby Ct. tarp 
19to* it 20tos gatvės, 
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