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Bilijoninė Finansinė
Korporacija (steigta

Krašto Ūkiui Remti
Korporacija bus 

sutvarkyta karo 
laiku pavyzdžiu

Ateinantį antradienį preziden
tas Hooveris pasakys kongre
sui programinę kalbų

VVashington, gruod. 4; Milži
niškos, kredito korporacijos su 
$1,000,000,000 kapitalo planas 
ką tik tapo išdirbtas tarpe pre
zidento Hooverio ir jo pasi
kviestų buvusios War Finance 
korporacijos viršininkų. Tas pla
nas bus patiektas šiai kongreso 
sesijai ir bus prašoma paties 
kongreso paskirti korporacijai 
viršininką.

Šis bilijoninis planas yra to
limesnis išvystymas spalio 6 
dienos Hooverio, kongresmonų 
ir finansininkų įsteigto banki 
nio fondo su $500,000,000 per 
kurį buvo teikiama paskolos pri
vatiems bankams, tokiu budu 
prilaikant juos nuo užsidary
mo.

Spalio 6 d. planas-gymiai pri
sidėjo prie bankų biznio stabi
lizacijos ir pasitikėjimo. Dabar 
praplėstoji finansinė organiza
cija su visu bilijonu kapitalo 
tęs toliau ir platesniu maštabu 
biznio ir bankų apyvartos fi
nansavimą.

Kongreso sesijai prasidėjus 
prezidentas Hooveris pasakys 
prakalbą, kuri turės apimti esa
mąją padėtį ir patiekti planus 
išeičiai. Kol kas jo kalba lai
koma paslapty.

Rusijai žada taiką 
Mandžurijoj

Amerika turi neoficialiai So
vietų atstovą

Washington, gruod. 4. Boris 
E. Skvirski, neoficialus Sovietų 

/ Rusijos valdžios atstovas Ame
rikai šiandien pareiškė, kad 
Rusija laikysis taikaus nusista
tymo Mandžurijos atveju, ne
žiūrint kiek tai ir kainuotų, 
žinios apie Sovietų rengimosi 
esančios netikros.
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Illinois taksos pakils 5- 
6 nuošimčius

...... ......... i

Springfield, III., gr. 4. Suma
žėjimas vertybių apdedamosios 
mokesniams nejudamosios nuo
savybės Illinois valstijoj gali 
priversti pakelti mokesnius ant 
5 ar 6 nuošimčių. Tuo reikalu 
tąrsis taksų taryba ateinantį 
antradienį.

Lenkai skųs Latviją 
Tautą Sąjungai dėl 
lenkų persekiojimo

Vilniuj ir Varšuvoj lenkai im- 
provizuoja demonstraci
jas prieš Latviją

Ryga, Latvija, lapkr. Kaip j- 
temptai yra susidėję Latvijos 
santykiai su Lenkija, matyt iš 
šių kelių pavyzdžių.

Buvęs Latvijos premjeras, 
didęlis lenkų šalininkas ir Lat
vi jos-Lenki jos susiartinimo pir
mininkas, kurs prie kiekvienos 
progos stengdavosi pabrėžti sa
vo prolėnkiškų’nusistatymą pa
rodyti, dabar lenkų reikalauja
mas pasmerkti Latvijos valdžios 
žygius prieš lenkų mažumą Lat
vijoj, atsakė, kad jis tuo tarpu 
“nesuranda pamato tokiai ar 
kitokiai padėčiai užimti kas link 
administracijos elgesių”.

Socialdemokratai perspėja 
lenkus

Latvijos Socialdemokratų or
ganas “Socialdemokrats”, ku
riame bandradarbiauja ir dabar 
išrinktasis Latvijos seimo pir
mininkas, Socialdemokratų frak
cijos seime narys Povilas Kal
nius, be kitko Lenkijos adresu 
net tokių pastabą įdėjo: “Lai 
Lenkija nežaidžia su ugnimi, 
nes kaip matai ji gali būti su
minta dviejų batų: vokiečių ba
to ir sovietų bato!”

Latvijos studentija labai pa
sipiktinusi Vilniaus ir Varšu 
vos lenkų studentų “demonstra^ 
cijomis” prieš Latviją.

žinios iš Lenkijos jau žino 
pranešti, kad Latvijos lenkai 
rengiasi paduoti Tautų Sąjun
gai skundą prieš Latviją dėl 
“persekiojimo lenkiškos mažu
mos”.

Ispanija spausdina 
5,000,000 konstitucijos
Madridas, gr. 4. Naujai pri

imtos konstitucijos valdžia ža
da atspausdinti 5 milijonus ko
pijų. 100,000 kopijų bus pa
leista iš orlaivio ant sostinės 
laike prezidento rinkimų; kitas 
išdalins per mokyklas, kliubus 
ir ratelius.

Daktaras gina stikliuką 
prie pietų

Washington, gr, 4. Bandyki
te po vieną ar du stikliuku prie 
pietų ir darykite, kaip patiks, 
pataria Georgetown universite
to profesorius, Dr. WąUace 
Yhter: “vienas du stikliukai 
daugiau atneša naudos, kaip 
nenaudos”.

Lietuvos ‘bekonas’
Anglijoj teužimąs 

vos trečia vieta
L Lk __________

Anglijon kiaulių išvežama po 
1,000 kas savaitę; Vokietijon 
po 2,000

Klaipėda, Lietuva, lapkr. 22. 
Grįžęs iš Londono “Lietuvos 
Eksporto“ direktorius Gruzdins- 
kis pasakojo, kad Londone Lie
tuvos kiaulėnai (bekonams) 
turgus tebėra geras 4r galima 
parduoti tiek, kiek tik nusiun
čiama. x

Rūšies atžvilgiu Lietuvos be
konas Anglijoj laikomas tik 
trečios rųšies. Pirmos rųšies 
bekonas yra iš Danijos, antros 
rųšies iš Airijos; gi kainos at
veju Lietuvos bekonas yra tik 
ketvirtoj vietoj, dėlto, kad tre
čioj vietoj tebėra Olandų be
konas, nors rūšim už lietuviš
kąjį yra prastesnis.

Mat Lietuva dar tik dveji me
tai kaip išveža Anglijon, tuo- 
tarpu, kai Danija, Airija ir 
Olandija jau Veža 80 metų,
o kadangi anglės šeimininkės 
yra gana konservatyviŠkos, tai 
jos ir perka iš tos šalies, iš ku
rios yra. papratę pirkti. Iš Lie
tuvos šiuo tarpu išvežama be
kono kiaulių Anglijon po 1,000 
kas savaitę.

Francijon Lietuva taip jau 
pradeda išvežti kiaulėną, tik 
kiek kitaip paruoštą, būtent ne
sūdytą. Francijon mėsą ruo
šia Lietuvos Akc. Bendrovė 
“Maistas”, Kaune.

Su Berlypu susitarta siųsti 
kas savaitę po 2,000 gyvų kiau
lių iš Lietuvos. Siunčiama'gy
vos kiaulės dėlto, kad paskuti
niais laikais tiek daug Lietuvoj 
kiaulių užauginama, kad sker
dyklos nespėja paruošti.

Hooverio švogeris ištei
sintas

Santa Monica, Cal., gr. 4. 
Van Ness Leavitt, prezidento 
Hooverio švogeris teisme šian
dien rastas nekaltas dėl 19 bon- 
kų likerio, kurį policija atėmė 
iš Jo rankų, benešant pro du
ris. .  i

Katalikai iškėlė monar- 
kistų vėliavą

Pamplona, Ispanija, gr. 4. 
Navaros provincijos katalikai 
vakar iškėlė senąją monarkis- 
tišką vėliavą virš .■ provincijos 
seimelio namais. Respublikoniš
kos vėliavos jie neprileido iš
kelti.

Suėmė Liepojaus majo
rą dėl vėliavą •

Ryga, Latvija, gruod. 4. Lou- 
is Lapa, Liepojaus miesto ma- 
j oras \ vakar Areštuotas už ne
klausymą policijos viršininko 
nuimti gedulo vėliavas nup na
mų. Majoras aškinosi, ,kad ve 
liavos iškelta visai miesto tary
bai nutarus, dėlto kad valdžia 
nesugeba sudaryti naujo kabi
neto.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Chicago. — Gertriide Heikes, penkiolikos metų mergina 
iš Nėbraskos, ir William Sanders, 18 metų jaunuolis iš Indiana 
valstijos. 4-11 kliubo kongrese, juodu laimėjo sveikatingumo 
kontestų. Vadinasi, tapo pripažinti sveikiausiais jaunuoliais 
Amerikoj. <

MacDonaldas gavo 
pasitikėjimą

Butas sumušė Churchill 
pasiūlymų

Londonas, gr. 4. šiandien at
stovų rūmuose pirmą kartą po 
naujų rinkimų premjeras -Mac- 
Donald išbandė savo stiprumą, 
balsuojant įnešimus Indijos 
(klausimais. <

Atstovai 369 balsai prieš 43 
atmetė užkietėj usio konservato
riaus Winston Churchillio pla 
ną, kuriame jis sakė, kad val
džia “visai neturi nugarkaulio 
Indijos klausime”, ir prėimė ka 
bineto vedamą politikų .

Lenkai pakorė dar 2 so- 
viettĮ. šnipus

P^r savaitę pakarta dešimts 
žmonių

Gardinas, gruodžio 4. Du ru
sai apkaltinti dėl šnipinėjimo 
Sovietų Rusijos naudai Lenki
joj tapo pakarti šiandien, tokiu 
būdų pakartųjų skaičius per 
vieną savaitę pasiekė jau 10 
žmonių. Dar du nuteistieji 
•laukia kartuvių.

žydai užmušę vieną 
pogromščiką

Vilnius, gruod. 4. Du žydų 
studentai suimti vakar, kaltina
mi dėl mirties Stanislovo Vac- 
lavskio, kurs mirė nuo sumuši
mų laike paskutinių žydų po- 
gromų. .
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Bolševikų • konferencija 
sausio mėn.

\ ;------- i—
Maškva, • fer. 4. Septyniolikta 

metinė bolševikų partijos kon
ferencija šaukiama ateinantį 
sausio mėnesį 30 dienų. Svar
biausias dienotvarkėš punktas 
busiąs “piatiletkos” klausimas.

lis oro biuras šiai, dienai pra
našauja:
v Giedra ir greičiausia , Šalta; 
vidutinis, kiek stiprokas Šiau£- 
vakar io -vėjas.^ •?*.
/ Vakar • temperatūra ;
Saulė telca 7:02; leidžiasi 4:-

19, mėiluo teka 2:28 ryto.

Salvador vienos nak
ties revoliucija

Išvijo prezidentą, užmušė mi- 
nisterį

Meksikos Miestas, gr. 4. Sal
vador respublikėlės prezidentas 
Artūro Araujo išvytas po trum
pos karininkų revoliucijos ir 
finansų ministeris Francisco 
Espinoza nušauta už tai, / kad 
atsisakė pasirašyti perversmi
ninkų I pakištų atsistatydinimą. 
Karo ministeris sužeistas.

Dvidešimts žmonių užmušta 
pradėjus šaudyti į perzidento 
rumus. Prezidentas Araujo bu
vo išrinktas tik šį pavasarį.

šeši banditai pakarti 
Irake

Miahommeran, Irak, gr. 4. 
šeši banditai, pagauti užmušę 
2 moteris ir šoferį užpuolime, 
pakarti šiandien ir jų lavonai 
palikti kitiems pamatyti.

Z

Illinois dempkratų 
vadas

Washington, gr. 4. Illinois de
mokratų delegacija vienbalsiai 
indorsavo reprezentatą Henry 
T. Rainey savo partijos vadu.

Ispanijos amnestija 
politiniams kaliniams

Madridas, gr. 4. Kabinetas, 
seimui pasiūlius, nutarė suteik
ti visuotinų amnestiją politi
niams kaliniams, suimtiems ir 
nubaustiems prieš respublikos 
įsteigimų, išskiriąnt svarbius 
monarchistus ir nusikaltusius 
veiksmais prieš respubliką.

Sovietai “šturmuos pia- 
tiliėtką”

Maskva, gr. 4. Ketvirtuosius 
savo penkerių metų plano metus 
sovietų valdžia žada pavadinti 
‘šturmovoj”, kas reiškia, kad 
1932, metais planas bus varo
ma karišku metodu.

»• 1 ■ i IMI ■

Pirmas Vilkaviškio 
“dangoraižis”

Vilkaviškis. Iki šiol Vilkaviš
kyje aukštesnio, negu dviejų 
auk^ų, namo visai nebuvo, šių 
vasarą A. Sobolovičius, prie Ge7 
ditnino-Vilkaujos gatvių kampo 
jr turgavietės, , pastatė trijų 
aukštų mūrinį namą. k

I

Latvių socialdemo
kratų platforma dėl 
vyriausybes suda

rymo
Reikalauja geresnių ryšių su 

Lietuva ir Estija

Socialdemokratai priėmė savo 
platformą dėl vyriausybės suda
rymo. Socialdemokratai reika
lauja įvesti darbininkų draudi
mą nedarbo atveju, atstatyti 
ankstyvesnius primokėjimus li
gonių kasoms 2% dydžiu, per
imti į valstybės rankas įmones, 
kurios atsidūrė sunkumuose, 
panaikinti ir sumažinti muitus 
reikalingiausiems produktams ir 
pramonei ir žemes u'kiui reika
lingiems produktams, įvesti 
svarbesnių prekių importo mo
nopolį, įvesti javų, cukraus, ta
bako, arbatos, kavos, druskos, 
benzino ir žibalo monopolius, 
nutraukti pašalpos bažnyčiai ir 
šauliams. Valstybės išlaidos ne
gali būti mažinamos darbininkų 
ir tarnautojų sąskaiton. Be to, 
reikalaujama sumažinti karo va
dybos išlaidas, sutrumpinti ka
ro tarnybą iki 6 mėnesių, re
organizuoti kariuomenės vado
vybę ir likviduoti karo laivyną. 
Taip pat reikalauja įvesti vien
kartinį kirzės mokestį kapita
lams, žymesniam pelnui ir ne
judamam turtui. Bažnyčia nuo 
valstybės turi būti atskirta. 
Užsienių politikos srity social
demokratai reikalauja neįsivel
ti į ryšius, kurie galėtų įtraukti 
Latviją į susirėmimus, tuoj im
tis žygių prekybos sutarčiai su 
Sovietų Rusija pratęsti ir pra
dėti aktyvią politiką glaudes
niems ryšiams sudaryti su Es
tija ir Lietuva ir, jei galima, 
sudaryti visų trijų valstybių 
muitų uniją.

Lietuvoj ‘prosperity’
Net po tris vaikus iškarto!

Svėdasai, Rokiškio aps. Bu
tėnų kaimo ukin. A. Prūso šei
ma lapkričio 7 d. iš karto pa
didėjo trejetu vaikų. Susilau
kė dviejų sūnų ir dukters. Mo
tina ir vaikai sveiki.

Šiluva, Tauragės aps. Obeli
nės kaimo gyven. čiapauskienė 
pagimdė tris kūdikius. Jos tė
vas tuo įvykiu nesidžiaugė. Gir
di duktė jauna, tik 17 metų, 
prieš mėnesį ištekėjo ir jau su
silaukė trijų vaikų, šiemet blo
gi metai, kas busią, jei kas mė
nuo tokiu tempu Šeimyna dau- 
gėsianti. Senio baimė buvo tuš
čia. Naujagimiai neilgai gyve
nę mirė.

Papilė, Šiaulių apskr. Ariant 
Purvių kaimo laukus į arimą 
su pulku paprastų varnų buvo 
atskridusi viena balta varna, 
kurios tik galva kiek juosva. 
Nepaprastąją varną be artojų 
matė ir keliu ėję žmonės.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT 
DOVANĖLĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS '
1739 So. Halsted Street

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

Tel. Roosevelt 8500.

Palaidi liežuviai 
atvedė policiją j 

klebono bravorą
— II

Lietuvoj kleboniška bačka alaus 
tik 8 litai; vėdras vos 2 litu

. Žarėnai-Latveliai, Šiaulių aps. 
Šis Lietuvos kampelis ir gi tu
ri savo įžymesnybių, dcl kurių 
turi ko pakalbėti apylinkė.

Viens tokių yrd vietos baž
nytkaimio klebonas. Spalio mė
nesio pabaigoj vieną dienų keli 
darbininkai užėjo į vietos var
totojų draugijos krautuvę pasi
klausti, kur galima butų gauti 
alaus pirktis. Krautuvėje tuo 
tarpu buvęs klebonas pasiūlė 
darbininkams užeiti pat jį, nes 
jis turįs ir galįs duoti.

Darbininkai nuėjo. Klebonas 
parodė bačką alaus už kurių su
lygo 8 litų tuojau sumokėti. 
Biznis padarytas ir darbininkai 
bačką išsiritino.

Kitą dieną, norėdami atsiblai
vinti, jie vėl nuėjo pas kleboną 
ir nusipirko alaus vėdrų už 2 
litus.

Po kelių dienų klebono alinė 
tiek 1 pagarsėjo, kad ir policija 
atėjo alaus pažiūrėti. Vedamas 
tardymas.

Pirmiau klebonas mėgdavo 
savo parapijonus smarkiai pa
barti per savo pamokslus, va
dindamas juos girtuokliais. Per
eitų savaitę jau parapijonų gir
tuokliais nebevadino.—J. M.

Fordas nori pirkti 
lenku Gdvnesuosta

čia butų sukrauti pardavimui 
Fordo vežimai

Varšuva, gruod. 4. P. A. T. 
praneša, kad Henry Fordo at
stovai jau antra savaitė derisi 
su lenkų uosto Gdynės valdi
ninkais dėl nupirkimo uosto da
lies, kur butų pastatyti dideli 
automobilių dalių sandeliai, pa
našus kaip Kopenhagoj, Dani
joj. ' Iš tų sandelių butų Fordo 
automobiliai parduodami po vi
sas Rytų Europos šalis.

Prof. Voldemaras 
dingo

Išleido užsienin ir nebesuranda

Iš užsienin išvažiavusio prof. 
Voldemaro nei jo pažįstami, nei 
jo gynėjaį kronų byloj kaip ra
šo “N. E.” negauna jokių ži
nių.

Ar baigs statyti stiklo 
fabriką

'Radviliškis, Šiaulių aps. Ne
seniai čia buvo atsilankiusi pra
monininkų grupė ir apžiurėjo 
nebaigtą statyti “Pirmąjį Lie
tuvoj, stiklo fabriką”. Teko pa- 
tirti, kad norima jis baigti.
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Grand Rapids, Mich
Visko po biskį

Pirm porą metų, jei kokia 
dirbtuvė pradėdavo darbininkus 
atlaidinėti, tai taip visi ir kal
bėdavo, kad ana toj ir toj dirb
tuvėj jau atleidžiama darbinin
kai. Bet tolyn dirbtuvės pra
dėjo ne tik atleisti dal) darbi
ninkų, bet ir visai užsidaryti. 
Ir darbininkai prie to tiek pri
prato, kad jau šiandien, jei vie
na kita dirbtuvė užsidaro, tai 
jie nebekreipia jokios domės. 
Gal dėlto, kad uždarbiai baisiai 
tapo nukapoti. Darbininkams 
mokama po 25 centų valandai. 
Bet ir už tą menką atlygini
mą darbo gauti negalima, nes 
veik visos didesnės dirbtuvės 
yra užsidariusios. O kurios dir
ba kelias valandas, tai tos da
ro su darbininkais ką tik no
ri. Didelė dauguma darbininkų 
vaikščioja be darbo. Nekurie 
gauna dirbti. miesto dalbą, — 
gauna dirbti vieną pusdienį nuo 
kiekvieno šeimos nario. Jei ku
ris turi didesnę šeimą, tas gau
na daugiau pusdienių, bet jei 
kurie neturi vaikų, tai gauna 
dirbti tik du pusdieniu savai
tėj. Už toki darbą nemoka pi
nigais, l>et tam tikrais skrip- 
sais, už kuriuos tik maistą ga
lima pirkti ir tai tik vienoj 

. miesto įsteigtoj krautuvėj. Prie 
tos krautuvės stovi eiles žmo-

nių, kuomet privatiškos sankro
vos, negalėdamos išsiversti, už
sidarinėja.

Nevedusiems .viengungiams 
įsteigta taip vadinama City So
čiai Service —. Hooverio kote
lis. Ten šimtai bedarbių maiti
nasi gaudami šiokį tokį maistą 
ir nakvynę. Šitas namas, buvęs 
pirmiau bažnyčia, dabar tapo 
paverstas bedarbių prieglaudą. 
Jis yra šaltas ir nešvarus. Ja
me gyvenantys žmonės gana 
dažnai suserga. Jau buvo ir ke
letas mirčių. Pasimirė vienas 
ir lietuvis. Kada bus visam tam 
galas?

kon-
rupi-

» » »
Prasidėjus “Naujienų’ 

testui, daugurrta draugų 
naši, kaip geriau butų galima
praplatinti musų dienraštį šia
me mieste. Drg. Jankauskas net 
siūlo sudaryti tam tikrą būrį 
veikėjų, kurie laike kontesto 
bendrai dirbtų. Well, aš tariu 
ačiū draugui Jankauskui už ge
rą sumanymą. Mes dirbsime, 
kiek galėsime, ir kiek dabarti
nes depresijos aplinkybės leis. 
Aš manau, kad mes savo 
duotį atliksime.

B » «
LSS. 51 kuopa kas kart 

rosi vis gyvesnė ir daugiau 
vo veikime pasekmių turi,
kituose miestuose lietuviai kiek 
smarkiau pradėtų veikti socia
listiniame judėjime, tai musų 
kuopos draugai dar daugiau

——————•—v 1 1 "
energijos gautų ir greitoj atei- 
tyj išaugintų LSS. 51 kuopą j 
didelę organizaciją. .

LSS. 51 kuopa prieš kiek lai
ko pagamino atsišaukimą, ku
ris tilpo “Naujienose” ir “Ke
leivy]”. Tame atsišaukime mu
sų draugai ragina Visas LSS. 
kuopas ir pavienius narius bei 
pritarėjus imtis didesnio darbo 
socialistiniame judėjimą ir pa
geidauja, kad musų laikraščiuo
se butų daugiau gvildenama so
cialistinis mokslas. Pamatę tą 
atsišaukimą komunistai apsi
džiaugė per savo “Laisvė“ ir 
pataria musų draugams stoti į 
jų partiją. Man rodos, kad be 
reikalo “Laisvė“ tokį patarimą 
padarė, — musų draugai žino, 
kur jie stovų ir ko jie reika
lauja.

Pruscikos “Naujoji Gadynė“ 
No. 1, tų musų atsišaukimą 
trumpai pacitavus, sako: “Da 
vis LSS. 51 k p. nariai mano, 
kad LSS. bus galima kaip nors 
sulipyti.” Taip, jei mes nepa
jėgsime LSS. sulipyti, tai pri
gulėsime tiesiai Socialistų Par
tiją, bet pas komunistus neisi
me. Patys komunistai ne tik 
nesusilipina, bet kas kart vis 
i smulkesnius kavalkus byra.

f Ka> treguzts Katoęp,
tai visĮ d^inUii^aįsty Pu
blika sudainavo Lietuvos him
nų, ir tūo programą užįibaigČ. 
TŠ svetainės apie 60 žmogių pu- 
trmlke į/^tonjo va|gyklą V^- 
tienei. Dalyvavo vakarienėj į* 
vairių, pažyalęji žmonės, kUrie 
gana draugiškai^ praleido lafką. 
ToastmaisteriK j. ■ ■ Brąžaus-kas 
iššaukė visą eilę, kalbėtojų. Par 
šnekučiavę, pasidalinę mintim^ 
susirinkusieji išsiskirstė,

— Jonas Jarus,

taip pigiai siuva* kad 
New Yorko firmoms apsimoka 
^benipms ir dąr daug lieka 

Nų®» ir pigiai siuva, bet 
“4,vakadjas“ Vistiek gauna ir da
bar. kriaunai valiuoja į ėgly-' 
nų® aolionkių ieškoti.
: z I*. * •

PątyimorGs ir . Ohio geižkelie- 
čių dirbtuvė Mount Claire per 
iriausi trintais riirhn nntriim- 

pintą Taikiu,

tie, tai jie niekad nesulauks ge
resnių laikų, — taip ir skurs. 
Reikia daryti tvarką: trumpin
ti darbo valandas — kai yra 
darbo, nedirbti 60-70 valandas 
per savaitę.

už-

da- 
sa- 
Jei

VALU E
MODEL 31-H

SUPIR-HFTIRODYN4

mdųne

COMPLETE 
k VVITH TUBES

THE MOST 
STARTLING

Baltimore Md.
Visokios naujienos

visus- šitio metus dirbo sutrum
pintą Taikų, — 5-kias dienas per 
savaitę, Trumpino valandas ir 
laikinąi uždarydavo, Pagalios, 
ir vjsai uždarė ir atleido dar
bininkus. Nei nepasakė, kada 
pakvies. Dirbo toje dirbtuvėje 
ir keletas lietuvių ir neblogai 
užsidirbdavo. Bet dabar jau 
daugiau kaip du mėnesiai, kaip 
nedirba ir nežino, kada pradės 
dirbti.

F

READ THESC 
AMERICAN BOSCH 

1932 FEAHJRIS
SUPER-MITERODYIM 

FEMTOOC FOWCR TURE 

MULT1-MU TUBES

SCBEEN GUI D TURĖS
FAST'HEATER TYRE 

, TUBES
FULL R1CH TONE

FIRFECTED TORE 
CONTROL

VOLU B E CONTROL
IRSTANT STATION 

FINDING

LINt-O-UTE TUNING 

ELECTROOTNAMIC 
SFEAKER

COMFLETELY 3HIEL0ED 

LARGE CHASSIS. ROT A 
MIRGĖT

13 REAL FURNITURE 
P1ECE--13 INCHES TALL

IN RADIO 
THE PEAK OF 

AMERICAN BOSCH 
Qualttif at Vz

Budrike Krautuvė
Autorizuoti 
Pardavėjai

BOSCH RADIO
įvairių modelių, taipgi didelis pasi
rinkimas visų žinomų Standard iš- 
dirbysčių.

Klausykite Gražių Lietuvių Radio Programų kas Ne- 
dėldienį iš stoties VVCFL 970 kilocycles nuo 1 iki 2 po p.

Jau Laikas Pasirinkti
Dovanas dėl Kalėdų

ih§.F.Budrik,lnc.
3417 South Halsted Street

Telefonas BOULEVABD 8167

“Tevynės” jubiliejinį numerį 
atidžiai perskaičiau. Ten yra 
gerų straipsnių su naujais nu
rodymais. Laikraštis gerai ap
dirbtas ir turi daugybę paveik
slų. Įdėta net ir iš Grand Ra- 
pidso SLA. 60 kuopos 8 paveik
slai, po kuriais esantys, para
šai sako, kad tai SLA. 60 kuo
pos veikėjai.

Well, nieko tame nuostabaus. 
Tik butų buvę gerai, kad po 
kai kuriais paveikslais butų aiš
kiau pažymėta, ką tie veikėjai 
nuveikė. Reikia pasakyti, kad 
kai kurie tikrai daug pasidar
bavo kuopos ir Susivienijimo 
labui, bet kiti tik trukdė vei
kimui ir per visą laiką kėlė 
kuopoj triukšmą.

— S. Naudžius.

CIeveland, Ohio
SLA 45 metų jubiliejaus 

a p vaikščiojimas

Lapkričio 22 d. įvyko Susi
vienijimo jubiliejinis apvaikš- 
čiojimas. Programas buvo įvai
rus, — susidėjo iš kalbų ir mu
zikos bei dainų. Vakaro vedė
ju buvo 14 kuopos pirmininkas 
J. Brazauskas.

Apvaikščiojimą rengė bend
rai visos keturios kuopos. Va
karą atidarius, sudainavo him*- 
ną du vietos jaunuoliai. Po to 
sekė K. Karpavičiaus, “Dirvos“ 
redaktoriaus, kalba. Jis kalbė
jo apie lietuvių istoriją, nuror 
dydamas, iš kur lietuviai yrą 
kilę.

Dainuoja žinomas vietos dai
nininkas Julius Krasnickas. 
Kokių devynių metų mergaite 
nustebino publiką ^-savo gabu
mais muzikos srity. Reikia ati
duoti didelis kreditas ponam? 
Aleknams už tai, kad jie pili* 
kiai auklėja ir lavina savo vai
kus. Publika iššaukia inž? P. 
Žurį kalbėti. Apie jį nėra rei
kalo daug kalbėti. Tai vienas 
geriausių kalbėtojų. Jis visuo
met moka .įdomiai kalbėti ir 
užinteresuoti publiką. Inž. Žu- 
ris daugiausiai kalbėjo apie Su
sivienijimo skilimą prieš 80 
metų ir kas prie to skilimo pri
vedė. Jis papasakojo daug įdo 
mių faktų apie tai, kaip kuni 
gai norėjo užvaldyti Susi vieni 
jimą.

Po. 
giutė 
porą 
gana 
tomą
S. Gegužis. Jis daugiausiai kalt 
bėjo apie dabartinį finansų stot 
vį. Girdi, jeigu Pildomosios Tat 
rybos nariai esame verti papei*- 
kimo, tai taip pat esame verti 
ir pagyrimo. Ir po* to pradėjo 
pasakoti apie savo gerus nu
veiktus darbus. Gyrėsi jis. vien 
tik gerais darbais, o prastųjų 
visai užmiršo paminėti..

čia beveik' visi lietuviai cĮiiį- 
ba prie rūbų siuvimo, Paeitą 
vasarą (apie 3-ius mėnesius) 
kriaųčiai siuvo gerai; dirbo ne
apribotą laiką, nes čia kriauį- 
čiai organizacijas * nenori. Kol 
siuvo po 60-70 valandų per sair 
vait^, tai šiaip taip pragyvena, 
žinoma, siuvant tokias ilgąs vap 
landas negi užteks visuomet 
darbo. Dabar jau turi rudeni
nes “vakacijas” ir tos vakaci- 
jos, matyt, bus ilgos du a? 
tris mėnesius. Beda, kad kriaų
čiai negalėjo susitaupyti pinigų 
“vakacijoms“, nes jeigu siuvo 
šeimynos kėtuTi1. kr penki nat
riai, tai visi, sudejils krovom 
uždirbdavo 40 ar 50 dolerių jjer 
savaitę. 6 pragyvenimo reik
menis tai ir musų mieste ne
pigios: rendos už butus, gal bū
ti, pigesnės, negu Chicago-j-, bet 
kurie turi savo nąmųs> Ui Uk
sų reikia už $100 veptes moks
li. $2.45.: . .

GatvelUrijus, i kuriem6 reikią 
važiuoti, Ui tUjį hyikėti 10 cei>. 
tų kas sykį. Jeigu karo- laiku 
kriaųčiai butųį.bųyę neorgani- j darbą netekęs, Charles Wilkens, 
zuoti ir nebūtų užsidirbę ir su- “ -J !■ 
sitaupę pinigų,, tat dabai butų 
ti k ra pakųta,.. ’: • * . < ■

K^ip sakiau, čia/ pereitą var 
sąrą kr,iaiiČiaf,^ių^ 'M' 
l- J -» —■ -r • yr ,
prigabenta darbo

tybos šiais metais irgi daug 
mažiau. Ant Calvert gatvės ir 
FayeĮtte baigiamas pašto trobe
sys, kuris kainavo virš dviejų 
nplijpnų dolerių.

Prie Mulberry ir Cathedral 
gatvių dabar pradėjo būdavot! 
viešo knygyno namą. Gyvena
mų namų tąį nei pusę tiek ne
stato, kiek kad statė pereitais 
ir užpereitais metais.

Kai 'eini, miesto gatvėmis, tai 
rodos, kad visas miestas ant 
pardavimo, nes beveik prie kiek
vieno namo prikabinta iškaba 
su parašu “namas parsiduoda“. 
Kurie dirba prie statybos dar
bų ir yra organizuoti, tai dar 
ir algos jų didesnes, bet kriau- 
čiai, jeigu nepradės organizuo- yra naudingos.

— Reporteris.
■ . ... į» , b i ii i  ........................... ■ - ■ ■■■  ....................‘i ■» i

Silpniems ir Nusi
kamavusiems

Jei Eli jtjs -silpnas ar nusikama
vęs ar justi orranai stokuoja stiprumo ir 
gaivumo, imkite Nuga-Tone, pūtoMlipuB 
vaistus, kurie padarys jip stipru fr 8V«ką. 
Nusa-Toue sustiprina visus orrauua 
cUa*. JiR ilval* kims Mu 11 •u-

pardavinėjamas aptlekininku. Jeigu aptfe- 
kninkas neturi jo. paprašykite Ji ’ užsakyti 
dei Jus Iš savo urmininko.

enose
aujienos

41 * *

Lapkričio 28 d., tūlas Charles 
Wilkens, 9-nių vaikų tėvas, at
sikėlęs ankšti rytą dar miegan
čią savo žmoną nušovė dviem 
šūviais. Trijų, metų, vaikas, gu
lėjęs viduryj tėvų, pradėjo 
.spiegti. Tadą Wilkęns paleido 
šūvį sau į smilkinį ir kol at
vyko ambulansas, abu Wilke.n- 
sair jau buvo negyvi. Wilkens 
buvęs spaustuvės darbininkas^ 
bet dabar nedirbęs per tūlą lai
ką ir gavęs proto sumišimą.

Vyriausia, sūnūs 21 metų, ki- 
tąs> 19 metų, Fredercik Wilkens, 
kai tėvai trągingai mirė, buvo 
nuteistas 40 dienų sėdėti kalė
jime Nors Frederięk’ui oar rei- 

19 dienų kalėjime sėdėti, 
bet gubernatorius tuoj, jį pa- 

Jęido> kad' padėtų vyresniam 
broliui užlaikyti jaunesnius 
įbrolius ir seseris, kurių, 6 ne- 

, dar jokio, darbo dirbti.
į Turint tiek šeimynos ir dar

PRISIDEKITE
Prie musų 1932 Kalėdinio Kliubo Dabai*

Kiek e.rtra
2c

pinigų jus norite sekanmoms Kalėdoms?
Kliubas
Kliubas
Kliubas
Kliubas
Kliubas

moka 
moka 
moka 
moka 
moka

. $63.75
. $12.50
. $25.00
.. $50.00

$1’(X).OO 
$250.00

25c
50c

’ $1.00
$2.00 \ tyli ubas moką :
$5.00 Kliubas moką .

3'< nuošimtis pridedamas, jei mokesniai laiku sumokami
Prisidėkite šiandie! Atsiveskite su savim savo draugus. 

Musų naujas Kliubas dabąr yra atdaras.

CENTRAlfjfc^BANK
ATRUST COMPANY 

UK)W8rt 35* Street 
ASUteBaak • • • • AOMriaganpeSaafc

matomai, negalėjo ilgiau kęsti 
tą skurdų gyvenimą. 
j ' r *■
ų. . • • •• * * • « 7e

Baltimorėj ir apylinkėj par 
prastam darbininkui moka 30 

dėlto, kad iš■ bUM0*,įeent^ pev valandą, o amatnin-
W nuo 5^.iki ^0 centų. Sta- 

***' . ........................ ..* •

jf ■', 
i ’; .' . , . , r .........

Vyrai! Išpardavimas, Kuris Kreipia Jūsų Domę!
....  .... .... . ...................... II ......... . i, I H..——mn,r—

TRUST KOMPANIJA 
s Valstijinis Bankas. Ckaring House Bankas

-r-fr

TURNER BROS
$100,000 Rubu Išpardavimas

žurio kalbos Elena Gri 
ir A. Zdanis sudainavo 

dainelių, kurios publikai 
patiko. Ant galo, pristar 
kalbėti SLA. paridentas

"R*

VYRU SIUTAI IR 
O VERKAUTAI

,lokinhie kitame išpardavime ir 
ne jokiame laike jus niekad ne- C 
matėt tokių stebinančių vertybių, > 
kokios yra pasiūlomos šioje gru- 
SĮeje ... Augščiausios kokybės ru- ' 
įįGražiausi ir puošniausi

. Gerinusių audeklu Siu
tai, Overkautai, ir jopkautai, ku- 
ylc; yra didžiausis pirkinys už 
|ųoss pinigus dabartinės gentkar- 
tės atmintyje. <

80
VERTES 
iki $35

I

f
i

Puikiausi Pasaulyje 
Rūbai 5 Geriausiu 

Išdirbėjų

KŪPPENHEIMĘR 
GOODMAN & SUSS

SIM0N ACKERMAN 
FASHION PARK

IJ lU II I.A ■!

I

I

l
i

SIUTAI. IR O VERKAUTAI 
$45, $59 ir $55 Vertės

<> • J'. iiiv . v

>•
V '

. J ■I . 1 »1 ■ •

.y“'

atdara
utariu ':JP-
Sukatos VAJjįaęaiįi , 

iki 9 ] vųk •>

J

SIUTAI IR OVERKAUTAI
$35, $40 ir $45 Vertės

*24.50
Niekad per pastaruosius 15 metų jūsų dole-
lįįs^ nepirkdavo tiek daug. Gražiausių stylių, 

mjausių spalvų, geriausių audeklų, Kiek- 
enam žmogui pritinkančio didumo.

Jus aplankysite dldžiausįjusų gyvenime nu
sistebėjimų kada jus pamatysite šiuos pa
stebėtinus siutus* ©verkautus ir topkžųtus, 
kurie yra pasiūlomi už šių sensacingai: že
mų kainų.

Bros
Cor. Halsted & Roosevelt Rd.

SANKROVA

ATDARA 
NEDALIOMIS 

iki
3 vaL po pietų i
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA g

Gydytojai
Mus laikuos jau ne naujiena, 
jei, vadinasi, kas diena, 
tave “daktaru” vadina. 
Gal tu esi naprapatas, 
arba šiusus lopyt pratęs, 
arba šiaip suktas vaikinas. 
O kai kunigui klebonui 
nusibosta būti ponu— 
jisai “gydo“ moterėles. 
.Jei šinkuoji kokių mostį, 
arba braukai tuos, ką kosti— 
tai jau tikras daktarėlis. 
Dabar jau tokia gadynė, 
kad kiekviename purvyne 
rasi tų, kurie mus “gydo“. 
Vieni burtais, patarimais,, 
kiti liepžiedžiais, šaknimis, 
treti šmeižtais iš pavydo.

Mat/ •

Ar atsimenate tuos 
laikus kada-

Moterų keliai būdavo apdeng
ti.

Pupauskas pardavinėjo ste
buklingus divonus.

John’s Supply House savinin
kas lietuvius gydė.

Balutis “bože caria chrani” 
dainavo.

Šliupas kunigus krokodiliais 
vadindavo.

Bačiunas “Lietuvą“ menedže- 
riavo.

Račkus socialistus keikdavo.
Karalius vedė žmonių univer

sitetą.
Pruseika Grigaitį girdavo.
Jamontas “Naujienų” šeinis

pardavinėdavo. - •’»
Sirvydas buvo socialistas.
Iš Lietuvos kolektoi^ų neat-

v ažlUo^aVo. ’ ~ 'T ‘
Bolševikų nebuvo.
SLA. saliunčikai valdė.
Mickevičius “šakę“ leido.
Padaužų respublikos niekas 

nežinojo. ....... N.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
fię pataria Lietuvos bankai

Geriausias S. L. A. 
prezidentas

Materiališkai aprūpintas tau
tietis Bačiunas užsispyrė SLA. 
kripelinms padovanoti žemes 
sklypą ir dar, kad kokios, na-1 
mus pastatyti prie švento Juo
zapo upės, jei jį išrinktų pre
zidentu. Jisai, kaip žinote, nu
sitarė ir dykai dirbti, atsiža
dėti saulėtos Kalifornijos ir Flo
ridos, kad tiktai gavus progų 
lietuviškas auzas lankyli ir mu
sų brolius prie, SLA. prirašinė
ti. Vadinasi, jisai turi gerų pri
žadų ir savo prižadus per radio 
garsina, kartais jau ir dabar 
įstojantiems pdsę įstojimo mo- 
kesties apmoka iš savo kiše- 
niaus.

Vienok mes turime geresnę 
propoziciją, iš dalies, šitokią:

IPonas Fordas daug geriau 
materiališkai aprūpintas žmo
gus, galėtų visiems nariams 
duoti po naują forduką ir ji
sai savęs beveik tuomi nenu
skriaustų.

Bačiuno radio valanda ir spy- 
čiai mums labai patiko, bet For
das lengvai galėtų pabudavoti 
ir nariams padovanoti geresnę 
radio stotį su automatiškais ro
botais, kurie atatinkamus spy- 
čius pasakytų ne tik šiuose rin
kimuose, bet ir ateity. Fordas 
galėtų Pild. Tar. narius aprū
pinti orlaiviais — tai nebūtų I 
nė kelionės išlaidų. Vadinasi, 
Fordas visais žvilgsniais ge
riausias prezidentas.

Padaužos žada pasiųsti dele
gaciją su šita propozicija ir 
tuojaus užvesti stiprią agitaci
ją.

Greitu laiku turėsime švie
žesnių žinių. Vienas sandarie
ms sako, kad Bačiunas gal ne
skaitė SLA. konstitucijos. Ta
me nėra jokio nuopelno — For
das tikrai neskaitė, bet jisai 
pusėtinai geras biznierius ir 
materiališkai tikrai gerai aprū
pintas, o liuoso laiko šioje de
presijos gadynėje jisai ir-gi pu
sėtinai daug turi.

—< Padaužų SLA. Akcijos
Komitetas.

vieni į kairę, .kiti į dešinę, o 
treti pasiliko ant vietos. Dabar, 
iš dalies, Išsijojome savo pildo
mą tarybą, išrinkome visus nau
jus viršininkus ir jiems dide
les pareigas užrioglinę, prade
dame savo paprastą didelį dar
bą dirbti. Padaužos kaip gnai
bė, taip ir gnaibys visus ge
rus įr blogus žmones už jų ge
rus ir blogus darbus, nežiūrint 
ar tai kam saldu, ar kartu.

Pozicija gavo pasižadėjimą iš 
vieno gerai žinomo biznieriaus 
sutaisyti padaužom vakarienę 
kas seredos vakarėli su visais 
prismokąis ir patogumais. Va
dinasi, pamatas geram darbui 
jau padėtas. O skaitytojai ga
lės padaužų raštus niekeno ne
trukdomi savo draugams pa
skaityti be jokio respublikai 
nuostolio.

Ponas dievas pasižadėjo mus 
nuc draugų apsaugoti, o su sa
vo priešais mes patys dar pa
jėgiame apsidirbti.

Vadinasi, lai gyvuoja padau
žiška laisvė ir lygybė, o vis
kas bus pusėtinai gerai. Mes be 
padaužiškų principų nenurimsi- 
me. Visi geri ir blogi žmonės 
remia padaužas, o su viduti
niais piliečiais mes nematome 
Reikalo skaitytis.

Padaužų naujai perorgani
zuotas Ministerių Kabine
tas, dauguma - tų pačių as
menų vadovybėje. s

— PPT.

Praktika iš prievartos
— Nu, ką gi, bludyit ėmei, 

senatvėn? Zažigalką įsitaisei?!
— Tai negi durnas, kad 

tu kai šaudo!
deg-

Tarp laiškanešių
— Kiek tau davė advokatas 

Kurkulis su šventėm kai pa
sveikinai?

— Du litu.
— Tik du litu?! . į
— Nu, bet už tai jo laiškus 

po porą savaičių aš jam 
trukdysiu.

Griežtumas
Namo savininkė: Svarbiausia 

sąlyga pas mane yra punktua
liai mokėjimas nuomos.

Rojidauninkė:—“Tas pats nu
sistatymas yra ir pas mane: Ar
ba punktualiai, arba visai ne“.

\ -----------------------------

Skolintojas: “šiandie
Tamstą paskutinį kartą klau
sinę ‘Ar Tamsta 
grąžinsi, ar no?’ ”

Skolininkas: “Ačiū Dievui

už-

Sulig katekizmo
Petras: — Gal šiandien 

pas mus jau ir; nebėra tokių, 
kurie gyventų, sulig Kristaus 
mokslu?

Jonas: f 
jie nei sėja
tųs ir apsivilkę.

Ekonomija
—Deiko savo pačiai nešaukia

te daktaro? Juk jau dvi die
nos kaip ji. yra su parai ižu eta?

—Mat, laukiu, kad gal kokia 
ir kita liga prisimes. JUk ne
apsimoka daktarą šaukti tiktai 
dėl vienos ligos.

Ar ne tiesa?

man skolą kaip matyti, nors sykį pasiliaus v, #
tas įkjrus klausinėjimas“.

Dabar Yra
Geriausias Laikas

Radio ar pianą
- Ogi kunigai 
nei piauna, o

neš
so-

Nesibijo 
» 7

—Sėdėk ramiai, dar gali 
kliūti daboklen.

—Tai niekis! Jau šeši metai 
kaip esu vedęs, taį prie to esu 
pripratęs.

pa

Vienoje valstybėje baigiant 
ministerių kabineto posėdį pra
bilo iždo ministeris savo drau- 
gams-ministeriams:

—Aš ,esu čia su jumis pas
kutinį kartą.

—.Kas atsitiko?—sujudo , vi
si ministeriai.—Ar jus rezig
nuojate iš savo vietos?

—Visai no, tik kam jums yrą 
reikąlinga iždo ministeris, 
jei valstybės iždas yra visai 
tuščias?

už sumažintas kainas

Peoples Furniture Krautuvėse
RADIOS, 1932 Motų Mados,, 
pilnai įrengtus su tūbom ir 
ir viskuo, gerųjų Standard 

i5‘iirbysėi;!: nnuž kainą tik

Philco Radio
Naujas, gražiame kabinete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau pirkti ne
reikia, dabar $49 .00

Sklokininkai padau
žų tarpe

Tai, vadinasi, ir mums pri
sieina pasakyti, kad turime 
sklokininkų, kurie apleido mu
sų organizaciją ir nusvyravo

JUOKAI
Mėsa pabrango

— Kaip tai gali būti? Už 
tai, kad pavadinau Juozą jau
čiu, nubaudė mane dešimčia li
tų, o kad aną metą mane pa
vadino, tai gavau tik penkis.

— Nieko, juk žinai, jog mė- 
sutė dabar yra brangi, ,o jau
čiai ypač pabrango.

Kodėl skaitlinė “13” yra
. , nelaimingą^... .....

— Kaip gi tu čion patekai?
— klausia vienas.

— Tapau mano nelaimingo
sios skaitlinės auka!

— Kaip tai atsitiko I
— Dvylika prisiekusių posė- 

dininkų ir vienas teisėjas!... '•
Ko gi gero gali tikėtis...

Apsisaugojimas
Jis: — Kodėl tamsta bijai, 

kai mes tuneliu važiuojam?
Ji: — Aš nebijoč, jeigu sa

vo cigarą išmestum iš savo 
burnos.

............................. .............................. .
ST. PAUL’S HOSPITAL 

yra jūsų apielinkCs Llronlnd, kur nerei
kia mokyti karterį, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 1Q, dienų už $60.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6000

.—.......  J

IS LAUKO....
Ar Viduje?

, ( . Kurio jus esate? Ar tas žmogus, kuris gat- 
z ve j e tiktai grožėjasi bargenais sankrovų

languose, kadangi jums stokuoja pinigų 
pirkti... ar išdidus pirkėjas viduje san
krovos, kuris savo taupumu turi pinigų kad 
pasinaudoti išpardavimų progomis. Bukite 
tuo vidaus žmogumi... padarykite algos 
dieną taupimo diena ... patyrimas rodo, 
kad tai yra geriausias būdas įsigyti atsar
gos fondą tokiam laikui, kada bus reika
las pasinaudoti proga.

Peoples J^alional Pank
and ^rust Oompany -

~ ’ of Chicago - '
47th Street and Ashland Avenue

SIŲSKITE KALĖDŲ DOVANAS Į EUROPĄ PINIGAIS 
Jie bus labiausia įvertinti šiemet, Mes siunčiame greitai 

Čekiais, Kablegramomis ar per Radio.

KALĖDŲ DOVANA

KOMBINACIJOS RADIO su 
Gramafonu, Standard pada
rymo, 1932 m. Mados, $110,

’55.oo

Nauja 1932 Metų R. C. A. Victor Kombinaci
jos Radio su Gramafonu

Taip kaip parodyta ant paveikslo, dabar parsiduoda už 
naują sumažintą kainą 
tik u| ................................. ........................ . S99.00

Mk LIETUVIŠKI REKORDAI 
umbia\ 

r>as‘1’in^^lnas labai platus Odeon 
arba Okeli po ........................ ............

*— i *
‘U . , ’ > ..A . ■ .. . * ■ ■'

Pianai ir Grojikliai Parsiduoda už Dalį 
Tikros Verčios.

Rankom grajinami pianai, vertės 
$80.00. $100.00. $140.00 ir
$160,—o dabar parsiduoda tik i 
po —
$20, $25, $35, $40
Grojikliai pianai, grajina ir atro
do kaip nauji, vertės $180.00, 
$220.00. $260.00 ir $300.00.

I dabar kol teksime isparduosime 
po —
$45, $55, $65, $75

Parduodame ant Lengvų Išmokėjimų.

Didis Pasirinkimas

Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy“ 
kabinete, dabar $^^00

Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QQ.00
dabar .........................................
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 j savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radio* uitų iidirbytčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė,
Telefonai Lafayette 6195

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local U Loag Dūtance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calnmet 1599 
R«. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 
Goodeonai Broliai 

Pornyiių ir pianų maveriai vietoje ir 
toli, patarnavimai gena ir pigus.

817 West 34th St 
TeL Boolevard 9336

Pranešimas Lietuviams

WM. COHEN
Per pereitus 14 metų buvęs su M. Levy &Co. 
dabar atidarė nuosavą biznį žinomą kaipo

SOUTH CENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY COMPANY

' < y .
kuris randasi

ŠIAUR-VAKARINIS KAMPAS . 
STATE IR 55 GATVIŲ ./ 
Telefonas Atlantic 4290.

Jus esate maloniai kviečiami atsilankyti į musų mo
derninius parodos ir pardavimo rupius.

Mes užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo ir apšil
dymo reikmenų.

iMes bubame atdari kasdie nuo 7 v. ryto iki 8 v. vakare. 
... Nedaliomis iki 1 vai. po piet.

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

Naujas NASH Automobilius
1

Kuris padaro žmogų laimingu kasdien.

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH

1 automobilių pas

LIETUVIŠKŲ REKORDŲ ir VOLELIŲ 
GROJIKLIAMS PIANAMS. , b

Dabar parduodame už sumažintas kainas.

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171. 
CHICAGO, ILLINOIS

fa The S IgįSF

2536-40 W. 63rd St
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 8400

Balzekas Motor Sales
* r '

4030 Archer Avė.
Tel. Lalfayętte 2082 :

WISSIG,
Pasauliniame Kata

Seno Krajaus

MAKES

Klauskit savo gro- 

serninko bonkos

- LINCO-WASH

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sptciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės Skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
?alijo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 

'rakdkuoja per daugelį metų ir išgydė tukstančiua ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomio nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., . kampas Keeler Avė., Tel Cravrford 5573

Pardavinėjamas po 

20c. už kvortų 

uiLivvr vv 2arsilii
• • '

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

baltus Kaip shiėgas,

Linco Products Corporation
11636 South Halsted Street,,. .... AT<L PųUmatL 6201, . Cbkągo.

Vartodamos LINCO.-WASH
Rusiškos ir Turkiškos Vanos 

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louh Avė. 
CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
Tke UihmiM tfcily New» ,

" Kdltor P. GiUGAiTlS ‘ ‘

Chlęagoje — 
Metama J_......... ................... |8.0(
Pusei metą 
Trima minėdama ........... ....
Dviem minesiama  
Vianam niineeiui riri ,

Chicagoj per iineiiotojuat r
.75

per jw outaid* of Chieago

— i ..■■ ■ < ■■■■■■tu.................

Bntered as Second Claji Matter 
March 7th 1914 at the Pq«t Office 
of Chicago, III. undpr the act oi 
March Srd 1879.

Na Ura. llsldrirat 
Naujienų Bra-

* ~ t

-------------------------- 7|f
Sntienyt<M« Valftijrae, m CHcagoj, 

paiUt ™
•4SMėtau -__ -

Bumu metų

Vienam mtaeaiųi ---------------  M
Uetuvon Ir kitur uUraiuoee 

(Atpifinta)
Metame  $8.00

Pinigui reiklu ilistį neito Monra 
Orderiu kartu ra užsakymu.

“RINKIMAI” JAU BUVO S p

• * • - > . :' ‘ • • I
sas. Todęl hoĮs.evjkijoje, nęžiuript į tai, katd ukiflinkaį ( 
sudaro milžinišką daugumą tąrp krašto gyventojų, 
miestas visišicai koptroliųoją sodžių. O Smetonos dik
tatūroje miesto ir, sodžiaus gyventojų teikės yra wpkar- 
pytęs dąug-maž vienodai. '

Smetona mokėjo .ne tik pasiskolinti “leninizmo” 
idėją iš rusų, bet ir ją pritaikyti savo reikalams ir ypa
tingoms i krašto sąlygoms. J^usų “stalincai” turėtų 
“draugus”* fašistus pasveikinti su tokiais jų vado gabur 
mais!

■> ^■■■^r

Apžvalga
■%———*l lill

-------—'
KANDIMAS IŠ PASALŲ

Na, tai svarbiausia Lietuvos prezidento “rinkimų” 
dalis jau atlikta. Trečiadienį, anot pranešimo iš Kau
no, buvo sušaukta S,000 miestelių, parapijų (tur-bųt 
valsčių) ir apskričių tarybų atstovų, ir jie “išbalsavų” 
118 ęlektorių. Tiems elektoriaips dabar belieka tik sųr 
eitį į’ P^sMbti, kad Smetona yra “prezidęų-*
taą”. Jięr atliksiu tatįai gruodžio 11 d.

Vadjnąsi, kai ateis pąrversmo penkių metų ;.ukąk- 
tuvęs (gruodžio 17 d.), Sm.etopo$ režimas jau bus ule- 
galj^Ųotas”,

Parodžius pirmoms žinioms apie tų “rinkimų” 
pakibimą, net tautinjnkų gą^iųtojąjl AmęriĮkoję ne
norėjųtikėti, kad jos butų tikros. kaip
tai valdžia gaji daryti tokį “skymą1*, kad per 3< dienas 
visas kraštas pasisakytų, ką jisai nori turėti savo pye- 
zidųųtų, nedavus žmonėms nė kandidatus pastatyti! 
Bet dąfyar matome, kad tai nebuvo “baikos”. Sekmadie
nį valdžia išleido dekretą, o trečiadieni jau įvyko “rin
kimai”. '

Aišku, kad žmonės tuose “rinkimuose” negalėjo 
dalyvauti. Dalyvavo tik vietinių tarybų nariai. Kada 
tos tarybos buvo pereitą pavasarį renkamos, tai vargiai 
bent vienam kAndidatui į jas buvo atėjusi į galvą min
tis, jogei jam teks už pusmečio “rinkti prezidentą”. Ta
rybos buvo išrinktos tik valdyt valsčius, apskritus ir 
miestus* bet ne respublikai valdžią skirti. •

Tų tarybų rinkimus, beje, visos partijos boiKotavo, 
protestuodamos prieš tai, kad daugumai, pilieęių /val
džia atėmė balsą ir kad pačių tarybų teises ji labai su- 
riaurino. Apskričių tarybų pirmininkai, x pavyzdžiui, 
yra apskričių viršininkai, kuriuo^ ne tarybos renkasi, 
bet vidaus reikalų ministeris skiria.

Dabar išėjo visai kurjoziškas dalykas. Taryboms, 
Rupios neturi teisėk net išsirinkti savo pirmininkus, 
yąjdžia įsakę rinkti j^ežidento elektorius!

Tarybas vaį^ę, ą^gkričių viršininkai, kuriuos ski
rią vidaus reikalų rpiųi^teris, kurį skiria prezidentas.

. ąj iįOį Įįai:ybps. “renka” prezidento rinkikus!
žodžių, vadžios sistęma Lietuvoje dabar yra tokią: 

^rąąident^ pų$dria vidaus ręikalų ministerį, minister 
ri^> paskiria apskričių viršininkus, apskričių viršiiįip.- 
kai paskiria valsčių ir mesteliu tarybų pirmininkus;, 
o paskui-tie visi viršininkai ir jų paskirti pirmininkai; 
pasako tarybų nariams, ką jie turi rinkti prezidepto 
rinkikais. Viskas prasideda prezidentu ir prezidentų,, 
baigiasi. ’

Tai yra-gapa gera Rusijos sovietų sistemos kopiją. 
Tik sovietų tyą^ką yrą. šiek-tiek daugiau komplikuotą’ 
formoje. Pas bolševikus ne prezidentas 'turi visą gajįą, 
bet — komunistų partijos Politinis Biuras. ✓ Tą biurą 
tačjąu JjųųirųJįuoją. StąĮipąs, kuris oficialiai yra (tik 
pą^Ųjpą “ąęųęrąjis sekretorius” ir jokios vietos yąldžio- 
ją. ųąįųp, Bet Šteljųąą Politinių Biuro (“Politbįuro,?)y 
vąpįų xąl^9 ęęntralinį pąrtijQ$ kęmįtętą. ^ęrnitętas. 
valdų pąttiją, o partiją kontroliuoja visą valdžios apa
ratą pęr tam tikrus komisariatus.

Kag skirią, “liaudies komisarus” sųyiętų Rusijoje? 
Yykdpm^siit visos šalies tarybų (sovietų) komitetas. Q. 
kas skiria Vykdomąjį komitetą? Visos šalies tarybų 
ątstovų suvažiavimas. O kas renka tuos atstovus? Mies
tų tarybos ir gubernijų tarybos. Pagaliąųs, gubernijų, 
tarybas renka valsčių tarybos, kurios būna JšrenKamos 
kaimų, sueigose, v ' < ~ ,;t

Sovietų Rusijoje yra daugiau tarybų laipsnių, ne-, 
gu Lietuvoje. Bet bęndfa yra ta pati: zmonęs 
dalyvauja, balsavime, tik reųkant pačią žemiausią ta
rybą. Po to balsą turi jau tik tarybų įgaliptinįąį arba 
tų įgąjiotinių įgaliotiniai. Kad į žemiausias tarybas pa
tektų tik “ištikimi žiponęs, visuotino balsavimo teisę 
yra panaikintą. Ęad k»Ftais ^rybosę wprąąj? 
dėtųTkokia nors “kramola”, tai jos visos yra pąsįatytoę 
po komisarų (Lietuvoje — viršininkų arba pirmininkų) 
kontrole.

Nusikopijuodamas rusišką tarybų, sisteipą, Sjpetųr 
na, Žinomu ’ ją 8jęk-ti0k ^li^ųyipo”.. JLįętuvpr

je bąjs'ąs įm dąrbmięĘa^s ir betuj^ipins :mįi 
s#j| ip miestų. tarybų Rimuose), o Rusioje — w

ne viskas, it ūsų oje ip^suecio sysna achb snnu^ 
kartų ^ugiąi) tarybų rinkimuose, negu valstiečio bąl,

*. ....    >.•> •* 'v* '• ''*■* ■' ‘ ” 1 ,W ' '

JPeręitą necįėldięnį anonymiš- 
kąs kalbėtojas (kurį tegaus 
beyęik visi klausytojai, pažino 
iš balso, kaipo adv. Olį) ataka
vo SLA. iždinipką per Radio, 
statydamas jam įvairius “klau
simus”. Dabar, kaip matyt, tas 
patą asmuo, pąsįrašęs “Radio”, 
“Dirvos” špaįtosę savo klausi
mus pakartoja. Jie gana keis
toje šviesoje parodo tą apsi- 
maskavusį “tiesos ieškotoją”.

Pavyzdžiui, jisai kaltina SLA. 
iždininką, p. Gugį dėl “blogų 
investmentų”, kurie šiandie yra 
nupuolę savo vertėje arba net 
yra “default”, t.'y. nenęša nuo
šimčiu. Ponas “Radio” įda^sią:

“Kodėl tie investmentai 
šiandie nemoka nei procen
tų, nei sumos?” 
Ar ne įdomus klausiipas? 

Kodėl bonai, kurie yi;a klasifi
kuojami, kaipo “default”, ne
neša nuošimčių?! šįtą klapsi
mą gal kas nors paaiškins bied- 
nam SLA. Finansų Komisijos 
piriųipinkui, p. Olįui, ųes jisai 
nieku bildu negali jo suprasti!

Pasirodo tęčiaųs? l$a^ in~ 
vestmentai, apie kukiuos jis 
kalba, buvo padaryti (įąj t^d^, 
kada Gugis nebu.vo iždininku. 
Pąįs k^ųsėją^ tątąį( aį^įąj pu- 
bręŽi&: , . . -

“Tie visi inv&stinentai., įmo
kėjo prieš tiai| kada dabarti
nis iždininkas užėmė i^iniiĮr. 
ko vietą.”
Tai ko čia kabinėtis prie G il

gio? Bet anonyniiškas “Radio” 
p. Gugiui stato klausimą:

‘O gal ponias iždipmkiHS at
sakysi, kad tamsta jų nepil
kai, kad tie investmentai bu
vo sępiaų pirkti, ir kad už 
kitų klaidas neatsakai?” 
Na, o kaip kitaip jisai gali 

atsakyti!
Skaitant tokius juokingus 

“kvotimus” SLA. iždininkui, 
matai, kajd “kvųtūja.ą” 
įkąsti, bet kąnfiR pats sąų į 
uodega.

je ąeka kita klęp^RU, 
tffeaj; rašų:

“Kųdel Ažųp^io-Devenio 
paskola mokėjo procentus, 
iki tarpsta atsiradai įždiųin- 
ko vietoj? Kode! vėliau tos 
paskolos ne tik nuošiptis, 
bet ir suma prapuolė?” x • 
Ar nę puikus klapsimas^? Rei

kėjo dar pastatyti klausimą iž
dininkui Gugiui, kodėl Deyenis 
pabėgo iš Watęrburio, kodėl, ji
sai iki šiol slapstosi ir niekas 
jp nesuranda, — tuonret jau 
Giltų bpyę vįęaį kw
Gugis yra “kaltas” ir jo via? 
ton privalo būt renkamas Ta
raila!

Mums betgi yra
ar p. Olįs„ kuris tokiąis vaikio
kais “klausimais” botnbardųoja 
SLA. iždininką, Ipikp^ S.ųoKįęr 
nijimo narius, viąįškuifi 
liais ? *

A.ž«pt Bj. <?.li8:įi.
su Deveniu ąįekupmet neturė
jo nieko bendro,"jjoriak “ftadrb”

WUejrat^ų apie taį. 
Dęvępic draugą ir Ta? 
ręilą{ kuris ne tik -ipęr 1J^ 
metus sėbravo su Deyenjį|f Jįpįf 
ir gyvena Devenio nam§/ - 
kurio SLA. davė “paskolą* 
/■ Tegu, tąs apsimaskavęs 
sėjas kreipiasi į Ažup|irį ir ĘU- 
siteirauja pas Jį, kodėl SUsI- 

.$25,000 paskolos buvo dųofel 
Ažunario vaf/jĮj, QlįS 
žinėjo į Watejbu4 ir tyrinėji- 

♦ 5 .J . * v. .

mup darė, bet jisai Ažunarį pri
pažino “nekaltu”, nors pats 
Ažunaris prisipažino, kad jisai 
buvo slaptai susitaręs su Deve- 
niu išęiųitj $25,000 iŠ Susivie
nijimo, ir jisai atsirašė ant če
kio, kurį Devenis “išsikešino”. 
Susivienijimui dar teks gal pa
tyrinėti, kodėl p. Olis visą lai
ką Ažunarį dengia ir teisina.

Vietoje to, kad. reikalavuĮS 
traukti atsakomybėn tuos ak
menis, kurie danė su 'Deveniu 
konspiracijas , ir Susivienijimą 
nuskriaudė, ponas klausėjas, 
užsidėjęs mąską, bando apjuo
dinti Gugį! Ar tai ųe gędą?

Ponas “Radio”, tdliaus, klau
sia, kode! Iždininkas išmokėjo 
$1,700 užvilktų taksų, ant to 
Devenio namo, ant kurio SLĄ. 
buvo davęs paskolą. Tuo gi taif 
pų Finansų Komisijos pirminin
kas puikiai žjno, kad tas išmp- 
kėjiinas buvę padarytas suljg 
prezidento Gegužio ir sekrelįo- 
riaus Jurgeliutės reikalavimu, 
nes iš SLA. centro iždininkui 
buvo pranešta, kad, jeigu už
vilkti taksai nebus užmokėįi, 
taį namas bus už taksus par
duotas ir SLA. paskola pra
žus. Klausėjas žino labai gerai, 
kad šitokiose aplinkybėse iž<J|- 
nipįjaą nęlųrėjo jokios teisią 
išmokėjimui priešintis.

Ir daugiau panašių arba dąr 
melagin^esnių “klausimų” stato 
iždininkui tas apsimaskavęs po-' čiukaš

nas, nepaisydama^ nęi logįkps. fes l,r ^ęJi^Unu. šę-
nęi tiešęsį hei 4rmąttps. RM pjr^ųzijds yra labai ga- 
jisai klysta, jeigu jisąb mano, llįmos, n^s kuomet magjarai ša- 
kad tokiojnją teyąriotnis prie? lį- užkariąyo vienuoliktame am- 
monSnjis-jisįj praskina i<e|Įų j ftujėį rądp Ijųnųs tęp
SLA. Pildomų T«fybft pp. Bar I begyvenant. Tekų, skaityti, kad 
či,unųi SU Tarėte w. IS.tf yW PMafe prtetąrąj 
eąve į^itęps Ir , -dlgkyeįlitųp? |ir burtai yra užtinkami šio 
savo “patrop^’, įurip už t^ I Karpatų vingio gyventuojuose. 
nešvaria lęafefe x‘“‘ "x’~-

SLA, 4 APSKRIČIUI PĄSIųJ 
LYTA PATRAUKTI ATSAKO.-

MYBitN J6N4 TAREILĄ |
1; ;! 1 ' ! •'trj « į-1 p— .... ■>

žuvusiam apakH^ioJįduj 
išrinkta komisija

Vėliausiame “Tėvynės” 49 nu
mery įdėtas SLA. 4 apskr., Con- 
neetieut valstijoj susiriiikimo 
protokolas, kur be kitko yra 
toks SLA. 51 kuopos įnešimas:

“Patraukti atsakomybėn ap-

Atrodė, lyg Jie turi užėmę že
mės kąmųplię, sūku
rio centrą. (Mpm. reikės tuo 
reikalų, bukinai pasikalbėti su 

I grafu). Į if , į**
įįbrs mąnp lovą buvo labąi 

patogi, bet kaž kodėl negalę- 
Ijąu užmigti. Mane kankino kei
sti sapnai. Per visą naktį par 
ląngčję staugė ši)0’ kuns, ma

inau, iy sukalė manyje visuą 
baisius vaizdus. Gailias cjąik- 

_ kąd prie tę prisidėjo pa- 
skričio pirmininką ir iždo glo- priKa, nes išgęriaų visą 
bėjus, kurie laike paskutinių Į karkoje buvų?j vapdenį, bet 

’ ’ trošXųJys įpjine tębeįiąnkjno.
Užsnnąap jau pradėjus aušti, 
bęt nerūkus tyąvąų išbudinta^ 
riesĮliąjfja^šlo bąj;škinin)p į <J,ų- 
dp- PMFy«W suvalgiau dap 

rjnipąj;į paprileps, kokioj taį, 
lyg kukuružų sriubos, kurią gy- 

i hnfcyai Y^ipo, “ipanialięą’’ ir 
m su smulkiai kaP9t%

§p|tajjiej?js, grųod, {į, 1,931 

vįęšbutyj.e, kuris mano (Jžiąųg- 
smui, buvo senoviškas pilna ta 
žodžio' prasme. Norėjau ten ar
čiausiai susipažinti su šalies gy
venimų ir papročiais. Manęs, 
matyt, jau laukė, nes vos spė
jau prisiartinti ppę duR, tuoj 
pasveikino, malonus apysepes,' 
kaimo rūbais apsivilkusios mo
teriškės veidas. Įėjus vidun, ji 
nusilenkę ir paklausė:

“Herr Englishman?
“Taip,” — i 

tanas Ęarkeris
Ji nusišypsojo ir pašnabždė

jo ką tai į paaugusį baltran- 
kovį vyrą, kuris su ja prisiar
tino prie maųęs. Valandėlei jis 
'pranyko, bęt tuojau grįžo su 
laišku:

“Mano. Drauge: — Syeikas 
atyykęs j Karpatus. Nekantriai 
jūsų ląukiu, Gerai išsimiegoki
te šiąnakt.. Rytoj trečią valan
dą. deližanas išeis į Bukoviną; 
jame jums užsakyta vieta? Ma
no veįįmaa jpsų lauks prie Bor- 
go Slėnio.
mane.
Londono buvo 
jums 
tas.

M

atsakiau. “Jpna-

z j?, f .m

lt: Vi?.'

trijų metų neprižiūrėjo apskrij 
čio iždo, svarbiausia kad nepa
siųsta aukos iŠ apskričio iždo į 
Našlių ir Našfiačių. Fondą. Įne
ša 51 kp. Įnešimas priimtas. !

‘!Po ilgų diskusijų, vistiek ne
prieita prie, galnįiiio nutarimo 
ir nebuvo jokio balsavimų. Vien 
tik Ijkų išrinkta komisija. tęĮiaų 
tyrinėti žuvusį iždą ir ieškoti 
budo, ar dar negąljipa bus ą<t-VĮj 
gąųti apskr, ‘b

1 “Nutartą išrinkti komisiją iš j r 
trijų nariu’^cTIŠtyrimo ŽuvUsip 1 k, .. r. o<A. ,
apskričio iždo, sumoje $1,214.6.0 ,skbbėjęs j stoti 7:$) tųręjau 
iftad tokia; komisija ,ištyrusįl^k|ap?^ę iąsįW apįę va
šiame reikale visus trukumusJ.feP^, kad
raportuotų dabąr esančiai aps-jkUp tųjįąu į ryiują tuo labiau 
kričio ’ vadybai įr sekančiam] pįųkRąį 
apskr. suvažiavimui. Taipgi kap] ęespį, kę/p Ku^sųų-
ši komisiją pąėmjis į^ valdybos Ją, Kifiijpję?
buvusio iždininko J. Mikalaus- ; Bęr visą dįepą panjažu slin
ko apdraudps bopdsą patirtų komę ągjHlįk^is,, kųnps pam
pąs teisininkus apie išieškojimą pįpap^Uį giįažpmą vį- 
žųvusio apskr. iždo. Komisiją spis atžvilgiais. Kartas nuo kar- 
ĮŠrinkta iš trijų narių: J. Skrį-rį) ^Įrody^Yę, miesteliai l'yiee-prązidęJUtus 
Uilskasy P. Mpntvijas ir T. Zdap- įj* pgys, rięgsapįįųs, ant ~ •

kalnų viršūnių; dąžpai ųžtikdą- 
toię upesJi^peUnkus/ kurie, 
i|pĘen^žįąąg. iš žejnų akmenėtų 
Imantų, dažnąi Pečiuj, PU“ 
Omsta. IJžpildyti visą vienos 
įjį ręikČtų Jąbai daug
yąpdęn^,t Kiekvienoje stętyję bu 
(Javo gj^pęs, kapt.ajs ir minios 

hipargąi^ rubąis pą^irėdžiusių 
^plonių, l^j kiįpę atrędė lyg 
rnusų‘ uki^nkąį^ sų jpplingmis, 
kpp^ęipįe, ir papjų dprbp k<4-

MUXKC. PX«JVJPVJ

Royale viešbutyje. Vakarieneitj“ 
suvalgiau vištienos, pagamintus I pD^l.urę-
su raudonais pipirais. Ji buvopUs i0^ Pąč$ym$-
Skani, l^ęt sųžądiP0 4W§J} troš; ję l|emą|ĮkU uęgražų-
kulį. (m,ępi. buvp prąšių- UJU’ turėjo ilgas rankų- 
si gąųfi jąį tų vąlgio reęeptą). ve® ’r ^UY5? , Pa?yB2?usl,0&. 
Paklausjąų ąpįe tai, pątarąaų- P° ^rįals P1??®?*1;- 1 v^’ 
tojo ir jis atsakė, kad tai taip sas P^as.~
vadinamas “paprika hendl”, vię- noJ° kaspinąj.
nas tautinių šįp^ šąjies gyvep- Keisčiausiai man. atrodė slavui, 
tojų valgis. Lengvai galėsiu jojkurie šų savo didelėmis skry7 
gauti, bet kųj: pakarpatyję. didelėmis plačiomis ir
fe; kad šiose apylinkėse manoP^Į.Purvinomis baltomis kelr 
silpnas žargonavinfes vokiečių] barbariškes;
kalba buvo labai naudingas;,ne?R Wdą už visus kitus. Jię 
Žįnąų, ką, bfižigg. daręs Jr

_ - • * * • . * «•' t /Inltiio l5n<yAil> nn/irtc i’vlairiimnkėdamas nei tiek.
Būdamas Londone tupėjau

Į prięš ųštųi, 
jšeiti; nes ųjj

Juo atvyksite pas 
Tikiu, kad kelione iŠ 

smagi ir kad. 
patiks mano gražus k r aš-

“Jūsų Draugas,
Grafas Pmiula”

4aps»au)

SLA. REIKALAI
SLA. Viafearų Veikėju Komi

tetas, taip pat N,UUjosios Ang
lijos Progjęčyyių Veikėjų Ko
mitete ir BrooRlyną bei New 
Yoirko Komitetas pataria, kaip 
tinkamiausius, nominuoti Pildo
mąja! SLA. Tarybai, šituos kan-

Į prezidentus — F. J. Bago- 
čius, 360 kuopos narys»

BRĄM STOKtn

GRAFAS
J. k'givaJa

DRAKU&ft
’.VJ.’S |

i Pcrmission Douljlcday, Doran 0 C,o.

H

[Kadangi kai kuriems skaįr 
tytpjąms “Grafp Drakulps” 
pradžią w' gaji‘ pasirodyti po- 
aiškir tai pastebėsime, kad 
visa apysakos ąjkcįjĮi einą 
Karpatų,Skalnuose, Pietų Ęą- 
ropoj, netoli nuo Jugosląyį- 

, jos ir Čekijos, ir tik kiek yė? 
liau ji persikelia į Angliją.

Jpimtaiifts Hft^cris, kuris 
dą^O sąyo kęlįopęs. užrašus, 

f‘ yrą vjąpos LpmĮąpą advokatų 
fjrippą s^n"

: čiamas, jis vy^tą1 pas Grafą 
Drakulą tam tikrais bizną) 
ręikąląijj, kurie nėra jam pą- 
čiam aiškus. Vėliau vislįąs 
išsivyątp. į baisią tragediją, 
kurios kaltininkas yra Gra
fas^ pragulą? —

Skyrius I .
Jonutąpp parkerių nživišąį

Gegų^s 3. d( Piąpjp.
lyĮųęnęhąpą (Vokietijoje) aplei
dau gęgužės I d., 8:35 vakjffy 
ir Vienon, Austrijos sostinėnj ąjb? 
vykau segamą djęną. anksti ąy- 
tą; turėjau, būti apie q:46 
vai., bet trąųkmys bęyeik yisą 
valandą susivėlįno.

man teko matyti'ya- 
Žįųojąnk traukiniu ir spčjanf ją 
trumpo pasitrankymo įvairią-: 

(,w 
grijps sostinė) yra gan įdomus 
miestas. Toli nuo stotie^, pedf^ 

w> W VP’
k<w : M «s, M0Pcšt!> jip- 

i įstatytu Mm- 
’^|iau’ i8*jau 'i- 

aRdii w «pWšwM;
i** urtinamies ųne IfodM 

iženas, vąM-
1-4J, tjlip, g«nl» platus, rpimij]- 
gas tiltas per Dunojų atidėję.-

W-1 Oru* 
ir., papročių kraštą.

, Ęvąžįaypmp gana anksti ii; 
jau sutemus buvome KlausepT

. . ,O,. M. ' .•

s
j.K .

—

burge. Naktį praleisti sustojau

febai mirvinomūi baltomis kefy 
■hčniis, turėjo daug barbariške?? 

'Į’nę išvaizdą už visus kitus. Jie

deliuš; beveik pėdos platuij|p, 
diržus, j guriuos buvo, suvaįy? 

užtektinai, liposo, Ipikp ir kaęjM $flWi Mr
K Britu iridės buvo sukištos, I jų au^š-tą aplankiau Britų muziejų iri 

pradejĮĮĮj. knjątjs t^.p ŠfĮWlj$į}Į 
ir knygų, ieškpdamfl4 ^inip apd ...Tronsį^ųji^ kad, į* usHft
siru^laTt* prie ™ •-?->*•«* ’u ’««“>■*'•» l)UVO ma*"
nębuss pro šalį susipažinti 
tuo krašfu iš anksto. Tai galėjoj 
bytį; ypąt|ngąį; naudįpga, turint 
reikalą su vienu tos Šalies ba- 
joru. i^i^įktp^, kpyi I'? ^1- 
tep, bpjsp. rytųpėg if lietė te 
jų salių — Transilvanijos, Mol-

ir, JJHtatea — 
J(? l)pv,p pHMp K>n>atų kai- 
nų viduryje, Tai buvo viena 
mažiausiai žinomų ir. h^įvįjL 
zuotų Europos dalių.

ilgus, tamsins 

ilgos’ SnlsI^P“8. « išvaizda ir buvo mįir. 
ga, bęt manęs jie nelabai pa;

Sognuje jupsjangvai ga- 
m? PaM 

nųsią žiaurią plėšikų gaują. Bet 
(Į^ip tekp, girdptĮi jję ųėra pą? 

trųH- 
W.,bent kokio griežtumo.

i,Wtis<m
įldbai; įdomus miąstas. Hudan^s 
pęveįk, Pasienyje, nes nuo jų 
%brgo Slėnis tęsiasi į Bukoyį; 

,--r— rųj^t^p • perkentėjo ne

ttoJįienUr-kitur užsilipusios žy- 
Ręųjiįa^dešimts metų atga) 

Čia siautė visa eilė gaisrų, kų- 
Wr kMtų?. sunaigi;

iki. S(W“ 
nibhktd ąmžiaps pradžioje Bįs- 
tyfeas lįUvo apsuptas pnešų per 
tris' savaitės Jr “ nustojo 13, 
gyventoją prie karo nelabųjų 
■prisidūjųji bkdui ir epidemijoips.
' .v į » • ■ . v ■ • / t ‘ .• , ’ ’ ' Į

pataręs sustoti Auksv Krono

.niĮM W «t» 
jįU.’TJiį ąepas> Vot

tikti nei vienaip ;Į^ a“d^rik!>.
bet pasirodė, uzsll,kus,os žv‘
fo lirąkulos nĮjpWR®L fe 
stelįs, yra gana plačiai žinoma 
vista. : . ' * ■ ' . ,

Transilvanijos gymtpjųp SU.- 
sid^o.ip;^ 
tų: saksonai ir su jais spųiišę 
valakai, senųjų dącijų jį)cį|inięi 
gy vepu pietncjse; ■; magj ai$i va
karuose ūkeliai- rytuose ir..r. • -
Šiaurėje. Pas^paškutimųosiils, G^fas; Drakula buvo mąų 
kurie sakosi esą garsiojo Ati- 1

■ bfl9HS

Grinius, 135 kuopos narys; •_ 
į sekretorius — Dr» Vinį’ 

kap, 332 kuopos narys;
Į Iždininkus — Kazys F» Gu- 

gis, gę kuopos wys;
Į iždo globėjus St Bake

nas, 90 kuopos’ 'narys, ir Gpo. 
J. Stungiu W kuopos ųąrys;

Į daktarus kvotėjus — Dr. I.
B. Bronušas, 64 kuopoj narys.

, , M, , , Į . , .... ■ 1 ■ . . ■ .—JI I ■"« ■

Naujas No. 21 “Kpyos’1 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klaųpkįfcę Naujieną.

T

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluos^:
1. Pervedinną jūsų peju 

dinamo turto, ar daJieą Lie
tuvoje kitam.

8 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės,

; ą w$ojiWi ^ąkolų ar 
Iptom turto.

PasKyripiUį
M

Norėdami padaryti įga 
kreipkite^ į “Naį 

iinvifio’’ idlrm nv lalCL.

k.

"jJn i A ? U- - »• • *r < mm •» **• »* Lktfi ii
—A

f

apie šio, šalie, tvatM. 
apie jot viršininkų rin
kinius ir viski kas reika
linga prie imimo egza- 
meno raaite šioj knygeli) 
lietuviu ir anglį) kalbo- 
PM IJVlInAt

l^A^A Tlię ąSv CENTAI

NAUJIENOS
1739 Sq. Halstcd St

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba kraaoa 

ų V M- ~ - - - - tžtnUfliiu.11 TI»^51'.

v«ii■... z... r,?■»,.■ i.    i,  
■ \ ...

Garsinkitčs Naujienose



ŠežUdięnift grup'A 5, \9$1

Taip Ghicagos
Lietuvių

Brighton Park
Praeitas ir busimas Keistučio 

Kliubo susirinkimas

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo praeitas susirinkimus 
atsibuvo sekmadieny, lapkričio 
1 4., adresu 4615 S. Mozart St. 
Kadangi kliubo pirmininkas Jo
nas Aleksandravičius keliomis 
dienomis prieš susirinkimą pa
simirė, tai pagal tvarką pirmi
ninko vietą užėmė vice-pirmį- 
rinkas Wm. Buishas, o jam pa
gelbėti išrinkta Mikas Biaga. 
Kiti valdybos nariai buvo savo 
vietose.

Susirinkimas, galima sakyti, 
buvo skaitlingas, nes daug at
silankė įdomaudami pamatyti 
kokia bus susirinkime tvarka 
po to, kai pats organizatorius 
ir vadovas apleido kliubą am
žinai. Mačiau kai kuriuos jau 
senus kliubo narius bei darbuo
tojus, kurie, be abejo, atsilan
kė būti sargyboje ir,; Jeigu bus 
reikalas, stoti į pagelbą tvar
kos išlaikymui. Bet tai daryti, 
galima sakyti, kaip nereikėjo, 
nors, žinoma, ir buvo vietomis 
prezidiumas pastatytas ant ko
jų tik dėlto, kad kai kuriems 
iš narių svarstomi dalykai bu
vo, yra ir bus “neaiškus”. Pa
vyzdžiui, pusėtinai sugaišta lai
ko kol protokolas priimtas.

Nežiūrint j tai, kad protoko
las liko priimtas kaip parašy
tas, pasirodė, jog yra lengviau
sia priemonė pateisinti savo 
silpną supratimą apie disku- 
suojamą klausimą tvirtinant 
“neaišku”, o su tuo “neaišku” 
dar galima kitus painioti ir tuo 
demoralizuoti susirinkime gerą 
tvarką. h • ’ ' f»

• Kitoj vietoj - vėl gaišinta lai
kas be reikalo darant priekaiš
tus komisijai koncerto, kuris 
buvo spalio 4 d., buk komisi
ja perdaug sutikusi užmokėti 
Birutės chorui už išpildymą 
programo ir muzikai šokiams; 
taip pat buk perdaug Komisija 
paskaičiusi už savo darbą-išlai- 
das. Man rodosi, labai ne vie
toj dabar kelti tokį klausimą, 
kuomet jau prieš koncertą net 
per tris susirinkimus buvo ko
misijos išduoti ir priimti ra-

noriai apie suarti ag 
choru ir Kiek ųį t#j, 
lyginti. Niekas daugiau, į^ąi^ 
tik su tokiu nevykusiu kląusĮ- 
mo pakėlimu buvo daromas už
sispyrimas pravęsti atbulai vei
kiantį. įstatymą, kur niekur 
kitur tokio nerasi. > * A * ■

Manau, nieko ą^ėtipų, jęi 
tokiam dideįiąm Iwtąis 
atsiranda viętęą. ir pąųft|ięms 
netikslumams. Tai? galima pa
lyginti, tik mažmoži# l^iea di
džiumos klįubo narių gayb^s 
vertą nusistatymą, kurių tarpe 
randasi sprendžiąmojį galia, ir 
tuos negerumus susirinkime ąr 
abelnai kliudė nariai savo bal
savimu prašalina, nes didžiu
mą sudaro tie nąriai, lęurięms 
niekę nėra neaiškaus ir nuo jų 
sunku paslėpti, kad čia ir dar 
taip koks nors dalykas butų, 
taip sakapt, vyniojamas į bę- 
velną.

Reikia pasakyti, minėtame 
susirinkime gražiai pasižymėjo 
savo aiškiu reikalų supratimu 
J. Sakalauskienė, F. Mikliuąąs, 
Z. Kūkalis ir kiti, kurie trum
pose kalbose prie dalyko tąrsi 
tnušte mušė visą tąj, kas kjių- 
bui nereikalinga ir neturi Ijųti 
svarstoma. Ypatingai po 
Mikliupo kaišęs pąsigirdo gar
siausi delnų plojimai, ka§ reiš
kė didžiumos susirinkimo ją#! 
pagarbą už tai. Nebe reikalo 
F. Mikliunas yra senas lietu
višku draugijų dprbuotojas ir 
Palaimintos . Lietuvos Draugys
tės raštininkas.

Po komisijų ir ligonių lanky
tojų raportų susirinkimo eigą 
buvo gan sklandi ir kada jau 
pasigirdo balsas “duodu įnešj-. 
mą susirinkimą uždaryti”, tai 
buvo ženklas, kad susirinkimas 
baigtas ir tvarka išlaikyta. 0 
musų abudu pirmininkai, kurie, 
visą susirinkimą, turėjo pakan
kamai energijos ir ištvermės, 
dabar apsišluostė prakaitą. .

Sekantis pfiešmetinis kliubo 
sųsiripkimąs įvyks sekmadienį, 
gruodžio 6 d-, viršminėtu adre- 
su. ‘Pradžia susirinkimo, ■ kaip, 
visuomet, lygiai 12 vai. pietų 
laiku, šis susirinkimas bus vie
nas iš svarbiausių, kadangi 
tarp kitų svarbių reikalu turė
sime išrinkti valdybą ir reika
lingas . komisijas sekantiems 
1932 metams.

Kaip žinoma, šis susirinkiipas 
bus daug galintis. Tai kiekyie- 
no nario pareiga yra bytl susi
rinkime ir daboti, kad ne vie
no nutarimo nepraleidus tokio, 
kuris butų kenksmingas kliu-

NAITJIĘNOSj ęMgągo, m
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bui. Laikas mums mesti tol$Į draugijos reikaluose, kur mes 
paprptj, -sulig, kuriuo sakoma: 
“Kad aš ir nebusiu susirinki- 
;me, tai kiti už ^mane atliks7. 
Nes kartais per didelis pasifi- 
kžjjimas priveda prie labai nę- 
geistinų pasekmių. O ypač

visi esame lygus, privalome, ly
giai rūpintis, kad ta draugija, 
butų kaip koks šaltinis, iš .kurio 
•ėmėme ir imtumėm paramą už
ėjus nelaimei-ligai ir būtumėm 
aprūpinti kai numirsime.

yrrffl
7
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Kalbant apią rjųktops Va
dybos visų pirma reikia žinoti 
taf, W W

to. wi. h®
k£» ir < U 
kad xww. WHkfeį

»-W WR. Prtftas.
1.Ų)'edamps on)gnčj,e i, 

ta/, 1W4 W» <U-
dq)i» ir vąJ4^pg yigt^įjf t^«i

turimą dW&
tori ęU#iribkW

Kurie turite, savo draugus, ma
lonėkite juos įrašyti į kliubą. 
Taipgi kurie esate skolingi kliu- 
bui, šiame susirinkime bukit 
geri atsilyginti.

Anton Jųsąs.

Padėką ftętuviąms 
liuteronams

Bedarbės pasėkos — skurdo 
— nedrįsąų pa^į-

Announcinę a NEW

«*

StySlfePH (nes pafcĮsty 
įpieji kai kada pasijuokia, ažuat

, k#d j‘. nt r " n Mir? WXW
W9» 
tas.

ASM#. 4HrMyw, — A ffe»sp<v
IK PLINKA vi. Bflmatp 

ceą- 
"W# NfitĖMlm ^vežP 
M-: vigofc^ valgiu
pilną rėgštę (bušelį), o J.'Kas
paraitis su Paulaičiu drapanų 
ir pinigu-

Tiek (Įaųg pągųl^jo, mąn I^ig- 
tųyių Uutėronų Ųrąųgiją,; ku- 
įri. w wi, nępį^a,. Ji, 
man gelbėdamą, VAflpyjprori 
vien tyra, artimo mri|c.

Tękių mažai tėra, L^i gyvuo
ją li,ętįviąi liutefopm už Kil
nias šjrdis,
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Archer Chevrolet Sale?

GurfięM ęiievf olet Sules (to. 
O E^OprfleM BM. ° 

c-”

llasifntėT Chevrolet .tto.
7224W W. Grumi Avė. 

"“Ijhlcugo, Bl.

4 in/ . ‘

320h 1 L»W ’Purk Ąve. 
, y Chhfaęp, jąipoh

DriJo- siptor Balęs, ,

Durst Chevrolet Combąny, 11^7-00 W. Jaclcsort ’Blvd.

Otorke’Hnlctt C^evrolėt (Jo., ,'
Clark-Maple“’Moto"0 8»le».

i 10867 N. Clark Street, 
i,.,

A, J. Oo»®eek' Mctof £0., 
7041 S. HalgM Strerf, 

Ch|eaąo. T*\
-RldKeway Moftrt Sales, 

Lanslng, JlUnoif.
Rooneveit Motor^SahM Co., 

3S38 Roosevelt Road, 
Chh'Miro.

H r) n Chevrolet ftalee,

chW»o, 111.1 
Soperlvr Mutor SąlH. Ine., 

0pi3 S. Halfrte*1 Street, 
ChlOaKę, IllInoU.

TrbCIt.v Mothr ,Co.( 
pirk #l<Jve> JUWol«

s ““ $4 *75 sa.™-

w.f

„'J PMoaso. imnojH. , 
« .Motor.

WSW’<

Tylus Syncro-Mesh šiftavimas 
; • ■ ■ •; .. 

'■ ’ • * 1 * * 4 * r ’

Paprastesnis Free < Wheelii$ 
Pagerintas še^ių cilinderių ipptoras 
B arklii| jėga (20% padidinta) 

• v - < • > ’ t f

65 iki 70 mylių į valandą

švelnesnis veikimą#
Gražesni Fisher Bodies X

Dfenjs komfortas, ir mktyw

PamatyKit Jį Siąndie Pas ęh^Ymle*. Pardavėjus
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Ar-:.* ' 
■: Mis

a»r«"W

< *. Cp. 
rt| .Ąve. 
fe’

Chlcogo, Ullnoju.
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AlANDJĘ išeiįią liaująs Chevrolet. Sį*! Sąyoi: gražia- išvąųc/dą Jį# 
vJ. kryptį, ąųįomobiĮįų stylhijc. Savo veikime jis sujųųgią, ¥J$$. 
derninio. pasivažinėjimų, §ayof ųgųj^e ypą|ty^ese jisA užveją,- dftUgplj, svarbių išvys- ’ ‘ 
tymų įhžmerijpj ir.-jjail^yyst^ Ji# tikrai, i$r^, įfačia& 
taip, kąįp ųjęką# kita#, ką jus pųmnpįi lyginti žąmų,
vystyti tokį ąutomųljiiį tolęia# žemps kainą#, Chevrolet fei?
K.iąmą, da|?ąrtjn^s jp ppaęijos, kaip didžiąųpjų, pasaulyje; gamintojų,
progą. Ir Clmv^pJpL Pristato šį naują karą—didžiuodamasi#’ąiųpjimHf jjfc
kią Anie^ika^ Didžiąją V^iybę užw 193g m.

Chevrolet Moto$ Company, Detroitu Aįįęfiigan* Dividon

/ t»$ė ■1

<. b U ugv Helgtift., JlUsub

'"“K™
<• W Usfej H.lr.

Arlliurtoa ^feigbtg, Ilį
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Lietuvių Moterų 
Apšvietos Draugijos 

susirinkimo

susirinkimas įvyko 
d. Sandaros svetai-

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugijos 
gruodžio 1 
nėję.

Visi bėgantys Draugijos rei 
kalai apsvarstyti. Po to buvo 
valdybos rinkimas. Valdyba iš
rinkta: pirmininkė A. Miščikai- 
tienė, vice-pirmininkė A. Zabu- 
kienė, sekretorė A. Bučinskie- 
nė, finansų sekr. M. Viščiulie- 
nė, iždininkė A. Valančienė, iž
do globėjos Z. Puniškienė ir K. 
Jakubkienė, knygė p-lė M. Ba
ronaitė, maršalka O. Kačeraus- 
kienė, daktaras kvotėjas, Dr. 
S. Naikelis, išrinktas vienu bal- 
,su. ’ .

Auditorijos bendrovės atsto
vės: M. žuraitienė ir A. Mišči- 
kaitienė; Suvienytų Draugijų 
atstovės: i J. Gulbinienė ir J. 
Dikšienė; knygoms peržiūrėti 
komisija: M. Galeckienė ir M. 
Baronaitė.

Valdyboj įvyko mažos permai
nos. Atsisakius nuo vice-pir- 
mininkės vietos J. Gulbinienei 
liko išrinkta A. Zabukienė, o ki
tos visos yra išbuvusios valdy
boje po aštuonius arba dešim
tį metų.

Susirinkmas buvo gyvas, 
skaitlingas. Taip ir visuomet 
turėtų būti.

Į draugiją įstojo dainininkė 
Marijona Ivanauskaitė Shulc.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks sausio 5 d. 1932 m. 
Susirinkimas taipgi bus gan 
svarbus. Valdyba ir knygoms 
peržiūrėti komisija išduos ra
portus. Tad meldžiu nares kuo 
skaitlingiausia- susirinkti.

—A. MišČikaitienė.

• "-Ji

'Kairėj publikos mėgiamasis 
tenoras Tito Schipa, kuris ne
užilgo sugrįš į Chicago Civic 
Operą ir išbus su ja visą šį se
zoną. Dešinėj — Maria Rajdl 
kaip Eva Vagnerio operoj “Die 
Meistersinger”.

Ateinančią savaitę paskutinį 
kartą dainuos Jan Kiepura ir 
Noel Eadie. Gi p. Schipa, ku
ris neseniai užbaigė dideliu pa
sisekimu koncertų eilę Euro
poj, sugrįžęs į Chicagą tuoj 
imsis ruoštis pasirodymui Civic 
Operos repertuare.

Ateinančios savaitės re,per-

tuaras bus: pirmadienį, gruo
džio 7 d., vakare — Rigoletto; 
antradienį — Mona Lisa (vo
kiečių kalba) vakare; trečia
dienį vakare — L’Oracolo; ba
letas ir choras iš Kniaz Igor; 
ir Giani Schicchi, vieno akto 
opera; ketvirtadienį vakare 
(7:45 vai.) — Die Meistersin
ger (vokiečių kalba); šeštadie
nį 2 vai. popiet — Herodiade, 
o vakare The Magic Flute.

šeštadienio vakarais publika 
naudojasi populiarėmis biletų 
kainomis.

Roseland
Pražuvusi knyga atsirado

Susirinkime Lietuviu Bedar
bių Komiteto, kuris ne taip 
seniai buvo likviduotas, tapo 
pranešta, kad pamesta knyga iš 
komiteto atskaitų.

Kaip žinote, tą knygą globo
jo komunistas Lapinskas.

Na, pamesta tai pamesta. Ką 
padarysi. Bet štai kas neseniai 
teko nugirsti: knyga susiradusi.
. Well, knyga susirado po to, 
kai komitetas jau likviduotas 
ir surašyti joje tarimai komi
tetui nebesvarbus.

Tarimai surašyti knygoj sa
kė, kad pinigai, jeigu kokius 
turės Komitetas likvidavimo lai
ku, turi būti išdalinti lietuviams 
bedarbiams. O kadangi ’ knyga

likvidavimo laiku pražuvo, itai 
pinigus nusinešė komunistai. 
Dabar, kada jau pinigai tur būt 
suvalgyti, kalbama knyga susi
radusi. Bent taip* kalba žmo
nes.—Roseliandietis. t 

f

Naujienoms
šiuo noriu paklausti dienraš

čio “N.”, ar lietuvių laikraščiai 
nepaiso ar yra priešingi, kad 
nededa jokių paaiškinimų visuo
menei dejiai aukštų taksų, ku
rias mes mokame.

Vakar, t. y. gruodžio 2 d., 
kaip 9 valandą ryto man teko 
dalyvauti So. Chicago Real Es- 
tatez Board ir Property Own- 
ers Division ir daugelio kitų 
orgąnizuotų grupių manifesta
cijoj ir važiuoti j Sprinąfieldą, 
III., specialiu traukinki.

* —: 'T,'?’;

Naujasis 1932 Superheterodyne
Radio ir Phonografas Krūvoje

PH co
Balanced-Unit Eletktrikinis Radio

Kada mes pasiekėme 
fieldą, ten mus pasitiko 
benas, ir jei ncpądaUginsi 
nepamažinsiu, tai buvomę 
2,000 taksų mokėtojų.

Numaršavome j States As- 
sembly Hali, kur buvo aiškini
mų kokiu tikslu mes atsilan
kėme ir ko mes ‘ reikalaujame. 
Po to vėl visi numaršavomd į 
valstijos kapitolį, į žemojo bu
to posėdį, o Vėliau j šehato sve
tainę, kur išbuvome iki 7 va
landos .vakaro.

Po visų diskusiją sunku yra 
pasakyti kas bus. įet, žinoma, 
kuomet tokios grupės pasirodo 
valstijos įstatymų leidėjams as
meniškai, tai jos daug reiškia, 
ir manom, kad vįsi, kurie fno- 
kame taksas, busime laimėto
jais netik savo, bet ir visų tų, 
kurie nėra organizuoti, gero
vei.

Man maršavusiam parodoje 
teko matyti, kad visų tautų 
buvo reporterių, bet iš lietuvių 
nė vieno. Nors ten lietuvių 
daug nebuvo, bet visgi dalyva
vo apie tuzinas, ir visi tie, ku
rie gyvena pietinėje, miesto da
lyje ir priklauso bent kokiai 
nors taksų mokėtojų organiza
cijai.

čia, manau, bus vietoj pa
tarti visiems lietuviams stoti 
prie organizacijos ar turėti sa
vas organizacijas, kurios jung- 
tųsi su Chicago Real Ęstate 
Board ir Property Owners Di
vision. Taipjau dienraščiai tu
pėtų pasiųsti savo reporterius, 
kad praneštų visuomenei, kas 
kalbamų organizacijų veikiama 
yra taksų rpikalu.

Gruodžio 3 d. Tribūne mato
me aprašymą^ yjsa ko kas bu
vo, veikiama, o lietuvių dien
raščiuose visai nieko nematyti, 
tartum niekas nieko ne neži
no. Tai' čia dienraščių apsilei
dimas.

Taksų mokėtojų manisfesta- 
cijoj Dalyvavęs.

Prierašas. “Dalyvavusio” par 
Įsakymas, bu® lietuvių laistan
čiai netalpinąfipaaiškinimų Taple 
taksas, yra w netikslus. Bent 
“Naujienose” žinių, korespon
dencijų ir net Redakcinių Straip
snių taksų reikalu talpinami 
nuolat. • \ ‘

O kai dėl to, .kad Spring- 
fielde nebuvo lietuvių Kreporter 
rių, tai reikia žinoti, jogei lie
tuvių laikraščių štabai gan ma
ži ir laikraščiai nėra tiek tur
tingi, kad galėtų siųsti savo 
reporterius net į kitus mies
tus. ' •

Pagalios lietuvių laikraščiai 
nėra nė tiek dideli, kad galė
tų sutalpinti visa tai, kas tel
pa Tribūne ar kituose angliš
kuose didlapiuose.

draugija rengia savo “sočiai”— 
šaunų parengimą, kuru; įvyks 
vasario 21, 1982. Komisija tam 
tikslui paskirta iš sekančių ad
vokatų: Antanas Olis, Juozas 
Grish,'Jonas Zuris, Jonas Bor- 
den ir Antanas Dobbs.

Naujai įstojo j advokatų ei
les ady. L. Kizas, kuris turi sa
vo ofisą Ciceroj po antrašu 
1515 So. 49th Avė. Susirinki
me taipgi dalyvavo ir adv. (Ki- 
zio brolis Viktoras, kui/s mo
kinasi dentisterijos.

Ądv. Antanas Dobbs persta
tė susirinkimui jauną lietuvį 
aviatorių leitenantą Feliksą 
Waitkų. Leitenantas Waitkus 
yra narys Suvienytų Valstijų 
Aviacijos Sekcijos, vadinamos 
“Pursuit Squad”, prie kurios 
priklausė pulk. Lindberjgas ir 
kiti garsus aviatoriai. Leitenan
tas Waitkus^ papasakojo daug 
įdomių nuotikių iš savo dar
buotes. — Rėp.

žias dovanas, kuriomis mes ir 
nesitikėjome, kad busime apdo
vanoti.

Dėkojam pp. Kizams, Stasu- 
kaičiams, Baltučiams, Janušau
skams, . UŽubuljams, šidlams, 
P. Atkočiūnams, M. Jonikams, 
J. Jonikams, A. Jonikams, Kil- 
kams, J. Karnauskams, K. Kar- 
nauskams, Pilipavičiams, Kar
bauskams, Nastarams, p-nioms 
Daukšienei, Kulbickienei, Mic
kienei, pp. Gaudrimams, Griš- 
keliams ir visai jaunuomenei.

Nors ir buvo lietinga diena, 
bet gražus būrys svečių susi
rinko mus pagerbti. Mylimieji, 
Jūsų visų užuojauta pasiliks 
musų širdyse kol gyvensime. 
Dar kartą dėkojame visiems gi
minėms 
linksmi 
kingi.

ir draugams. Liekame 
ir Jums visiems dė-

' Juozas ir Marei joną 
Ątkočiunai.

Marųuette Park
SLA. 260 kuopos susirinki

mas įvyks 6 dieną gruodžio, 2 
vai. po pietų, K. J. Mačiuko 
raštinėj, 6812 So. Western Av.

Visi nariai ir nares esate 
kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes tai yra svarbiausias susi
rinkimas visų metų. Jums yra 
žinoma, kad gruodžio’ menesį 
renkama nauja valdyba kuopos 
ateinantiems metams.

Taigi, broliai ir sesutės, 6 
dieną gruodžio netik rinksime 
kuopos valdybą 1932 metams, 
bet ir nominuosim ^Pildomąją 
Tarybą SLA. centrui. Tai, reiš
kia, turim dalyvauti šiame su
sirinkime ir išreikšti savo min
tį už ką mes norime balsuoti, 

yra musų priedermė šį svar- 
dalyką atlikti.

Pallock, sek r.

ba 
bų

Town of Lake
Jau įus netoli metų laiko, 

kaip Stanislovas Vaičkus serga 
ir negali jokio darbo dirbti. 
Ę-nas St. Vaičkūs turi bučernę 
adresu 4551 So. Hermitage avė. 
Daktarų patarimu jis turi sa
vo biznį apleisti ir pasiimti pa- 
silsį Vaičkus serga nervų liga.

Vietinis.

Padėka
. širdingai dėkojam visiems 
dalyvavusiems musų dešimties 
metų atminties sukaktuvėse. 
Dėkojam visiems kalbėtojams, 
biznieriams, giminėms ir drau
gams už nuoširdumą ir už gra-

SPORTAS
Universal Atletikos Kliubas

Universal✓ Atletikos Kliubas, 
kuris randasi 814 W. 33rd St., 
rytoj, taip sakant, atidaro sa
vo žieminį sezoną. Apie 3 va
landą po pietų bus ristikų tre- 
niravimasi. Bus ir sunkiųjų 
vogų kilnotojų. Publika yra 
kviėčiama atsilankyti, neš jo
kios įžangos nebus imama..

Hemoroidai Gydomi 
Be Operacijos.

G ar nu r Europos Specialiam^ paaako kaip. 
Garantija duodama. Rimtai išgydytu be pei
lio. Be opera^ijoa. Be lifroninfa ifciaidų. Be 
išlikimo iA darbo, čia ių« iraunite ta pati na- 
tarnavimų, ką ir Kartdųjamc MrCleary Pilė 
Inatitute. Miatmuri valat.. tiktai ui maica- 
niua kaAtuk ir nereikto važiuoti i kitą miestą, 
Ateikite šiandie, arba rąžykite tuojau* dėl 
apeeialio Nemokamo pasiūlymo erzami n Bei
tos ir vieno treatmento arba ft dienų Jtolhj 
Treatmentu ir patarimų—26e per paAta. Dr. 
P B. ftimanskis, Hetnoroidų Specialistas, 
ĮSOJI N. Darnen Avė.. Chi<wo. III.

Garsinkitės Naujienose

Jūsų Bankas...
x Galite naudotis pasidėdami ant taupytno (Savings Ac

count) nuo vieno dolerio ir daugiau;
Nusirandavodami baksus dėl pasidėjimo dokumentų 

ir kitų brangenybių; 
*
Biznieriai atsidarydami “Checking Accounts” dėl sa

vo patogumo.
Visi LIETUVIAI esate kviečiami naudotis visais pato

gumais MUSŲ BANKO.

OFFICERS:
JOSEPH J. ELIAS ...... ...................... .
F. M. STRESENREUTER ............. .
JAMES P. DOODY ..............................
FELIX LUKASZEWSKI ......................
WM. M. ANTONISEN ........... ..............
GEORGE A. SURYS ............. ........... .
A. C. BUNIS ......................... /.......... .......

DIRECTORS
WILLIAM M. ANTONISEN. OTTO H. BEUTLER. JAMES P. 

DOODY, JOSEPH J. ELIAS,. KASIMIR P- GUGIS, 
KAMENJARIN, JACOB LEVIN. FELIX LUKASZEWSKI, 

F. M. STRESENREUTER and JOHN 
' ' W. s:ZACHAREWICZ. ,, .,A n

......., Prtsidtnt 
Vice-Pretident 
Vice-Prttidtnt 
Vict-Prtūdtnt 
Vice-Prerident 
..... ... Cathier 
.. Chief Clerk

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 83rd Street
Chicago, Illinois

Ateikite ir nusipir
kite sau dabar, nes 
už šią kainų jie gerit 
išeis. Nelaukite, tik
tai nedidelis- skai
čius yra likęs.

Jūsų senas radio ar 
phonografas ir Lietuvių Advokatų 

Susirinkimas

S10.00
įmokėti

S 1.00
į savaitę

Cash ar išmokėji- 
’ mais f' mais

Pilnai su tūbais 
įvedimas dykai

Praeitam šeštadieny Chicago 
Bar Association rūmuose Lie
tuvių Advokatų Sąjunga laikė 
savo reguliarj susirinkimą pir
mininkaujant y adv. A. Oliui. 
Kaip ir paprastai, susirinkimas 
apsvarstė ir nutarė keletą svar
bių Sąjungos reikalų. Be kit
ko, manau bus jdoiriu kai ku
riems žinoti,* kad advokatų

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per Šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mdstis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų? Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijo o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda ^fisur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OtNTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Didelis Išpardavimas
ŠVIEŽIA, GERA IR PIGI MĖSA

Pbrk Loin, maži ................
Trimings................................
švieži šolderiukai ................
Veršiena, frontukas .............
Taukai, nešildyti ................
Kojos, kiaulienos, šviežios . 
šoldęriukas, maži, rūkyti .. 
Žąsys, šviežiai nupeštos .... .

sv- 10*2C
sv.

sv.
sv.

sv 3c
8V 10'Ac

13!ic

$1,000,000 N entipirks 
Pražudyto Regėjimo

/ ' 1 ■ -

Lietuvių Radio Valanda kiekvieną Panedėlio vakarą nuo 7 iki 8 
valandos iš WHFC stoties, 1420 kilo.

Lipskio Muzikos Krautuves
X 4916W. 14thSt.

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITUS
REIKALINGUS DAIKTUS

Atdara vakarais iki 10 vai.
Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. p. p. Cicero, III

Melrose Park Photo Studio

■ Į * 7 /R JĮ JĮ 10™0S*
VlKU U TPtiikųs, vėliausios mados SLI-

PUOTI akiniai sustiprins akis, 
prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimą, Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

VISUOMET PIRKITE
SAVO APIELINKES įO

KRAUTUVĖSE

150 BR0ADWAY,
A. J. KRUSZINIS; Sav. >

MELROSE PARK, ILL.
756 West 35th Street

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ .DIRBTUVĖ 1

Telefonas Yards 1829

NAUJIENOS «
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šeštadienis, grudi! 5, 1931

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pigiai galėsite gauti 
reikalingu dalyku

Orkestrus salei “
Į,, „Į

Sekmadienį, gruodžio 6 d., 
8 vai. vakare Chicago Sunday 
Club duos koncertą Orchestra 
salėje. Solistas smuikininkas 
bus Philip Abbas, griežęs se
niau pirmą smuiką Detroito 
Si m f oni jos orkestroj.

Bankas išmokės
I ... ..........i ' i

Užsidaręs North Western 
Trust & Savings bankas išmo
kės pirm Kalėdų depozitoriams 
20 nuošimčių depozitų. Visa iš
mokėjimų suma sieks $2,000,- 
000.

Sutiko algų kapojimui

Grab&rtai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoja jūsų na
muose aiba stadijoj.

Lietuviai Gydytojai

Taksų reikalu

Mu*ų patarnavimas lai
dotuvėse k kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 
afagM it nebrangs* to
dėl, kad netariate iš
laidų užlaikymui sky-

Paštas parduos nepaimtus 
siuntinius

Trečiadienį ir ketvirtadienį, 
gruodžio 9 ir 10 dienomis, bus 
parduodaipi licitacijos budu da
lykai užsilikusieji 
pašte,
bus parduodami, yra: 1304 
diąną avenue. 
nuo 9 valandos 
landos popiet.

Pašte įvairių
krauna daug, kadangi jų 
širma tie asmens, kuriem 
tiniai buvo adersuoti. 
paštas parduoda juos, kad at
siimti siuntimo kaštus. Ir lo
dei kai kuriuos dalykus galima 
pirkti labai pigiai.

Chicagos 
Vieta kur tie dalykai 

In- 
eis 
va-

Pafdavimas 
ryto iki 4

dalykų susi- 
neat- 
siun- 
Taigi

BERTA JANULEVIČ1UTĖ

Pe-sishyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 dieną. 8:00 valandą 
ryto 1931 m., sulaukus 8 metų 
amžiaus, gimus Chtcagoje.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Marijoną, rėvą Vladislovą, se
serį Zofiją Leitienę. 3 brolius 
Juozapą, Joną ir Vladislovą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi I 15 
So. California Avė.

Laidotuvės įvyks antradienyj. 
gruodžio 8 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
stelą, o iš ten bu* nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Vis: a. a. Berta Janulevičiucės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina, Tėvas, 
ir Broliai.

Sesuo

grabo-Laidotuvėse patarnauja 
rius Butkus. Tel. Canal 3161.

ir

iki šiol itaksuota 
vadinamoji per- 
per lengvai. Tie 
ypač girdėjosi

Cook pavieto viršilos sutiko 
planui, sulig kuriuo 
samdomi darbininkai 
dirbsią 12 mėnesių už 
nuolikto menesio algas.

pavieto 
ateityje 
pusvie-

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

pranešimas 
DR. MARGERIS 

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius 

nuo 10 ryto iki 2 po pietų h 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

Buvo daug nusiskundimų 
teisingų nusiskundimų, kad real 
esi ate savastis 
per sunkiai, o 
sonalė savastis 
nusiskundimai 
Cook paviete.

Dabar asesorių taryba pa
reiškė, kad ji sutinka pertak- 
suoti iš naujo 1930 m. taksoms 
personlę savastį, kuri tuo ar 
kitu budu išsisuko nuo aptak- 
savimo.

Pasak asesorių'naujas taksa- 
vimas personalės savasties su
rastų dar kokių 6 bilionų ver
tės šios rųšies turto, šitos per
sonalės savasties taksavimas ar
čiau palygintų nekilnojamos 
ir asmeninės savasties taksas.

VILTIS DEL SERGANČIO
Nežiūrint kokia yra juau liga, ir kiek 

daug daktarų ir vaistų jus iAbandėt be D«- 
Hekmių., čia yra viltis dėl jus. Minu gyvy
bę teikiančios žol&e tukatančiun iAnrydfi. ..Dr. 
P. B. Šimanskis, Garsi auaiaa Pasaulyje Žo
lininkas. 1S00 N. Damon Avo., Chicago. 'III., 
pasisiūlo duoti jums 5 dienų bandymų dykai. 
ApraAykite savo ligų ir jus Kausite $1.00 
bonkų Specialių Žolių Gyduolių dykai. Pri
dėkite 2fte apmokėjimui persiuntimo. Ateikite 
Alniuile ar raAyklta.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
T«l. RooHT.lt 7533

EUGENIJA JAKUBKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 dieną, 6 vai. ryte, 
1.931 m., sulaukus apie 40 me
tų amžiaus; gimus Tauragės ap
skrity, Tverų par., Taukolytų 
kaime. Amerikoj išgyveno 22 me
tus.

Paliko dideliame nubudime vy. 
tą Mateušą, dukterį Eugeniją, 
žentą Stanislovą Lukas, sūnų Fer
dinandą. brolį Povilą ir gimines. ‘

Kūnas pašarvotas randasi 2638 
W. 40 St.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
gruodžio 7 d., 1 vai. po pietų iŠ 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. .a. Eugenijos Jakubkie- 
nes giminės., draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalv- 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei 
kinimą. \

Nuliūdę liekame.

Vyras, Duktė, Sūnūs, Žentas, 
Brolis ir Giminei + { 1V

Laidotuvėse patarnauja\ grabo
rius I. J. Zolp. tel. Boulevard 
5203.

Vincentas Puzaras
Persiskyrė >u šiuo pasauliu Gruodžio 2 dieną, 1 1 :00 valandą ryte 

19 31 m,, sulaukus viduramžiaus, gimęs Lietuvoj Raudžių viens., Akme
ne* parap.. Mažeikių ap*kr. Amerikoj-išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nubudime dukterį Marijoną Daily, žentą William 
Daily, aotrką Wtfliajft Jr. jr gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2019 Canalport Avė.
Laidotuvės, įvyks Panedėlyj. Gruodžio 7 dieną, 8:)0 vai. ryto iš 

namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos, už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
l^gints. /

Visi a. a. Vincento Puzaro giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
vimą ir atsisveikinimą.

NuKudę liekame.

laidotuvėse ir suteikti jm paskutinį patarna-

Laidocuvėse patarnauja

Duktė, Žentas, Anūkas ir Giminės.
• - . ' ‘ 

graborius Gordon, Tel. Canal 1344.

Povilas Juknis
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 2 dieną. 10:20 

vai. vakare, 1931 m., Dr. Mayo ligoninėj, Rochest'-r, Minn., 
sulaukęs 48 metų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr*, Šaukėnų 
parap., Pailgio kaime. Amerikoj išgyveno 21 metą. Paliko 
dideliame nubudime tris brolius Petrą, Joną ir Juoza
pą, seserį Mortą, tris brolienes — Francišką, Zofiją ir 
Veroniką, švogerį Petrą Kavaliauską, pusbrolius, pusse
seres, anukus» anūkes ir gimines, o Lietuvoj du brolius — 
Antanu ir Vincentą, 3 brolienes — Petronėlę, Marcelę, ir 
Stanislavą. Kunaa pašarvotas randasi 1442 S. 49th Čourt, 
Cicero, Iii. Tel. Cicero 4572.

Laidotuvės. įvyks seredoj, gruodžio 9 dieną, 8 vai. ry
te iš namų į Šv, Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Jukniaus giminūs, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jpm paskutinį patarnavimą Ir atsisveikinimą^

Nuliūdę liekame
Ęrolktk Seąuo, Brolienės, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauju graborius Eudejkis, tek Yards 
■ 1741. \, < * • /»•/ f ’ r i i 1 < • «- > .

r ' 1 . Z

Garsinkitės “N-nose’
„ ................ . ......

PADĖKAVONE

FRANCIšKUS JUTELIS

mirė 21 d. lapkričio, 1931, 
sulaukęs 42 metų. Lai- 

‘ dotuvės atsibuvo u Varnių-'- 
ke 24 d. lapkričio. Liko 
palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Dėkavojam širdingai gi- 
, nunems, pažystamiems, 

grabori ui'Radžiui, kviet- 
kininkui Loveikiui už gra-_ 

, žius kvietkus ir dovanų 
ir kartu visiems dalyva
vusiems laidotuvėse my
limo brolio.

Dėkayojam
Navickai

ir visa [amilija.

4 n

. T

lachavich ir' Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžia atsišaukti, o mano 
darbo bosite, užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 25 H

2314 W. 23rd PL, Chicsgo
SKYRIUS t

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th 8t

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

........................... . ............. 11 ...........———I

Lietuvės Akušerės

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb 8 Halsted S11) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35tb V Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

. Telefoną, Yarde 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

BalzamuOtojas
Modemiika Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama *

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. /

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY 

S MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Sąžiningai ir 
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moterų pa- 
gclbininke.

2205 Lake St
Tel. Melrose 
Park 797

pi-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugryžo ii Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, . skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas ao elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus- Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitar.
4712/ South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterą it Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4- iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utam. it Ketv. iki 8 vai.' 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

Tel. Yards 1829

. LOVEIKIS
KVIETKININKAS ’

► NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
1 Vainikai

3316 S. Halsted Sk Boulevard 7314

DR. X SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninklis, Ketvergei* ir Šokėtoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Weetern Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoma ir Pėtnyčioma 

1821 So, Halsted Street
■ .......... . ■ ..... . ■ ............ . .........

Phone Boulevard 7042 i

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

4608 South Ashland Avė.
—Netoli 46th Sl Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 tyro iki 1 po pietų. 2 iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
~ Iš RUSUOS —

; Gerai lietuviams žinomas per 25 mMs 
tos kaipo patyru gydytojai, chfrBtgM 
ir skuteris.

Gydo staigias ir chroniikaa ligas vy<

prietaisas.

1025 W. IStb St.. netoli Morgan 8t. 
Valandos: nuo 10—12 pianą 11 

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

Rezidencijos telefonai
Hgde Park 6755 « JUofofeh 6f00

Praktikuoja 20 metai .
OFISAS 

4729 South Ashland Ave.t 2 tūbos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriikų ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v>L ryte, mo 10d 4

Phone Midway 28S0

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoenetg 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 5 pu higk

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 1H 12 
Rez. Telephone Plaza 3300

■■•>1—-...................... ............. ................ .............................. .... " ■ I III., iii m

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Res. 6600 South Artesian Avenue . 
Phone 'Ptospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriiką, V«kų 
it visų chroniikų ligų

OFISAS 3102 S. HALSTED ST.
Kampa* 31 Streeet j 

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet 
7-9 vak. Ned. ir švetnadieniai* 10-12,
............  ..i . , ■ !■.. ■ !■ ■ l'l ■ « !■

*Teiit Ganai 4050 * Veneriškos

M. H. Rohwedder, M. D. 
1800 6. Halsted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos Odos

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00, 
Dvi Koplyčios Dykai

‘ Del šermenų ,t
Padarome affidavitus reika-

- le Insurance ir visus Notary 
Public reikalus.

Cicero, III.
1439 So. 49 Court

Telef. Cicero 5927

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
; OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai
Chicago, III. \

2314 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. fiahted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare y

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AJOULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mesi visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 

' patarnavimą, kuomet jin* yra labiausiai reikalingas. 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai ' ’

4603-07 South Hermitage Avenue
Vili Tehfonah YARDS 1741 it 1742

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

apart Iveptadienh it ketvirtadienio

/ Phone Canal 6222'

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ii 7—8 

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

Telefonas Republir 7R6R

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Utarninkais —- 2 iki 3 po piet tiktai 

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS >

4180 Archer Avenue 
Sale Midland Banko 

. ■'■"i’........ . ....................... —-

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Gydę savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 1() iki 12. 
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

A. M0NTV1D, M. D.
Weat Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madieon Sfc
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860 
Namų telefonas Bruuawick 0597 

________ f . . ------------ . . '

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo Ofisu į naują vietą po nt.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 ikix4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Piospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
/Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2530 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

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

....................................... ■■BRS ........ ■ ■' . ......................................... ....

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėlioms pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Ava. 
Tel. Bpulsvard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro 
Residencc Phone Hemtoek 7691

Advokatai /
.■m ■■■f. p n —

K. G U G I S
* ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS s
127 N. Daubom St., Roons 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos t nuo 9 ryto iki 4 po pietį 

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310-
Valandos: nuo 6 iki S vai. 

vakarą, išskyrus ketvergi , 
Nedėlioj nuo 9 iki 13 rytu 
—i , ............. .. ... į iWRn

R. A. VASAULB 
I 

ADVOKATĄ!
11 South La Sdtte Street

Room 1934. Tel Randolph 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St, TeL Viętoeg 056) 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utanu Ketv. ir Subatos vak.
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios vak,

I— I ■ ■— ......11........... ' ■U

John Kuchinskaę
Lietuvis Advokatas ;

TMMoaat Cinai 2553 
Valanda* 9 ryto iki 8 

Seredoj ir PEtnyHoj nuo 9 liti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mušto Ofisu 77' W‘
Room 1502 Tel. Central <970

Valandos: 9 ryto iki 4 po pwą

Vakarais: Utam., Ketv., ir Subatot

4143 Archer Avet TĄ Lafagette

Namą; Tek Hfda fiarit 3395
........ .  '"■? ■ mi'M » / -■U»i11»»

JOHN B. B0RDEN
/ (Johm Bagdžinnas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., 3117 

Telepbone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-JR

Telephoat Rooeevek HBB 
Namie 6-9 ryte. Tek Repuku 1600
............ .  ■ 1 ""'J1 'r■■»■>■■■■■«

JOSEPH J. GRISB
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ąve. 
TeL

Rez. 6515 So. RoekivtU St, 
TeL RepubHc 9723

RooHT.lt
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KALBeS per radio

NAUJIENOS, m.

bama, kad iš anksto,bilietų bu
vę išplatinta trylika ‘tūkstančių

Šeštadienis, gruod. 5, 1981
— —fri

18 gatvės apielinkė
Naujienose jau buvo prane

šta apie staigių mirtį Edvardo 
Stahlio, kuris turėjo aptiekę 
prie Union avenue ir 18 gat-

P-nas Stahl buvo latvis, bet 
gerai vartojo ir anglų, lietu
vių, rusų ir vokiečių kalbas.

Mirė jis lapkričio 24 d. Iš 
ryto atsikėlęs atidarė aptiekę, 
o už valandos Mrs. Stahl jau 
rado jį ant grindų be žado.

Buvo pašauktas daktaras ir 
duota žinoti policijai. Dakta
ras dar mėgino atgaivinti, bet 
jo pastangos nedavė teigiamų 
rezultatų. Pripažinta, kad 
Stahl miręs širdies liga.

Lapkričio 28 dieną buvo 
Stahlio laidotuvės. Jose patar
navo graborius Badžius, Stah
lio kaimynas ir geras pažįsta
mas.

Palydėti susirinko didele 
žmonių minia — latvių, rusų, 
amerikonų, bot tur būt dau
giausia buvo lietuvių.

P-nas Badžius sutvarkė iš
kilmingas laidotuves. Kūnas 
palydėtas į čekų tautines ka
pines. Laiodtuvių ceremoni
jose giedojo Miss Anderson ir 
dainininkas Brunvaldas.

Kapinių koplyčioj pasakyta 
dar kalba. Atidaryta grabas, 
giminės atsisveikino. Po at
sisveikinimo grabas uždaryta. 
Jis pradėjo slinkti žemyn. Kai 
kurie spaudėsi arčiau pažiū
rėti kaip kūnas deginama.

Velionis paliko moterį ir 
giminės. Jos. Woski.

Rytoj iŠ radio stoties WCFL 970 kilocycles, nuo 1
* Į *

po pietų, kalbės “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis
2iki 

Kaipvai.
žinia, P. Grigaitis yra geriausias lietuvių kalbėtojas Ameriko
je; jo kalba visuomet būna įdomi ir pamokinanti.

Taigi rytoj, kas tik turite savo namuose radio, užsukite jį
ir pasiklausykite P. Grigaičio kalbos. ' »

tis ketina duoti pamokų kaip 
turėti gražius ir sveikus dan
tis.

Nors dar tie straipsniai ne- 
pasirodę, bet piliečiai susidomė
ję ir laukia jų. Reikia tikėtis, 
<ad Dr. Kaspučio straipsniai ir 
pasirodys netolimoj ateity.

z Rautis.

nervai buvo pairę, žmogus ne
dirbo jau ilga laikų, ba buvo 
paleistas iš darbo. Tur būt ši 
nelaime paveikė į jį labiausia.

Lapkričio 3 d. velionis tapo 
palaidotas Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse.—Silpnasis.

Mirė netikėta mirčia

Lietuvių Moterų Ap 
švietos Draugija ren 

gia Bunco Party
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Draugija rengia Bunco Party 
šeštadienį, gruodžio 12 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted Street. Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

ši party bus yiena geriausių, 
nes narės suaukaus skanių na
mie keptų keksų, išvirs arba
tos ir suteiks savo darbe dova
nų. O dovanų išteks visiems 
gabiausiems lošėjams.

Už pusės dolerio įžangų gau
site vertės du syk tiek. O prieš 
Kalėdas dovanas galima sunau
doti. Taipjau ir linksmai laikų 
praleisite.

Bilietus iš anksto galima 
gyti pas draugijos nares, 
kurie visai nenorės Bunco 
ii, tai bus kitokių lošimų,
tai patirsite vietoj. —Rengėjos.

įsi- 
Jei 
loš- 
Ta-

Lietuvių valanda
I ----------------------------------

Ryt dieną vėl yra rengiamas 
gražus lietuvių radio progra
mas iš stoties WCFL, 970 kiloc., 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kiek
vienam bus malonu išgirsti ke
letu naujų ir gražių dainų, ku
rias sudainuos rinktiniai dai
nininkai. Bus solo, duetai, 
kvartetas ir graži muzika.

Kazys Steponavičius, gabus 
muzikas, per keletu savaičių 
praktikavos su savo daininin
kais, kad tinkamai prie šio pro- 
gramo prisirengti. Taipgi iš
girsite naują radio dainininkų 
baritonų—B urdulį.

Šie radio programai kas sek
madienis ir ketvergo vakarais 
yra duodami lėšomis didžiulės 
lietuvių radio krautuvės Jos. 
F. Budriko, 3417 S. Halsted St., 
kurioje be naujausių radių par
siduoda taipgi įvairus rakan
dai, pečiai, karpetai, skalbimui 
mašinos ir t.t.—V.

Jaunutę, vos 8 metų, Birutę 
JanuleviČiutę, dukterį * žinomo 
chicagiečiams biznieriaus p. 
Vladislovo Janulevičiaus, gyve
nančio ant 115 So. California 
avė., ištiko nelaimė. Jos broliu
kas Walteris pasiėmė iš komo
dos senų revolverį ir žaidė su 
juom. Revolveris patyčia iš
šovė ir užmušė sesutę ant vie
tos. Nelaimė atsitiko Rhinelan- 
deryj, Wis., kur jų tėveliai 
valde viešbutį.

Jos kūnas bus atgabentas 
Chicagon šeštadieny j, o laido
tuvės

asipenų. Tad galima manyti, 
kad pusėtinai ir pelno paliko.
Džiaugėsi, kad busiu geri laikai

šiais metais ;payasarį pradė
jus pilnų laikų difbti kai kurie 
džiaugėsi, kad geri laikai jai! 
ateinu. Kurie buvo paleisti, tie 
norėjo gauti progos nors po 
tris dienas savaitėj dirbti. Bu
vo pasiųsta dclęgeciją pas kom
panijos viršininkus. Atsakymas 
duota: gaukite daugiau pusės 
parašų, tų kurie dirba; jeigu 
jie sutiks dirbti po tris dienas 
savaitėje, tai bus padėta darban 
daugiau darbininkų.

Kai kurie gan darbavosi pa
rašų rinkimui. Beit kai kurie 
atsisakė duoti tokius parašus. 
O jų tarpe buvo ir pora lietuviš
kų komunistų. Vienas tų komu
nistų dar Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj seime taikėsi po
licininkui net, juodų akį uždėti 
už darbininkų “gerovę”. Bet 
kai prašyta dabar jo pasidalin
ti darbu ir parengti savo para
šu bedarbius, tai jis atsisakė 
tai padaryti. Reiškia, lai! kiti 
stimpa badu. Tai ir pasirodė 
kokie bedarbių draugai komu
nistai yra. Ot, duokite jiems 
dolerius matuškos Rasėjos var
du, tai busite darbininkų drau
gai. 

’ l

Skundėsi sunkiais laikais •
t

Visokie agentai prieš užda
rysiant dirbtuves pasakoja dar
bininkams, buk jau Illinois 
Central gelžkelis esųs resyverio 
rankose, buk biznis sumažėjęs, 
o taksų reikią mokėti vien Illi
nois valstijai daugiau kaip tris 
milionus dolerių? ba jau keli 
metai kaip taksos- nemokėtos; 
kad taipjau didelius nuostolius 
nešąs gelžkelio palaikymas.

O tuo tarpų jie nesakė, kad 
Illinois Central gelžkelis moka 
savo prezidentams gal didesnes 
algas, nei kuris gelžkelis, Kąl- 
bama, kad p. AJ'L. Dovvn imąs 
algos net $250,000 metamfe. O 
ir šėrininkai galavę ekstra di
videndų; kuris šėrininkas turė
jęs ne mažiau kaip 10 šėrtj, tas 
gavęs 1 Šerų dykai, žinoma už 
šėrus šėrininkai gauna ir nuo
šimtį.—Algė. - >■>

tyriausių teismų Springfielde, 
kad Bainus išimti. Ypač Bai
lį ų likimu rūpinasi politikietis 
Charles Dencen, buvęs senato
rių Washingtonc.

PRANEŠIMAI
BUNCO PARTY 

. . / ■
Lietuvių Moterų Apšvietos Draugija 

rengia Bunco Party subatoj, gruodžio 
12 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Ši, party bus viena iš geriausių, nes 
narės suaukaus skanių namie keptų kek
sų, arbatos ir įvairių rankdarbių dova
noms, kurių išteks visiems gabiausiems 
lošėjams. Už pusės dolerio įžanga gau
sit dvigubai didesnės vertės dovanų, ku
rias prieš Kalėdas bus lengva sunaudoti. 
Taipjau linksmai praleisime .laiką. Vi
sus ir visas kviečiame atsilankyti.

Rengėjos.

5Z-4’ 260 kp. susirinkimas įvyks sek
madieny, gfuodžio 6 d., 2 v. p. p., K. 
J, Mačiuko rašt., 6812 S. Western Avė. 
Bus rinkimas kp. valdybos ir Pild. Ta
rybos nominacijos. Viji nariai kvie
čiami būti. — Sekretorius.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Side priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadieny, 7 d. gruo
džio, parapijos lalėję, 1644 Wabantia 
Avė., 8 vai. vakare, šiame susirinkime 
įvyks valdybos rinkimas. Taigi praša
nti nariai-narės skaitlingai susirinkti.

Valdyba.
. ■■ —. r

Bridgeportas. Simano Daukanto 
Draugija laikys priešmetinį susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 6 d., 12 vai., 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Nariai būtinai malonėkite pribūti^ nes 
turime vieną svarbų klausimą apsvars- 

apie narių pomirtinę mokestį, 
rinkimas valdybos ir 

4- i
— P. K», nut. rašt. 

1

CLASSIFIED ADS.
kshsssysąį»ąn|sOD(BPoasassoa««sA*>">*D"D"OB^

Ftttnished Rooms
KAMBARYS ant rendos, apšildomas, 

vaikinui arba merginai. $10 mėnesiui. 
7029 So. Artesian Avė. Hemlock 6564.

GRĄŽUS ir šviesus kambarys, garu 
apšildomas. Prie mažos šeimynos. 
25 55 W. 69 Si. Hetplock 732-1.

MARQUETTE MANOR kambarys 
rendon, apšildytas, atskiras įėjimas. Ne
brangiai, Box 1374, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

Town of Lake
Prie bažnyčios durų

8Praėjusį trečiadienį apie 
valandų vakaro vaikiozai sumu
šė (sukruvino) Sirijos pilietį 
lemonų pedliorį. Vaikiozai su
mušė tų žmogų apiplėšimo tik
slu ir radę kišenėj tik 30 cen
tų pabėgo.

Kai kurie vietos biznieriai 
mano, kad tą negražų darbą 
atlikę vaikai gerų krikščionių 
demokratų partijos narių.

Dar vėl tenka stebėtis kaip 
tie vaikiozai galėjo pasirinkti 
savo niekšystei vietų prie pat 
bažnyčios durų, po pačiomis Je
hovos akimis. Nejaugi jam ma
lonu yra į tokius darbus žiū
rėti? Raulas.

Town of Lake
{Pastaruoju laiku vietos biz

nieriai ir kitų pašaukimų lie
tuviai, kurie skaito “Naujie
nas”, laukia pasirodant dien
rašty ypač vienos straipsnių 
serijos. ' n

Dalykas, matote, toks, kad 
paėjo gandas, jogei Dr. Kasph-

tyts - 
Taipgi 
svarbių reikalų.

kitokių
RENDON kambariai dėl pavienių vy

rų su ar be valgio, yra garadžius. 2113 
So. Halsted St. Tel. Canal 7055.

įvyks antradienyj.
Rep. Roseland

Burnside
Dirbtuvę uždare

P-nia Marė Dunduliene 
savo trupe stato scenoj Visų 
šventų parapijbs svetainėje 
trijų aktų dramą “Pavogtas 
kūdikis”. Antras veikalas tai 
“Paieškojimų biuras”, 
nimas bus 6 d. gruodžio 
džia 6 vai. vakaro.

SU

vVaidi-
. Pra-Illinois Central B. B. buvo už

daręs savo dirbtuves su 15 d. 
spalių mėnesio. Pranešimuose 
sakė, kad jeigu kokio darbinin
ko reikėsią,, tai tada pašauksią. 
Dabar jau kai kuriuos pašaukė, 
alertik ištikimus, kurie 1922 
metais vištas valgė. Anuomet' 
buvo streikas. Tokie išitikimi 
tarnavo kompanijai. Tai 
būt dabar jiems kompanija 
atsilygina.

Kompanijos unija -
Streiką sulaužiusi kompanija 

sutvėrė savo uniją vardu Illi
nois Central System Associa- 
tion. Jeigu nepriklausai tai ne
va unijai, tai ‘tuojau iš darbo 
pašalina, ba bosai visi unijos^ 
valdininkai. Ir iš pačių dafbi- 
ninkų atsirado tokių, kurie žiu
rėjo ir klausėsi koks yra dar
bininkų reagavimas į kom
panijos uniją. Kai kurie tokių 
^smenų dėdavbsi net labai dide* 
liais revoliucionieriais, kad ko
kį žodį iš darbininko ištraukus, 
o paskui įtarus tokį darbinin
ką. Ir ot darbininkui vietos ir 
nebėra.

Balius rengia |
Tokiais prastais laikais, kaip 

dabar, tai visi stengiasi išnau
doti darbininkus bile tik gali, 
štai boseliai suniąnė surengti 
balių 12 d. spalių mėn. Trionon 
salėje, prie 62 gatvės ir Cotage 
Grove avenue. '

Darbininkai/ turėjo pirkti 
nors po vieną bilietą. Kiti net 
pasiėmė bilietų platinti. Bilieto šy su Baino bankų reikalų ity- 

Kaip teko nugirsti, Girniaus kaina buvo po 50 centų. Kai-1 rinėjimu. Dabai; Ęainų advo
•*i

Padėka
manGerbiamieji — leiskite 

per “Naujienų” skiltis išreikšti 
padėkos žodį tiems asmenims, 
kurie man gelbėjo ir padėjo 
pamiršti ligos skausmus.

Išvažiavęs svečiuosna į Wil- 
low Springs urnai susirgau 
plaučių uždegimu (dųuble pneu- 
monia). P-nas Petras Paliulis 
priėmė mane savo globoh ir 
greit pakvietė daktarų, kuris 
savo keliu pakvietęs p. Sudei
kių ambulansų nugabeno i ligo
ninę?

Ligoninėj mane lankė dažnai 
daktaras Alison, draugai ir pa
žįstami, ypač Geo. M. černaus- 
kas, Petras Paliulis ir Jčijti, '

Dabar, išėjęs iš ligoninės, 
reiškiu padėkų daktarui R. How- 
ward Allison,’ pp. Sudeikiams, 
černauskui, Paliuliui ir visiems 
draugams ir pažįstamiems.

—Andrius Lange.

Chicago Heights
Lapkričio 30 d. apie 9:30 vai. 

ryto pasikorė Karolis Girnis am
žiaus virš 50 metų. Pasikorė 
tup laiku, kai išėjo j pastogę 
(šandę) anglies parsinešti.

Moteris nesulaukdama vyro 
sugrįžtant su anglimi, nuėjo į 
pastogę ir rado jį nebegyvų.

MIRĖ

gal
ir

Po trumpos ligos pasimirė He
lena Butkevičienė, 28 m. am
žiaus, gyv. 12401 So. Racine 
Avė. Paliko vyrų Antanų ir du 
sūnūs, 9 ir 4 m. amžiaus. Lai
dotuvės bus pirmadieny, iš na
mų į šv. Petro ir Povilo bažny
čių, West Pullmane ir į šv. Ka
zimiero kapines. ’

Laidotuvėms patarnaus p. 
£udeikis.

CHICAGOS ŽINIOS
- ------ ----------- !7""-------<

Troko draiveris užmušė 
vaiką ir vyrą

Prie Chicago avenue ir Pau
linį Street trokas užmušė vai
ką 4 metų. Pagyvenęs vyras, 
matęs nelaime, prišoko prie 
troko ir mėgino jį sulaikyti. 
Draiveris kirto jam geleže, nu
mušė nuo troko. Vyras mirė; 
o draiveris pabėgo. , žuvęs vy
ras buvo Charles Pryie, 1633 
W. Superior avė.

Prašo vyriausią teismą 
paleisti Bainus

............ .  ■-"r111

Teisėjas Feinberg padėjo du 
JĘaino sūnūs ir žentą Cook pa
vieto džėlon iki jie užsistatys 
kiekvienas $10,000 kauciją ry-

Draugija Šv. Petronėlės ren
gia Bunco Party, kuri įvyks 
nedėliojo, Gruodžio 6, 1931, 
7 vai. vakare, Lietuvių Audi
torijoj, mažoje svetainėje, 
3133 South Halstčd Street. 
Turime daug puikių dovani; 
dėl išlaimejimo. Narės ir sve
čiai, kurie įdomaujatės Bunco, 
atsilankykite ir laiką smagiai 
praleisite.

Kviečia Valdyba.

Northsidės jaunuolių Choras 
lis turės savo pamokas sekmadienio rytą, 
gruodžio 6 d., nuo 10 iki 12 valandai, 
Almira Simons svetainėj, 1640 Nortb 
Hancock St.

Tėvai yd» kviečiami atvesti savo vai
kučius prirašyti prie Bijūnėlio choro bi
te sekmadienį aukščiaus pažimėtoms va
landoms. Valdyba.

Bijūne

CLASSIFIED APS,
Educational

Mokyklon ;

RENDAI kambarys vaikinui, mergi
nai ar vedusiai porai, kantu vandeniu 
apšildomas. 3312 Union Avė.

JEŠKAU kambario su valgiu — pra
neškite. “Aušros” Knygynas (Box 110) 
3653 So. Halsted St.

'RENDON apšildytas, šviesus ir mo
derniškas kambarys vaikinui arba vedu
siai porai, su ar be valgio Marquett< 
Parko apielinkėj. gera transportacija. - 

Tel. Hemlock 0391

Personal
smenu įeik

Dr-jos Šv. Petronėlės priešmetinis su
sirinkimas atsibus nedėlioję, gruodžio 6, 
1 vai. po piet. Šv. Jurgio parapijos sve
tainėj. Bus naujos valdybos rinkimas, 
taipgi turinie daug svarbių reikalų dėl 
aptarimo ir malonėkite užsimokėti savo 
duokles. — O. Kliučirishaitė, rašt.

Totvn of Lake SLA. 122 kp. prieš
metinis susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gruodžio 6 d., J. Dimbelio svet., 4523 
S. Wood St., 1 vai. po pietų. Privalote 
visi nariai ir narės susirinkti, nes bus 
nominacija .kandidatų į Pildomąją Ta
rybą, taipgi bus rinkimas kuopos val
dyboj. t— F. T. Puteikis, rast.

Jaunų Lit, Am. Taut. Kltūbas laikys 
priešmetinį susirinkimą nedėlioj, gruo
džio 6 d., 12 v. Liet. Auditorijoj, 3133| 
S. Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes bus rinkimas valdy
bos ir šiaip svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turime aptarti. Tik šis susirinki
mas šaukiamas nedėlioj, o kiti susirin
kimai bus laikomi kaip ir pirma 
nyčįomis. "___
r*-——. ................. ............... ..........

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus U 
pančiakaS. Taigom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom , idant ralėtumSt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELpMCĮNAVIčIA 
.Netoli Norma”0 A TO.**'■ VICTORT 3480

Atdara dienomis Ir vakarais, 
t • f' f. 3 ■ , '

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijv 
šauk arba rašyk:

’ INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 We«t Madiaon Street

AŠ, EVĄ MISEVIČIENE po tėvais 
Tarvidaitė, paieškau savo brolio Stanis
lovo Tarvido. Per ilgą laiką nesima
tėm, jis pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa., 
turiu svarbių reikalų papasakoti. Kas 
žinote, malonėkite pranešti. Mano ad
resas. 4636 So. Hermitage Avė., Chi
cago, III. .

—■ pet- 
Rašt. S. Kunevičia.

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam gy- 
nančiam Šioj šaly. Kurie kalba gerai 
angliškai visur turi pasisekimą if pirme
nybę. Anglų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietybės, ir daug 
kitų dalykų galite lengvai ir greitai iš
mokti pagal naują būdą mokinimo Ame
rikos Lietuvių Mokykloje. Čia yra mo
kinama tokiais budais, jogei , pradinį 
mokslą užbaigiama į devynis mėnesius; 
aukštesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St.,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARŠIDUODA bučernė su groseme, 
su namu ar be namo. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Geroj apielinkėj. Parduo
siu pigiai iš' priežasties ligos.

1281 W. 71 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
išdirbta per daugelį metų su ar be na
mo. 246 So. 13th Avė., Maywood, 
Illinois. / <

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. vieta išdirbta per daug metų 
Priežastis pardavimo nesveikata.

4551 So. Hermitage Avė.

' Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai lunch ruimis,* 
grosernė ir kitokių smulkmenų Storas, 4 
kambariai pagyvenimui. Renda pigi.

3253 Normai Avė. ‘ /

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGAS $1700 1-mas mor- 
gičius ant bungalow — South Sidėj. Sa
vininkas randasi: Louis Grikšas. 5917 
So. Justine St,

BUČERNĖS Ice Box parduosiu už, 
$65.00, buvo mokėta $900. išrodo kaip 
naujas; taipgi kiti fikČeriai. Priežastis 
— turiu mufintis,

5413 So. Wentworth Avė.

NAUJOS / SINKOS 
MAUDYNES 

LAVATORIJOS
UŽ VARTOTŲ KAINAS

Mes remodėliuojame ir turime 
duoti visą musų suką. Jus niekad dau
giau nebeturėsite progos sumodernizuoti 
savo virtuvę ir maudynės kambarį už 
negirdėtai žemas kainas.' Jūsų 
plumbingas priimamas mainui kaipo 
lis jmokėjimo.

A. Messe & Sons
Naujas ir vartotas plufnbingas ir 

šildymo reikmenys. Malevos — 
gams dengti popiera.

2456 W. LAKE STREET

IEŠKAU $3500 pirmo morgičiaus, 
didelis bizniavas namas, ir ant antro na* 
mo> $2,000. Box 1337, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
biznis geras. cash. Geri kambariai, vie
nam negalima apsidirbti.

3423 So. Morgan St.
—a — n,—i....................

PARSIDUODA Candy ir Soft Drink 
što ras. Renda $25.00. Kaina $550.

3836 W. 22 St.

išpar-

senas 
da-

ap- 
Sto-

A.F.CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SUT.FURINRS VANOS IR 
KLEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokiu kraujo Ilsu, reuma
tizmo, nervu. lumbago, šalčio, paraly
žiaus, sciatlca ir visas panašias ligas gy
dome su elektros tberapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinės vanos sutvirtina vandeni 
iki 105 Ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai, Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4552

----------4^ ^.4....—to— -------------

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertu instruk
cijas Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
Verai apmokami. Rašykite dėl 

knygųtAs apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

, Skrybėlės w
I Mes išmokinsime kaip desai- 
r ninti ir padaryti gražias skry

bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MABTHR OOUUBOB
JOS. ff. KASNICKA, Principal 
1OO N. STATE RAN. 0718 

.......•k

’b. and m. cafe
Pas mus visuomet gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Ąve.
Pbone Republic 4544

STANKŪNAS :
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j namus 

3315 So. Halsted St.
. „Td... ¥«<!»■ 1546 Mvvv ./.a*,.

‘ i ■ ' '■'i' '
..-.'i?i. ..

.«

GROSERIŲ krautuvė pardavimui. 
Savininkas išdirbo biznį per 8 metus. 
Labai pigiai. Žiūrėkite 834 W. 35 PI.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

tonas 
tonas 
tonas 
tonas

Business Service
Biznio Pataroąyiinag

patarimas
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina.
Pocahontas Mine Run .... $6.75
Pocahonns Lump or Egg $10.00
Black Band Lump ............... $8.50
Gren Valley Lump .......   $9.50

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 yardas.

Crane Coal Company
5332 SOUTH L°NG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

160 AKRŲ pienininkystės farma, pir
mos klesos triobos. arti didelio miesto ir 
gero kelio. Pusę įmokėti, arba mainy
siu ant geros propertės. Ąš farmerižu- 
ju čia 40 metų ir dabar esu jau per
daug senas. Gaukite, visas informacijas 
adresu.

2820 N. Maplewood Avė. 
Tel. Humboldt 3617

DABAR ŽEMIAUSIA KAINA. Sta
tome ir taisome namus., šaukit Republic 
1598 J. J. Grybas and Co. /Gtnua! 
Carpenters and Millwrights

6142 SK Fairfield Avė.

DABAR yra geriausįs laikas įsigyti ge
rą ūkę už žemą kainą Wisconsin val
stijoj, galima pasirinkti tinkamų ūkių. 
Del platesnių žinių atsilankykite Šiandien 
tarpe 12 ir 5 po pietų arba rytoj nuo 
8 iki 12 iš ryto.

' KLEM. WILKAS
2320 So. Jioyne Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas 

Šiltu vandeniu apšildomas, gražioj vie
toj Ciceroj, užtenka vietok dėl 2 šeimų. 
Telefonas- Spaulding 23 96.

RENDON 3 kambarių flatas su ra
kandais ar be, mažai šeįpiynai ar pavie
nei moterei, kuri sutiktų prižiūrėti na
mus, atiduočiau pigiai. Tel. Republic 
8581.

Keal Eslate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

( LOANS 8 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmaą, biznius visokios rųlies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel Lafayette 0455

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA/gražiai furnišiuo- 

tas kambarys, garu šildomas. 3315 Eme- 
rald Avė. Tel. Yards 1121._____ *__ —:______________

RENDON kambarys vaikinui arba 
dėl vedusios ' poros, su ar be valgio. 
Renda pigi. 62'28 So. Sacramento Avė. 
Tel. Republic 718Q.

FORNIŠIUOTI apartmentai dėl vedu
sių porų, garu Šildomi, karštas vanduo, 
1, 2, 3 ir 4 kambariai, $3 ir augs. į 
savaitę. J. L. Mondus, ,6040 Union 
Avė., tel. Normai 6513.

PASIRENDUOJA kambaris šviesus 
ir švarus, štymu apšildomas, garadžius 
dėl vaikino, su valgiu ar be. 2937 W. 
39 St. Tel. Virginia 2224.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino su valgių; visi parankumai, pigus 

Avė.pagyvenimas. 4359 S. vMaplewood 
2 luboj, • . ■ 4

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

PARDAVIMUI namas su lotb, tik
ras bargenas. 1931 So. Sbelby Ct. tarp 
19tos ir 20tos gatvės.

BANKO fOREKLOZINTAS
4 flatų mūrinis, 4 metų senumo, 3-5 

ir 1-4 kambarių flatai, garu Šildomi. 
Kaina $2,900. Taipgi 5 kambarių bun- 
galow, furnasu Šildoma. Kaina $3.700.

HLAVKA,
• 5400 S. Sawyer Avė.

Prospect 6598

5 KAMBARIŲ MŪRINIS $3 500, 
netoli ŠV. Jurgio bažnyčios, nėra morgi- 
čių, mainys apt didesnio namo arba lotų.

30 a. farma su budinkais prie Chica- 
gos $2500.

Mažai vartotas automobilis, 
ant namo, biznio arba lotų.

Bučernė
pinigų. C.
Halsted St.

mainys

išsimaino ant namo, pridės 
P. Suromskis Co. 3352 So.

Tel. Yards 675 1.




