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kongreso 72 sesijai
Demokratai pirmą 

kartą per 12 metų 
sulaukė daugumos

Atst. Garner iš Texas išrinktas 
nuo demokratų atstovų rūmų 
pirmininku

Wasliington, gruod. 7. De
mokratai džiūgaudami šiandien 
grįžo į legislaturą, nes per 12 
metų tai dar pirmas kartas, kad 
jiems pasisekė atstovi? rūmuose 
sudaryti savo daugumą ir tu 
rėti savo pirmininką, kuriuo 
jie jau spėjo išrinkti John N 
į^rnerį. atstovą nuo Texas. 

savo kandidatui 
Sinko zHBb^sų, kuomet re- 

likonai kandidatui 

207 balsus.
Nugalėtojo prakalba

Nugalėtasis Snell pasąkė į 
savo nugalėtoją Garner tokią 
kalbą: “šis Texas gentelmonas, 
Įgimtais gabumais, ilgu tarna 
vimu ir visišku supratimu pir-' 
mininko pareigų ir atsakomy- 

išimtinai gerai kvalifi- 
kuota^lh^P šią poziciją, ir aš 
pranašauj^l^bus didžiausias 
pirmininkas (speaker) musų ge
neracijoje”. Po to Garner už
ėmė atstovų rūmų pirmininko 
vietą. Kongreso 72 sesija prasi
dėjo šiandien lygiai per pietus.

Kongresas turės darbo pilnas 
rankas, nes laukia apie 5,000 į- 
statymų sumanymų ir įvairiau
sių pasiūlymų, kaip tvarkyti 
mokesnius, žemės ūkį, farmų 
vargus, prohibiciją ir visa gau
sybė įvairių projektų ekonomi
nei sanacijai.

Reikalauja karvėms 
laisvės

Sparks,, Ga., gr. 7. 
karvėms gatvėse yra obalsis šio 
miestelio rinkimuose. -Pereitą 
kovo mėn. 44 balsavo, kad kar
vės^ nebūtų leistos vaikščioti 
gatvėmis, o 42 balsavo, kad bu
tų leistos. Įstatymas turėjo 
pradėti veikti nuo gruodžio 1 
d., bet karvės gavo injunetionj 
ir dabar gruodžio 12 d. bus per- ’ 
balsuota.

Laisvi*

Anglijos muitai vienija 
kitas šalis

Bruselis, Belgija, gruod. 7. 
Anglijos naujieji protekcijos 
muitai varo Belgiją daryti mui
tų uniją su Francija; kalbama 
taip jau įtraukti Holandiją.

Pagavo raguotus kiš
kius

St. Paul, gruod. 7. čia pagau
ti gyvi kiškiai su ragais. Kiš
kiai yra mažiukai ir turi po du 
ragu, dvejų colių ilgumo ir apie 
colį storumo. Pasiųsti Minneso
ta universitetui.

Diktatorius — apdrau- 
dos agentas 

1-1 - )■ _ </

Buenos Aires, Argentina, gr.
7. Nesenai nuverstasis Chile 
diktatoirus prezidentas Carlos 
Ibanez dabar čia užsiima Insu
rance agento darbu.

Kaina 3c Chicago, III

The First and Greatest Lithiianian Daily in America

NAUJIENOS
THt Lithuanian'Oaily n«w»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0„ INC. 
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Ispanija praves per 
skirų įstatymą

šeimynos bus atimtos iš bažny- 
\ čios kontrolės

Madridas, Ispanija, gr. 7. Tek’ 
singumo ministeris patiekė įsta
tymo sumanymą perąkiroms, 
kurias piliečiai turės teisę gau
ti, nežiūrint į katąlikų bažny-/ 
čios duotas jungtuves. Persky
ras gauti turės lygias teises abi 
pusės, jei antroji yra nesveiko 
prbto, patenka kalėjiman 6 me
tams, išbūna pabėgusi ilgiau 
metų arba sunkiai prasikalsta 
moralei.

Vokietijos Hitleris 
giasi valdyti

ren-

Amerikos 'spauda pataikauja

Stuttgart, Vokietija, gr.. 7. 
Rinkimuose į miestų valdybas 
fašistai ir - komunistai laimėjo 
daug naujų balsų. Dabar Čia 
fašistai turi 44,599 balsus, ko
munistai 41,840 ir sociajistai vis 
tik tebeturi daugiausia, būtent 
46,810.

Hitleris jau apsigyveno Ber
lyne ir priiminėja užsienių 
spaudos atstovus, pasakodamas 
jiems, kad fašistams paėmus 
valdžią, tvarka busianti “gry
nai kapitalistinė” reiškia ir 
skolas mokėsianti.

Šiemet 66,000 prohibici- 
jos bylų

Washington ,gruod. 5. Prohibi- 
cijos direktorius Woodcock savo 
metiniame raporte paskelbė, kad 
pereitais metais buvo 56,938 
federalinės bylos ir 9,251 vals
tijų bylos dėl prohibicijos laužy
mo. Viso nubausta kalėjimu 
30,108 žmonės.

Beprotis suėdė kalėji-
• mo sargą

Londonas, gruod. 7. Žmogėd
ra. maniakas. Luis Joseph Main- 
got, buvęs milžinas stipruolis, 
pamišo ir atgabentas į beprot
namį užpuolė sargą Plučky Da- 
vis, kurį.per drabužius tiek su
kramtė, kad kol pagalba atsku
bėjo, jis netekęs kraujo ten pat 
mirė. Beprotis dar sukandžio
jo policistą, nieko neprileisda
mas prie mirštančio DaviS.

Ieškos $600,000,000 tur
tų žemėj

Lahore, Indija, gr. 7. Tūlas 
hermitas išdavė paslaptį apie 
vietą, kur senovėj butą pasa
kingos valstybės sostinės su 
neapsakomais turtais, ties De
ra war, Punjab. Bus greitu lai
ku bandoma kasti tą vietą, kur, 
spėjama, yra paslėpta $600,000,- 
000 vertės brangenybių. ,

Statys kelią Angliją
Turkija

Londonas, gr. 7. Planuojama 
pradėti statyti vieškelių juos
tą, kuri rištų Londoną su Tur
kijos sostine, Konstantinopoliu 
ir kur automobiliai galėtų va
žiuoti netrukdomi' įvairiais su
varžymais. Kelias eis per Calais, 
Brusselį, Budapest, Sofiją ir bus 
apie 1,937 mylias ilgumo .
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Kaip Chicagoj pra
ėjo SLA. Pildomosios 

Tarybos nomi
nacijos

rezultatai
226 kuopa

Chicago, III. Chicagos miesto 
SLA. kuopos,' priklausančios 
SLA. 6 Ap^krčiui, Pildomosios 
Tarybos viršininkų nominacijas 
daugumoje jau atliko,-visur ^ab
soliutine balsų dauguma parei
kšdamos aiškų nusistatymą 
prieš Gegužio ir Bačiuno są
rašus ir atiduodamos balsus už 
adv. Bagočiaus, Dr. Viniko ir 
adv. Gugio sąrašą/

Nuo šio menesio pradžios į- 
vykušių balsavimų 
gauta iš šių kuopų:
Northside, 36kuopa Bridgeport, 
260 kuopa Marąuette Park, 109 
kuopa ’Westside, 238 kuopa 
Brighton Park, 63 kuopa Burn- 
side ir 139 kuopta Roseland.

Visų 7 kuopų balsavimlų re
zultatus į krūvą sudėjus, gau
ta tokios pasekmes:

Į PREZIDENTUS: Bagočius, 
205, Bačiunas 53, Gegužis 32, 
Grinius 19, Graičunas 24.

Į VICE-PREZIDENTUS: Gri
nius 234, Mikalauskas 26, Vo
kietaitis 14.

I SEKRETORIUS: Dr. Vini- 
kas 239, Jurgeliutė 26,' 
šius 17, Čekanauskas 2.

Į IŽDININKUS: Adv. 
284, Tareila 48.

Į IŽDO GLOBĖJUS: S. Ba- 
kanas 232, G. Stungis 217, Ja
nuškevičius 86, Dvareckas 9*

Į DAKTARUS KVOTĖJUS: 
Bropušas 157, Kąralius 73, Jo 
nikaitis 50, Stariįslovaitis 82, 
Klimas 5.

Vara-

Gugis

Fašistai nuteisė 18
1 slavą

Roma, gruod. 7. Ką-tik bai
gėsi byla fašistų kariškame tri
bunole, kur 18 slavų iš Stiri- 
jos ir Triesto nuteista ligi 30 
metų kalėjimo už pastangas at
imti iš Italijos atgal ir grąžinti 
Jugoslavijai minėtus miestus, 
apgyventus slavais ir atiduotus 
italams einant Versalės sutar
tim.

7 . ' '< f

Salvadoro prezidentas
- grjšiąs

Guetamala, gruod. 7. Artūro 
Arauja, Salvador respublikos 
prezidentas, kurį karininkų pu- 
šistų būrys šiomis dienomis nu
vertė, pareiškė, kad jis atsisa
kęs norėdamas išvengti berei
kalingo kraujo liejimo, bet ti
kisi grįžti atgal, nes jis pasi- 
lieką’ konstitucinis, teisėtas 
prezidentas.

Dar viena Peru revo 
liucija

gruod. 7. 23

pereitą penkta- 
prezidentą Luis

Lima, Peru, 
žmonės suimti dėl nepasiseku 
šio perversmo 
dienį, nuversti 
Sanęhez Cerro, ką tik išrinkto.
Sukilimas turėjęs nedaleistf prie 
Cerro inauguracijos;

' , / 1

Ispanijoj steigia Centro 
partiją

Madridas, Ispanija, gruoęl.,7. 
Prof. Ortega Gasset steigia 
naują centro partiją, kuri butų 
tarpe kairiųjų ir konservatorių 
partįjų. Dešiniausioji nacio
nalistų partija priėmė reikala
vimą pakeist naują konstituci
jų- s •• ••

Meksikos Miestas/gr. 7. Chi- 
huahua ^valstijas legislatura nu
balsavo 'sumažinti kunigų skai
čių po vieną ant kiekvienų 45,- AAA K -J0Q0 gyventojų.

John N, Garner, demokratas (po kairei), kuris vakar tapo 
išrinktas kongreso pirmininku. Jis sveikinasi su Bertram Snell, 
republikonų kandidatu, kuris rinkimus pralaimėjo.

Italijos fašistų sek 
retorinę atsisakė

Vatikanas, privertęs jį pašalinti

Roma, gruod. 7. Giovanni 
Giuratv Italijos fašistų parti
jos generalis sekretorius, pir
mas po Mussolini Italijos val
dovas, atsisakė^ iš fašistų par
tijos sekretoriaus pareigų. Jo 
pašalinimo klausimas jau buvo 
apkalbamas tuojau po rugsėjo 
mėnesio susitarimų su Vatika
nu dėl Katalikų Akcijos atsta
tymo po rugsėjo menesio su
sitarimų su Vatikanu dėl Kata
likų Akcijos atstatymo.

Giurati primetama, kad jis 
įkvėpęs fašistams daryti kra
tas ir suėmimus katalikų orga
nizacijose. Giurati vietą užėmė 
Achile Storace.

Kentucky jnainieriai 
' badauja

Frarikfort, Ky., gr. 7. Guber
natoriui Sampson pranešama iš 
Harlan apskrities, kad tenai gy- 
venatieji angliakasiai randasi 
tragediškoj /padėty ir badauja. 
Raudonasis Kryžius . atsisakęs 
gelbėti. <

Ar Pilsudskaitė jau 
jjrincesa?

•/  .
Varšuva, gruod. 7. čia neo

ficialiai nuginčijama, kad Pil
sudskio duktė Vanda, 14, yra 
ištekėjusi už Rumunijos pripco 
Nikalojaus, karaliaus .Karolio 
brolio, kurs nesenai viešėjo pas 
Pilsudskį- Varšuvoj?

Darbininkai gerbia Mo
tiną Jonės

■ J..I ,H •»..

Moiint OliVe, III., gi’uod; 7. 
Garsiosios senutės Mary Jonės 
kapas jau patapo Amerikos dai> 
bo žmonių milijonams šventovė. 
Motina JonęM'i>ralęido 60 mėtį' 
i$ šėvo 100 metų Amžiaus dar
bininkų kovai už geresnę atei
tį/. Ji mirė šio rugsėjo 30 d. 
Jos kapą lanko šimtai darbo 
žmonių, vadindami ją “milijonų 
motina” ir Amerikos darbinin
kų judėjimo Johanna Arkietę.

Papa važinėsis 9 au
tomobiliais

Pasisavino amerikiečio dovanų

Vatikano Miestas, gruod. 7. 
Papa Pijus gavo iš tūlo ameri
kiečio manufakturisto -dovanų 
devynis’' automobilius Vatikano 
valdininkams važinėtis. Papa 
Pijus Išreiškęs, savo valią, kad 
visus automobilius jis zpasilai
kys asmeniškiems rekalams.

“Mčlinbarzdžio” byla 
prasidėjo

Clarksburg, W. Va., gr. 7. 
Šio miestelip teatre prasidėjo 
garsioji Virginijos “mėlinbarz- 
džio” Hari/y Powers byla, kal
tinant jį nužudžius apie 6 žmo
nes, moteris Mr vaikus. Mi
nios žmonių laiko apstoję teis
mo namą. A

Del lietuviško cukraus
Vilkaviškis. Nors visi laikraš 

čiai išsižioję šaukja: “Visi var
tokite tik lietuvišką cukrų”, 
bet pas mus, Vilkaviškyje, nors 
užsimušk, beieškodamas jokioje 
krautuvėje lietuviško Cukraus 
negausi! O ką bekalbėti apie to
limesnes nuo Mariampolės Vie
tas... .

Tuscola, III., gr. 7. Dar vie
nas Ralph Capone suimtas įr 
pasodintas, tik ne gąrsiojo Al 
Capone brolis Ralph, o visai ne- 
giminė. „ - '

Meksikos Miestaš,1 gruod. 7. 
Nacionalė revoliucinė partija tu
ri visuotiną pasisekimą Meksi
kos miestų rinkimuose.

. Dublin, Airijos nepr. valsti
jos, gr. 7. Vakar ši valstija 
apvaikščiojo savo 10 metų jie* 
priklausomybės sukaktuves. /

' /vi''s K” i",,,, ■ •*•
Dutch Harbot, Alaska, ^r. 7. 

Vakar čia įvyko/aštuonių se
kundų smarkokas žemės sudre- 
bėjimas.

No. 288

Lietuvoj Laukiama 
iš Tautų Sąjungos

Žygio dėl Vilniaus
Sovietų penkerių 

metų planas jau 
suvyle oficiozus

“Pravda” pripažino, kad šiemet 
nei pusės laukimų nepasiekta

♦Maskva, gruod. 7. Komunis
tų, oficiozinis laikraštis “Prav- 
da” prisipažįsta/ kad Sovietų 
penkerių metų planas neįsten
gė išpildyti savo programo 1931 
metais, nors ramina, kad už tad 
1932 metais turės būti padary
ta ligi reikiamos kvotos, šiais 
metais buvo laukiama produkci
jos 45 nuošimčiais daugiau ne
gu 1930 metais, tuo tarpu bu
vo vos 19.4 nuošimčiais dau
giau.

Nepasisekimo priežaščių tar
pe^ apskaičiuojamas daugumo 
komisarų nesugebėjimas derin
ti darbą, netinkama atskaitos 
sistema, milžiniškas įmonių ga
dinimas, netinkama 
sistema ir daugely 
siems darbininkams 
vienodos algos.

gelžkelių 
atvejų vi- 

mokėtos

Kerėjo, kerėjo, o pane 
■ ’ lė O. neištekėjo

■ ■■wA ■ ■ I

Nemuneitis, Alytaus aps. tPie- 
riškių kaime 18 metų mergina 
O. K. sumanė savo laimę per 
čigonę patirti. Nesant7 namiškių 
•namie, už gerą lašinių luitą či
gonė išbūrė pasakišką laimę, ši
ta laimė esą galima priartinti 
kerėjimu, kurio didžiausia spe
cialistą pasisakė esanti čigonė. 
Jos plepalų apsvaiginta jaunuo
lė darė tai, ką čigonė siūle. Iš 
pradžių ji pareikalavo dviejų 
užvalkalų,ir 10 litų. Užvalka
lus ji grąžinsianti užkerėtus, o 
litus pasiliksianti už darbą. Gir
di, apvilkus kerėtais užvalka- 
liais pagalvius reiksią ant jų 
miegoti ir laimės laukti. Kitą 
dieną atėjus čigonė iš merginos 
paėmė kerėti keletą paklodžių 
amerikoniškos medžiagos, dro
bės ritinį, įvairių daiktų ir 48 
litus pinigais. Nešdamosi tiki
no, kad kai- tuos daiktus tik 
užkerės, tai mergina tuojaus ir 
ištekės. Tačiau visa virto at
virkščiai. čigonės nesulaukė 
grįžtant ir' dar gavo barti nuo 
grįžusių namiškių.

Washington, gr. 7. šios ša
lies upėms ir postams remon
tuoti ateinančiais metais bus 
reikalinga $60,000,000 sumos 
valstybėms biudžete.

Kalėdoms Lietuvon
- PASVEIKINAI SU ŠVENTĖMIS" TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGŪS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI. /

. HAUJBENOS >
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto ikiV8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Tel. Roosevelt 8500.

Hagos nuosprendis 
buvo pačios Tautų

Tautų Sąjunga turėsianti imtis 
aiškių žinksnių Hagos nuo
sprendžiui įvykdyti

Vilniaus. Teismo nuo-

. Kaunas.—(U. P.) “Kenosha 
EVening News” šiomis dienomis 
įdėjo tokį pranešimą: Pasau
linio Teismo Hagoje nuospren
dis Lietuvos Lenkijos byloje dėl 
tranzito; pripažįstantis Lietuvai 
teisę laikyti Landvaravo-Kaiše- 
ddrio gelžkelio liniją uždarytą, 
sukėlė optimizmą ir sustiprino 
viltį, kad Lietuva gali laimėti 
kovą dėl atvadavimo savo senos 
sostinės,
sprendis tapo paskelbtas visų 
didžiųjų laikraščių ekstra leidi
niuose. '

Lenkija lieka atskirta

Buvo tikimasi, kad Lietuva 
teisme apgins teisę laikyti už
darą gelžkelio liniją (kuri at
kerta Lenkiją nuo tiesioginio 
susisįękmo su jure), tačiau 
Teismo pripažinimas Lietuvai 

' politinių teisių buvo stačiai ne- 
tkėtas ir tapo sutiktas kaip jos 
teisėtumo pripažinimas reika
laujant Vilniaus.

Dabar tikimasi, kad Tautų 
Sąjunga, kuri buvo paskyrusi tą 
Hagos bylą imsis aiškių žinks
nių link Vilniaus problemos, ku
ri pasidarė nesantaikos kaulu, 
kai vienuolika metų atgal ge
nerolas Želigovskis okupavo 
Lietuvos istorišką sostinę, pri
jungdamas ją Lenkijai.

Dailininkas irbriedis
žalioji, Panevėžio apskr. Lap

kričio 5 d. piešia vienas daili
ninkas pamiškėj paveikslą tar
si visa pamiršęs, kas aplink de
dasi. Baigdamas piešti pajunta, 
kad šakutė ant galvos nukrito, 
—nepaiso, pagaliau išgirsta už
pakaly įtartiną šlamesį. Atsisu
ka ir sustingsta iš baimės, nes 
mato čia pat ant jo žygiuojan
čius du didelius raguotus brie
džius, Atsipeikėjęs, kad jau 
leisis bėgti galvodamas tik apie 
savo kailio sveikumą. Tuo tarpu 
briedžių ramiausiai nueita vieno 
į pelkę atsigerti, o kito stabte
lėta ties paveikslu menu pasi
gėrėti. Matyt, nepatiko brie
džiui paveikslas, kad jį ragu 
užkliudęs net į pelkę nubugdė. 
Pavakare grįžęs dailininkas ten- 
jį ir rado. .
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Į KORESPONDENCIJOS

Harvey, III
SLA. Pildomosios Tarybos 

nominacijos

Gruodžio 3 d. SLA. 289 kuo
pa laikė savo priešmetinį susi
rinkimą, kuriame buvo, nomi
nuojami kandidatai j SLA. Pil
domąją Tarybą ir renkama kuo
pos valdyba. į Pildomąją Tary
ba nominuota sekami kandida-

Dr. A. J.

pasekmės 
musų kuo-

Prezidentu F. J. Bagočius 22 
balsais;

Vice-prezidentu J. V. Grinius 
22 balsais;

Sekretorium M. Vinikas 29 
bal. ir Jurgeliutė 2 bal.;

Iždininku K. Gugis 22 bal.
Iždo globėjais St. Bakanas 

22 bal. ir G. Stungis 22 bal.
Daktaru kvotėju 

Karalius 22 bal. 
\ Taigi balsavimo 
aiškiai parodo, kad
poj yra solidarumas ir visi na
riai stoja už tai, k::d padaryti 
Pildomojo j Taryboj permainų. 
Musų kuopa pageidauja, kad 
prie organizacijos vairo atsi
stotų nauji žmonės. Kaip žinia, 
kai kurie senosios valdybos na
riai yra susitepę netikusių pa
skolų davimu. Juos apkaltino 
net komisijos. Todėl reikia duo
ti progos Įiasidarbuoti tokiems 

. nariams, kurie turi atatinkamų 
gabumų tvarkyti organizacijos j 
reikalus.

Kuopos valdyba tajo išrink
ta iš senų veikėjų, k\rie yra 
nemažai pasidarbavę Susivieni
jimo gerovei. Pirmininku iš
rinkta A. F. Skirmontas; pir
mininke padėjėju J. Ratkus; fi

N

nansų raštininku J. Masikas, 
nutarimų raštininku K. G. Rut
kauskas; iždininku Kl. šilinc- 
kis, ir iždo globėjais A. Lcme- 
žis bei O. Kumpienė. Ligonių 
lankytoju paskirtas K. Telvo
kas, maršalka J. Šiaučiūnas, or
ganizatorium J. Masikas. /

Reikia manyti, kad valdyba, 
kaip darbavosi ligi šiol, taip pa
sidarbuos ir sekamais metais 
kuopos ir Susivienijimo labui.

— Narys,

Binghamton, N. Y

SLA. Pildomosios Tarybos 
nominacijos

Gruodžio l d.. Lietuvių Sve
tainėje, SLA. 5Ota kuopa laikė 
savo priešmetinį susirinkimą, 
kuriame buvo nominuojama S. 
L. A. Pild. Taryba ir renkama 
kuopos valdyba. Nominacijose 
daugiausia gavę balsų yra šie:

Į prezidento urėdą: F. J. Ėa- 
gočius 27; J. Račiūnas 5; J. Ge
gužis 6; Grinius 3; Gatavec- 
kas 3, ir Strimaitis 1.

Į vice-prezidento vietų: J. V. 
Grinius 29; Mikalauskas/3; Vo
kietaitis 2, ir keletas kitų gavo 
po vienų balsą.

| sekretorius: Dr. Vinikas 
29; Jurgeliutė 6; Mikalauskas 
3. Visi kiti, mažiau.

Ant iždininko: Adv. K. Gugis 
i 28; Tareila 10, ir Mažeika 3.

Ant iždo globėjų: St. Baka- 
nas 25; G. Stungis 24; Januš
kevičius 6. Visi kiti mažiau.

Ant daktaro kvotėjo: Dr. Bro- 
nušas 25; Dr. Stanislovaitis 7; 
Dr. Klimas 3. Visi kiti mažiau.

Tas parodo, kad musų kuo

pa stoja už demokratiško nu* 
sistatymo kandidatus.

Į SLA. 50-tos kuopos valdy
bą likosi išrinkti šie nariai:

Pirmininku J. Chąrno; 
vice-pirmininku A, Liepa; už
rašų raštiręinku K. Almenas; 
finansų raštininku J. M. Bu
činskas; iždininku Ą. Yakševi- 
čius; iždo globėjai /. Kavaliaus
kas ir p-le R. Plučiute.

Visi be" skirtumo yra gana 
atatinkami sayoms vietoms.

Tad laimingos darbuotės.
— P. B. Balčikonis.

Waterbury, Conn Toronto, Ont.
SLA. Pildomosios Tarybos 

nominacijų pasekmės
mi-Kaip “drąsieji*’ bolševikai 

nėjo 14 metų komunistiškos 
diktatūros sukiaktuVeM'

SLA. 11 kuopos susirinkimas 
įvyko gruodžio 4 d. Buvo no
minuojama Pildomoji Taryba, 
žemiau paduodu nominacijų pa
sėkas. Tų kandidatų, kurie ga
vo po du ar vienų balsą, visai 
neminėsiu.

Prezidento vietai balsų gavo: 
J. Bačiunas 47; F. Bagočius 
24; J. Grinius 17; S. Gegužis 
17, ir Gataveckas 3.

Vice-prezidentu Vokietaitis 
46; J. Grinius 43; Mikalauskas 
15, ir Valaitis 3.

Sekretorium nominuota: Dr. 
M. Vinikas 39 balsais; Jurge
liutė 28; Čekanauskas 18. 
Bukšnaitis 15.

Iždininku J. Tareila 71; 
Gugis 34, ir Mažeika 3.

Daktaru kvotėju S. J. Sta
nislovaitis 99, Dr. A. Karalius 
5, ir Dr. B. Bronušas 4.

Iždo globėjais: Januškevičius 
54; S. Bakanas 46; G. Stungis 
35, ir Raginskas 4.

Iš virš 309 kuopos narių su
sirinkime dalyvavo apie šimtas 
su viršum. . ;

Reikia žinoti, kad šioj kuo
poj Tareilai buvo lengva agi-

ir
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tuoti. Jis yi*a kuopos piminin- 
kas, O jo d!$tė fUaneų raš
tininkė. Vadinąs!, narių adresai 
jieW yra žinpprti. M&o patirti, 
jog ištikmesniems nąyiams bu
vo pasiųstą ne tik HŽkvietimhj 
atvykti į’ susirinkimu bet ir 
'Baėiurib-Tareilpš šleifo plakatai.

v Plakatai buvo siimjitiėjami 
dvejopu vieni, su Bačiupo pi¥- 
veikslu, o kiti tjdkię, kukį aš 
jums prisiunčiu., Tų plakatą 
man pridavė vienas narys, t ku
ris d į gavo kartu Su pakvie
timu atvykti į susirinkimą*

— SLA. 11 kuopos narys.

paklausimai ir atsakymai. Pra
kalbą išdrožė V. Strazavičius, j 
Stalino patentuotas agentas, : 
specialiai čia komandiruotas. 
Todėl nesigailima jam buvo ir 
neužtarnautų nuopelnu. Stra- 
zevičius kalbėdamas apie Rusi
jos Stalininės industrijos kili
mą, Įžiūrėjo nepaprastus ste
buklus. Nenuostabu, kad Sta
lino klapčiukams dabartine Ru
sijos induštrija atrodo stebuk
linga. Mat, jie mano, kad ki
tos valstybės'industrijos srity
je, yra žymipi atsiliknsios tik 
dėl to, kad nekomunistai val
do. Bet Jie užmiršta,, kad laike 
tų 14 metų komunistų šeimi
ninkavimo Rusijoje ne tik ne
sutraukė tos stebuklingos in
dustrijos, bet nepajėgta pa
ruošti tam reikalui net specia
listų, kuriuos jię samdosi iš ki
tų valstybių.

V. Straževičius sakė, buk 
Rusijoje stinga darbininkų, o 
kitose /valstybėse esą milijonai 
bedarbių. Kad visur yra didelis 
skaičius bedarbių, aš to visai 
neginu.. Bet'kad Rusijoje stin
ga darbininkų, — tai tikriau
sia melagystė. Ten stinga tik 
specialistų jr kvalifikuotų dar
bininkų, 0 ne paprastų. Už
klaustas V. Straževičius, ko
dėl jis važiavo į šią kapitalisti
nę šalį, kuomet ten stinga dar
bininkų, ir kodėl Stalinas, ma
tydamas, kad kitose šalyse jo 
ištikimieji klapčiukai skursta 
be darbo, o pas jį' stinga dar
bininkų, — tai kodėl jis jų ne
įsileidžia j savo rojų, bet at
virkščiai — dar išsiunčia dau
giau savo klapčiukų j tas ne
laimingąsias kapitalistines val
stybes? “Gudrusis” Stalino 
klapčiukas į aukščiau minėtus 
užklausimus atsakė tik tiek: 
girdi, nors dabar Rusijoje dar
bininkų stinga, bet kuomet in-

skrąiste, vienok bijojote apsi- 
g^šifitį Iš anksto, kad jus ruo
šiate tokį minėjimą, čia supran
tama baimė: nenorėjote, kad 
atsilankytų tokie darbininkai, 
kurią pažįsta komunistus kaipo 
didžiausjus veidmainius. vTodel 
apie minėjimą buvo pasiskelb
ta tik saviškiu avelių tarpe,— 
ir tai tik kelios valandos prie 
atidarant tą minėjimų..

Taigi jus, “gudriosios” Sta
lino kerpamos . avelės, jeigu 
jus būtumėt tiksliai pasiskel
bę, kad jus norite pasidžiaugti 
Stalino diktatūros vaisiais (dėl 
kurių visa Rusijos liaudis ken
čia neapsakomų skurdų) ir ne
samais Rusijos industrijos ste
buklais, tai butų užpuolęs ir 
tas jūsų kinkų drebėjimas, ku
rį jus patys parodot per savo 
“VJlnį” No. 267. Tada aš ne
būčiau radęs reikalo ateiti' j 
tokį jūsų minėjimą. Aš per
daug pažįstu komunistų supu
vimą,' kad galėčiau manyti, jog 
įneštu į jūsų tuščius pakaušius 
abejingumo. -

Aš esu tikras, kad Maskvos* 
fanatikų protavimas yra bukes- 
nis už Rombą fanatikų. Romos 
fanatikai tarnauja vien Ro
mai, o Maskvosi — ir Romai 
ir Maskvai. Kas manytų, kad 
aš klystu, tegul pasižiūri į Ka
nados komunistų asmeninį gy
venimą ir pamatys, kad pas 
retą komunistą neras- bute ant 
sienų šventųjų atvaizdu. Ant
rą, kiek komunizmo garbintojų 
susituokė be Romos palaimini
mo, nors čia to visai nereikia 
dęl legalizavimo sutuoktuvių?

štai kų tie Toronto gudriej i 
komunižmo garbintojai minėjo 
tame, kaip jie pasiskelbė, Ru
sijos revoliucijos sukaktuvių 
minėjime. 8J/a vai., susirinkus 
minėtos draugijos apie 40 na- 

ihinėjimas tapo atidarytas

Torontiškiai Stalino bernai, 
kurie girtasi esą . labai drąsus 
komunizmo garbintojai ir gar
sintojai, lapkričio 8 d. SUnų ir 
Dukterų K.L.S.P. Dr-jos salėj 
A.L.D.L.D. 162 kuopos surengė 
14-kos metų sukaktuvių minėji
mą nuo įvedimo į Rusijoje dar 
aršesnės vergijos, negu caro lai
kais buvo. Caras šaudydavo bei 
kalėjimuose pūdydavo tik so
cialistus, o komunistai, kurie; 
sakosi budayoją Rusijoje socia
lizmą iššaudė kapitalistus ir ne
mažą skaičių* Socializmo kerė
jų, o likusius aktyvesnius so
cialistus pūdo kalėjimuose. IŠi 
liaudies jie atėmė visas pilieti-- 
nes teises, palikdami žmonęs be
teisiais vergais.;

Nors Stalino bernai giriasi) 
savo narsumu, bet gyvenime jie 
jo visai neparodo; ' Paimkime,, 
kad ir aukščiau minėtą sukak
tuvių minėjimą, Jeigu jau. tokie; 
drąsus esate, tai kodėl šlepetės: 
po bespalve skraiste ALDUI)., 
—galėjot .juk rir tikruoju ko
munistų vardu tai padaryti. 
Nors ir sienelės

Imant do
kas nedirba,

tai per ‘porą metų Rusiją pri
gaminsianti tiek mašinų, ku-' 
rios, Strazevičiaus nuomone, 
paliuosuos milijonus darbinin
kų; ir už 8 metų buk Rusija 
turėsianti apie 15 milijonų be- • 
darbių. Kad išvengus tokios 
busimos bedarbės, tai už tai ir 
neįsileidžiama darbininkų iš 
kapitalistinių valstybių.

Iš Strazevičiaus ka’bos gali
ma spręsti, kad Stalinas su sa
vo šaika ‘ mašinas gamina ne 
tam, kad palengvinti darbinin
kams gyvenimą, bet kad juos 
palikti bedarbiais, 
mėn jų obalsį, — 
tas ir nevalgo, — tai reiškia, 
kad po trijų metų 15 milijonų 
darbininkų turės išmirti badu. 
O kas butų, jei komunistų ro
jus ilgesniam laikui iižsiliktų? 
Tai turėtų išmirti visi nekomu- 
nistai, kurių yra 69 kartus dau
giau, n^gu komunistų. Gal būt 
Stalinas mano tokiu budu už
tikrinti sau amžiną gyvenimą 
Rusijos viešpatystėje.

štai “Vilnies” No. 267 vie
nas Stalino kerpamas “gudrus” 
avinėlis, pasirašęs slapyvard? 
Ten buvęs, aprašydamas minė
jimo kermošių, parode savo ne
paprastus gabumus ir smege
nų lankstumų. Iš tikrųjų, esa
ma gudrių Stalino kerpamų 
avelių. Visų gabumų Ten bu
vusio aš čia neminėsiu, nes 
gaila laikračio skilčių. Paduo
siu tik nekuriuos sakinius. Ten 
buvęs rašo: “Reik tik stebėtis, 
kad Frenzelis sakė skaitąs dar 
save socialistu ir nesigėdino 
taip niekinti komunizmą.”

Pasirodo, kad Stalino “gud
ruoliai” ir to nežino, kad so-

> cialistai Rusijoje dabar . yra 
, žiauriau persekiojami, negu ca- 
: ro laikais. Tai ar socialistai tu

ri girti Stalino despotizmą? O 
kuomęt socialistai viešai įrodo

(Tąsa 3-čiame puslapyje)
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UŽT1KRINKIT SAU LAIMINGAS 1932 METQ KALĖDAS. Prisidėkit Dabar Prie

Hello Į 
People/

Kalėdinio Taupymo Kliubo!
AeatidėliokitDaugiau Ne Vienas Dienos!

Hello f 
People/

TURĖKIT PINIGU

Del Kalėdų
•i» ♦ ♦

■ \ i

Prisidėkite dabar prie musų 1932 
KALĖDINIO TAUPIMO KLIUBO 

♦ ♦ ♦

Mokėkite savo mokestis reguliariai per 
penkios dešimt savaičių ir gausite nuošim
čius su jūsų Kalėdinio Kliubo čekiu.

Central^^Bank
ATRUSTCOMPANY 

U10Vfert35«h Street
A State Bank • • • • AClearingHouseBaak '

Tiktai KONSERVATYVIŠKAS, 
Draugiškas irSaugus Bankas

MIDLAND NATIONAL BANK
of CHĮCAGO

Archer Avę.at Sacramento

Prekybinės ir Taupymo Sąskaitos.
Kasierjaus Čekiai — Pinigų Siuntimas.

i

VIENYBE-STIPRYBĖ

/' v

Vienykimės ir neduokime save iš
naudoti Visokiems apgavikams.
Kodėl vesti savo bankinius reikalu^ 
kitur kuomet galima juos atlikti sa
vo tautos stiprioje bankoje —

UNIVERSAL STATE BANK
33rd and So. Halsted Sts.,

CHĮCAGO, ILL.

People/

Šiemet Chicagds Bankai išmokėjo .$24,747,946 laimiitgienis KALĖDINIO KLIUBO taiipytojams! Ar jus
•• (. > , * i ' ''' .i’’’' 7

gausite savo dalį? Ištiktųjų, tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalė
dos. Dabar yra geriausias laikas pradėti taupyti! Artiipiausis juips bankas, šiame puslapyje įvardintų ban
kų, yra geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsiu prie 50c į savaitę Kliubo,ar prie $10 
Kltabo,i«S lauks lyčiai SMinsas priėmimą, ir malonus Batamayimas.

Šie bankai parodo savo draugiškumą lietuviams ir tą jję čia pareiškia. Jums bus malonu yesti su jais visus 
biznio reikalus. Atsilankykite artimiausiame jums banke šiandie.

Į
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KORESPONDENCIJOS

jie 
so-

(Tąsa iš 2-ro puslapio) 
komunistų niekšiškumų, tai 
rėkia visa gerkle, buk juos 
cialistai šmeižia.

Toliau Ten buvęs drožia: 
“Pirmiausiai puolė kalbėtoji, 
kam jis pasakė, kad sovietų 
sąjungoje patys darbininkai 
valdo. O komunistai — Frenke
lis sako — ne darbininkai.”

Taip, aš tų sakiau, ir pakar
toju. Nes jeigu iš 165 milijo
nų gyventojų komunistų parti
ja turi tik 2,400,000 ir jie dur
tuvo pagelba valdo 69 kartus 
didesnį gyventojų skaičių, ne
gu jų pačių yra, tai ar juos 
gali kas nors pavadinti darbi
ninkais. žinoma, kad ne. Juos 
galima vadinti inkvizitoriais ir 
darbdaviais, nes jie viską nu
savino. Kas anksčiau buvo liau
dies, tai dabar tik komisarų. 
Vienam komisarui atsieina 69 
pavaldiniai, tai ar jis galima 
darbininku vadinti, kuomet jis 
tų 69 
džioja 
mis.

Ten
Anglijos socialistus, štai ką už
giedojo: ‘Jie nesupratę, jie 
Kvaili, jie balsavo klaidingai.’ ” 

Del šito sakinio, tai turiu 
pareikšti, kad išskiriant žo
džius, “jie balsavo klaidingai”, 
su kitais aš nieko bmdro ne
turėjau, nes nemaniau ir nema
nau paveržti iš komunistų ko- 
honių monopolį.

Ten buvęs sako: “Nors Fren- 
zelis dėjai pastangas pasėti de
moralizaciją musų tarpe, bet 
pamatei, kad nuriedėjo kaip 
nuo akmens, ir pats pabėgai.”

Pasirodo, kad komunistams 
ir—mažiausia—kritika sukelia 
kinkų drebėjimų, nes jie tuoj 

buk jau norėta jų tarpe 
apie ku-

rią aš ir nesvajojau. O kas link 
tariamo pabėgimo, tai juk aš 
jus pačius išgelbėjau iš kritiš
kos padėties, nes jus jau bu
vot pritrukę žmoniškų žodžių 
ir pradėjot vartoti tekius • žo
džius, kūne tikriausiai jums 
garbes nesuteikė. Aš stebiuos, 
kur komunistai išmoko taip 
mandagiai vartoti necenzuruo- 
tus žodžius. Matomai, iš Stali
no biblijos semtas mandagu
mas. (Prie to, laikas buvo 11 
vai., o jus sakėte, buk turite 
dar svarbių reikalų aptarti, 

nenorėdamas jumis var- 
atsakęs į jūsų v’sus puo- 
ant socialistų bei demo-

darbininkų tesės min- 
savo purvinomis kojo-

buvęs sako: “Pakišus

ginti, 
limus 
kratijos, aš ir apleidau svetai
nę, visai nemanydamas ir rei
kalo nematydamas bėgti, kaip 
kad Ten buvęs rašo.

Toronto lietuviai, korio turi
te norų prigulėti ' apšvietos 
draugijai, negalit stoti į A. L. 
D. L. D. Nors jos konstitucija 
užsibrėžusi siekti apšvietos, bet 
kadangi minėtoji draugija ran
dasi Stalino klapčiukų vadovy
bėj, tai ten daugiau kišamas 
komunizmas, negu apšvietos 
reikalai. Kanados Jaunimo S-ga, 
kuri 
nors 
kaip 
bet 
taip 
išimtinai apšvietos reikalai. To
dėl norintiems prigulėti apšvie
tos dr-jai, patartina stjOti į K. 
J. S. Toronto lietuviui tarpe 
bręsta mintis įkurti socialistinę 
darbininkų organizacija, kurio
je kiekvienam klasiniai susi
pratusiam darbininkui bus ga
nėtinai progų pasidarbuoti dar
bo klasės reikalams. Todėl ar
timiausioj ateityje įkurkim To
ronte socialistinę darbininkų 
organizacijų. —A. F.

Waitress: “Hawaii gentie- 
mėn. You mušt bp HungAry?”

Ist Customer: “Yes Šiam, 
and vve can’t Roumania long 
either. Vęnice.lunch ready?”

Wait.: “1’11 Russia to a tablo.
Whal vvill you Havana?”

2nd Cust.: “Anything at all, 
būt can’t Jamaica little spocd?”

Wait.: “1 don’t think we can 
Piji that fact, būt Alaska.”

Ist Cust.: “Never mind ask- 
ing anyone. Just put a Guba 
sugar i n our Java.”

VVait.: “Svveden it yourself.
I’m only to Servia.”

Ist Cust.: “Denmark our bill 
and call the Bosphorou^. lle’U 
Kenya. I don’t Bolivia know who

praėjusius mdUis ten dirbo. Bet 
ar Pilietis gaus darbą, tai jau

Lietuvių
Darbo nėra

t

Kenya. I
I am.”

Wait.: No, and I don’t Car- 
ribean. You fellows kure Ar- 
menia.”

Boss: “Samoa your wise- 
eraeks, is it? What’s got India? 
You think maybe this arguing 
Alps business?”

2nd Cust.: “Canada
Spain in the neck.

noise,

W.

randasi čia pat Toronte, 
jos vardas ir skamba ne 
kultūrinės organizacijos,, 
joje, kaip jos I įstatuose, 
ir veikime, prakt’kuojama

* * *

READERS, 
best of treatment, the

if youDEAR 
want the 
kindest finest 'hospitality, go 
to either/ St. Charles, Melrose 
Park, or Jlockford, Illinois. 

♦ # ♦
OUR TROUPE, coHsisting of, 

A. Vanagaitis our leader, spon- 
sor, eonduetor and what have 
you, a girls’ ballet, an orchestra 
compcAsed of 'a drum, three 
accordians and one concertina, 
Pustapedis, Paul Yonikas (Ber- 
lin), 
had 
time 
fore

and 
the 
the 

lašt.

yours truly, certainly 
most “enjoyingest” 

two weeks ends be-

* * ♦

MINDAUGAS (Min-

bu-

Pi* 
pa- 
per

> Ir Dėde Šamas šiemetįer Ka
lėdų rush nesamdys daug dar
bininkų, ba permato, kad šį 
metą bus mažiau pašto siunti
nių, nei praėjusiais metais 
vo. , s

Beieškodamas darbo R. 
lietis užėjo ir Į,pašto ofisų 
siteirauti apie darbą nors 
Kalėdų skubėjimų.

Bosas paaiškino, kad šį metų 
bus imama paštui tik apie vie
nų ketvirtadalį to skaičiaus 
darbininkų, kuris imta pernai, 
ba numatoma daug mažesnis 
kiekis‘ siuntinių, paštu.

Vienok piliečio aplikaciją pri
ėmė, ale tiktai dėl to, kad jis 
„„..... ■ — .. ---- -- - -- -

abejotina. "i \ •
* Centraliniame pašte išstatyta 
iškaba su užrašu, kad nereika
laujama laikinių darbininkų.

Gelžkelių stotyse tas pats. 
Prieš Kalėdas imdavo ir čia 
daug darbininkų, šiemet gi ne
ima.

ReiŠkht, ateinančios Kalėdos 
žada būti dar 
kad pernai.,.

R. Pilietis numaršayo j Šun
ta Fe gelžkelio dirbtuves, kur 
seniau išdirbo apie ketverius 
metus, ir Piliečiui teko nusiste
bėk, kad jis pamatė,;kad»šąpoj 
dirba dabar tik aštuųni darbi
ninkai, kur normaliu laiku įdir
bo apie 300 žmonių. Visos ma* 
šinos riogso a’prudijusios ir, rė
dosi, laukia ko/nors.

Stokjarduose prie Armour ir 
Swift ofisų šimtai darbininkų 
stumdosi, grūdasi prie durų no
rėdami darbų gAuti.

R. Pilįetis.
. ..  .......... .... .. . ......... .. ... , .i,.... , ........

DOMS.
KALĖ

biednesnės, ne

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas 
mus parsiduoda nuo 25% iki pigiau.

PETER NOVER 
DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI IR 
, BRANGMENYS 
Brangmenų ir Laiki^džių Taisymai 

4148 Archer Avęnue 
Phone Lafayette 3847

*4

ČEVERYKAI«»»šeimynai
Beveik kiekvienas žmogus 
perka DOVANAS

čeverykai yra ge-
b=H vr-_ i ra d°vana* Todėl, mes pa

darėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

UNIVERSAL SHOE STORE
' ZALESKl-it MARTIN. Savininkai

3265 S. Halsted St." Tel. Victory 6576

THE MOST 
STARTLING
1W1UE

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

Deksnio Galinga Mnatie yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
a^udgJgydymo. Gvaranutojam: jeigu 

rašom, pinigus gra- 
ur. Klauskite 
HUSCOVERY

PIRMYN 
___________ » I 

BURNING BITS..
IT SEEMS TO US that the 

Lithuanian Symphony Orches
tra should receive commenda- 
tion for its labors more, than 
the somevvhat sarcastic hintfui 
criticism it has 
from some of 
scribes.

♦ * f

REMEMBER

been receiving
Englishour

žinatn.
taip: DEKEN’SN?
OINTMENT. Kaina ,

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

scribes, 
mainly

Philco Radio
Naujas, gražiame kabinete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau pirkti ne
reikia, dabar -00

Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy” 
kabinete, dabar $69 .00

Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QA.OO
dabar ..................................... . **** ’
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę: nuošimčių nereikia mokėti. 

/T arime
Musų krautuvėj visi KacffiMBPra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

___ \ _ __

* 
fellow

that the Orchestra is 
composed of younger Lithuanr
ians who are štili studying 
music, that the individual in 
the Orchestra gets no financial 
renumeration, no personai pub- 
licity, no glory for his or her 
sincere efforts. Although your 
criticisms may be warfanted 
according to standards sėt by 
more perfected Symphonie^ 
don’t you think we should make 
allovvance for this faet and at 
least acknowledge the untiring 
laboi* of our own Lithuanian 
organization? It takes time to 
perfect.

DUKE 
dove) was the first to organize 
the greater part of Lithuanian 
teerritories i n one stato. He 
was the first author of the 
Lithuanian stato and thez first 
organizer of the Lithuanian 
nation. His work of organizing 
was delaycds, by thi|L unceasing 
attaeks of the German hordes 
and the wars with the Galician 
Dukes, which caused his un- 
timely death. He was baptized 
a Catholic; received the King’s 
crown from Pope Innočęnt IV, 
becoming the King of Lithūania 
in the yeap 1253 A. . D. He 
died in 1263, treacherously as- 
sassinated during campaign, 
just when he had arrąnged 
everythlng for the liberatipn. of 
Samogithians from the oppres- 
sioi'į of the Teutonic Order of 
Crusaders and for unįting them 
under his rule. 

i ♦ ♦ * » ■ : * 
9

Time, is a thief who plunddrs 
by day, ; // ■:

In the glare of the sun įiš 
steals our treasures away. 

♦ * ♦
Auf Wiedersehen! ,

A. Stelmok.

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITUS 
. : ■ ' ; ' h Ii

REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

SAVO APIELINKES j,J
|- ' i

KRAUTUVĖSE

■ J
I Th “y ’TJS'tA. UlJ

KALĖDŲ DOVANA
I L . I » V •

-------
LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė.
Telefonas Lafayette 6195

CHRISTMAS is nearly upon 
us. It is time to think #of gifts 
for her, him, and them. Būt 
listen to this:

WHAT DO I WANT FOR > 
CHRISTMAS:

What do I want for Christmas?
Lašt Summer’s moon would

[do, 
Stars we have pluęked together,

Maybe a kisš or two.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE « PIANO MOVIMO 

Local Long Dittance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rm. Tel. Yarda 3408

Rain on my cheek in/autumn
When all the trees are bare, 

Brush of your lips against my 
[cheek,

Wind blowing through my 
[hair.

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų , 
“Laisvas Žodis’*

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir ju gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir 'jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” - savo turiniu lakiai 
įvairus, talpina1 daug paveiksiu dš 
viso pasaulio gyvenimo. : J3

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja \ . -

• tik 1 doleris
Dar gaunami šių pietų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio’^ į
- adresas: ; ‘ ’

Latvija, Riga.
' Gogola iela 7a-9

PROBAK-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavirnaujįtcaa—ir pigu*.

Tapė for the, hurt of broken 
[rhymes, 

Pink lemonade with straws, 
Maybe another date with you....
Is there a Santa Clau^?, 

—! Helen Wėlshimer* 
(R. H. L’s Column)

• ’l

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą

■
 skutimos

(PROBAK BLADE)

341 h WHAT ENGLISH MAS
9336 BECOME

‘"G1EĘIAUSIA YRA DOVANA TAI

Naujas NASH Automobilius
Kuris padaro žmogų laimingu kasdien.

■ • z A- X ' < ' \ ‘

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH 

automobilių pas
■ •' t ' ’

r

Balzekas Motor Sales
Į

r.

4030 Arfcher Avė.
' Ii ■ ’ V ■ ■ i ■>*" / V : ■

Klauskit savo tfro- 

strninko bonkos 

LINCO-WASH

MAKES^®WW
WASHINGEASTW^

Vartodamos LINC0-WASH

Pardavinėjamas po 

20c. už kvortą

garsųjį .
, .’ ..-. j ■ f' , . . , ■»■>'/ T • i , ' .f • ■ ■ '**Sk ' ■ • ■ ' • *

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

a A. A 2 Mk 4* M 2 AM A A

i Linco Products Corporation

READ THESR 
AMERICAN BOSCH 

1932 FIAT ORES
supcR-HrreitooYNK 

PCNTOOt POWER TU lt 

MULT1-MU TŪBUS

SCMIKN ORIOTUBES 

rAST-HEATKR TYPI 
TŪBUS

FULL RICH TONE 

PERFECTED TONE 
CONTROL

VOLUMR CONTROL
IRSTANT STATIOH 

RUDINO, K

LIHE-O-UTE TUNINO

ELSCTRO-DTNAM1C 
/) SPEAKB*

COMPLETELY SHIILDUD 

LAROE CHASSIS. NOT A 
MtDOUT

IS REAL FU E NITU RE 
F1ECE>-1» INCHES TAU

IN RADIO 
THE PEAK OF 

AMERICAN BOSCH
Quality at Vž

Sudriko Krautuvė
Autorizuoti
Pardavėjai

BOSCH RADIO
taipgi dideli? pasi-įvairių modelių, 

rinkimas visų žinomų Standard iš 
dirbysčių, '

Klausykite Gražių Lietuvių Radio'Programų kas Ne- 

dėldienj iš stoties WCFL 970 kilocycles nuo 1 iki 2 po p.

Jau Laikas Pasirinkti'
i * * k>' ‘

Dovanas dėl Kalėdų

Jos. F. Bud r i k, Ino
K ■ •* .. , .

3417 South Halsted Street
Telefonas BOULĖVARD 8167

WISSIG,
Pasaalifliame Kan 

Seno Krajaus

Daktaras (
i j . V ’

Kapitonai
Speciapstas iš

GYDO .VISAS XIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN$JUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodijimy krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki l 
valandai tr nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 W«rt 26 St., kampas Keder Avė.. Tel. Cravvfotd 5473

MBBHHMNMBOTNMMKMlBUMURNBMMUMnnMFCSaMBMMHMKVMBBM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

' Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Louis Are. 
CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Litkuanian Daily Newa 

Pubtished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 Sootli Halated Street 
TelephoM ReoeereH 8509

Editor P. GRIGAITIS

Snbacription Ratesi
98.00 per year in Canada
97.00 per year otrtside of Chioago
|8.0O per year in Chicago
8e pereopy

Ente'cd m Second Claaa Matter 
Mareli 7th 1914 at the Poat Office 
pf Chicago, IlL 'nndar the act of 
Mareh 8rd 1879. '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 

:o»
m Telefonas Roomvelt 8500.

Chicagoje — paltu:
Metama . , .
Puaei metu _ ....»
Trims minesiama 
-Dviem mtaeaiama —.....
Vienam minėsiu! . ..........

Chicągoj per lineiiotojus:
Viena kopija ...... . ... .
Savaitei .. .. ....... .........     18c
Mtaeėtai  75c

Suvienytose Valstijose, ne CMeagoj,
peMnt

Metanui_________     57.00
Pusei metQ ............  -... 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mtneaiams —— 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiliau)

j Metams ...... .. ............ - .. 58.00
Pusei mete ...........  4.00

. Trims minssiams  ........   2.50
Pinigus reikia tiesti neito Mansy

Orderiu kartu su nAsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

_ .75

SUSIRINKO KONGRESAS

Jungtinių Valstijų sostinėje, Washingtone, vakar 
susirinko kongresas. Išimant keletą atstovų, kurie bu
vo išrinkti papildomuosiuose rinkimuose (užpildyti vie
tas numirusiųjų kongresmanų), visas Atstovų Butas, 
kuris dabai' pradėjo savo posėdžius Wasthingtone, buvo 
išrinktas 1930 m. lapkričio mėnesį, t. y. prieš 13 mė
nesių.

Taip yra sulig Jungtinių Valstijų konstitucija, 
žmonės atstovus išrenka, bet atstovai/savo piireigas 
pradeda eiti tik už 13'mėnesių po rinkimų. Aišku, kad 
tai yra netikusi ir pasenusi sistema. Ji buvo įvesta tuo 
tikslu, kad kongrese kaip galint ilgiau negalėtų pasi
reikšti žmonių nusistatymas. -

Šis kongresas ir kitais atžvilgiais nėra tikras žmo
nių valios išreiškė jas. Jo nariai susideda beveik vien 
tik iš republikonų ir demokratų. Abiejuose kongreso 
butuose turi tik po vieną atstovą vadinamoji, Farmer- 
Labor partija. O socialistai neturix nė vieno atstovo, 
nors sprendžiant pagal balsus, kiek socialistai gauna 
įvairiuose rinkimuose, turėtų jų būti kongrese bent ke
letas. į

Toks neteisingas kongreso sąstatas yra susidaręs 
dėlto, kad Amerikos rinkimuose yra vartojąma pras
čiausia balsavimo sistema, kokią tik galima sugalvoti, 
— mažoriteto (daugumos) sistema. Jos dėka, kiekvie
nam distrikte stipriausioji partija praveda savo kandi
datą, o mažesniosios partijos negauna nieko.

Taigi negalima nė tikėtis, kad kongresas padarys 
ką nors gero žmonėms. Ypatingai negalima tikėtis, kad 
jisai atsižvelgtų į darbininkų reikalus. Tik dėlto, kad 
vargo prispaustos masės nerimauja ir politikierius kei
kia, tai ponai kongresmanai, norėdami, jas nuraminti, 
paskirs gal kiek pinigų badaujančiųjų sušelpimui. Ir 
tai veikiausia bus viskas.

sėtas, jeigu jame dalyvaują jne mažiau kaip pusė visų 
išrinktųjų atstovų. Nemažiau kaip 20 atstovų turi tei
sę pasiūlyti vieną kandidatą. Respublikos Prezidentas 
renkamas slaptu balsavimu. IŠ pasiūlytų kandidatų 
Respublikos Prezidentu laikomas Išrinktas tas, kuris 
gavo absoliutinę baisų daugumą, tai yra, daugiau nei 
pusę visų balsų. Jei balsuojant, niekas negauna abso
liutinės balsų daugumos, tąi tie patys kandidatai bal
suojami antrą kartą ir išrinktas laikomas tas, kuris šį 
kartą gavo paprastą balsų daugumą.

“Pasiremiant šiuo įstatymu, š. m. lapkričio mėn. 
25 d. buvo paskelbta, kad ypatingų tautos atstovų rin
kimai įvyks šių metų gruodžio mėn. 2 d. Viso yra rink
ta 118 atstovų, kurie susirinkę šių metų gruodžio mėn. 
11 <į. išrinks Lietuvos Respublikos Trezidentą. Pagal 
Lietuvos Respublikos Konstituciją, Respublikos Prezi
dentas bus renkamas septyneriems metams.

“LIETUVOS PASIUNTINYBĖ AMERIKAI.”
, šitas Pasiuntinybės laiškas patvirtina visa, kas 

apie tuos “rinkimas” buvo rašyta “Naujienose”. Tik 
laiške sakoma, kad “elektoyių” rinkimai įvykę už sep
tynių (o ne už trijų) dienų po paskelbimo.

Bet Pasiuntinybė bando publiką įtikinti, kad Sme
tonos “rinkimas” Lietuvoje einąs' visai panašia tvarka, 
kaip prezidento rinkimai Amerikoje. Girdi, kaip čia j 
taip ir tenai prezidentą renka ne tiesiog žmonės, bet 
elektoriai. Tečiaus iš laiško matome, kad Lietuvos pre
zidento rinkimuose, sulig smetoniškąs “konstitucija”, 
žmones visai nedalyvauja'. Prezidentą -tenai renka val
sčių, miestų ir apskričių atstovai. Su Amerikos rinki
mais butų panašumas tiktai tuomet, jeigu Jungtinėse 
Valstijose, renkant prezidentą, galėtų balsuoti tiktai 
miestų ir miestelių aldėrmanai ir šteitų legislatoriai.

• Ką nekalba Smetonoš “paslas” Washingtone, o ta 
Lietuvos “linkimų” tvarka yra artimiausia bolševikiš
kai sovietų sistemai. <

KAIP BAGOČIUS “KOČIOJO”
, BOLŠEVIKUS

Worcesterio trys SLA. Ruo-i 
pos surengė bendromis jėgomis 
organizacijos 45 metų sukaktu
ves ir pasikvietė 3 kalbėtojus, 
adv. F. J. Bagofife,' Ą. Mika
lauską (iš Brooklync) ir Ja- 
nuškevičiuką (iš Hartiord, 
Conn.). “Am. Lietuvio’’ kores
pondentas, aprašydamas tas 

. ..... . . ... , v. .prakalbas, sako, kad jaunasis
Republikonų ir demokratų politikierių tiksiąs šia- Junuške;ičius savo kalba užga- 

me kongrese yra panaudoti jį sustiprinimui savo pozi- vo daugelį SLA. nariu, išdi- 
cijų Prezidento rinkimams, kurie įvyks ateinančiais džiai pareikšdamas, jogei visi’ 
metais. Taigi visa, ką darys arba siūlys daryti republi- “Susivienijimo senįai tuojau iš- 
konai, bus demokratų trukdoma ir peikiama, ir prie-1 y^rsią,J*1’ jie 
šingai • 
nai. O žmonės į tas politikierių tąsynes žiopsos ir pa
tys nieko neveiks, kad juos iššlavus iš Washingtono.

“ > — jaunuoliai, ipa-
— visus demokratų sumanymus peiks republiko-Įtvarkyti.

Bet daugiausia nerimo pub
likoje iššaukė p. Mikaiauako. 
aštrios atakos prieš* bolševikus, j 
Kupmai prigrūstoje didelėje; 
svetainėje prasidėjo po jo kai*;

, Bolševikai,; 
| kurių buvo atsilankę į prakal- 
bąs gana daug, ėmė reikalauti’ 
balso ir statyti “klausimus”. 
Anot korespondento, susidarė 
pavojus, kad salėje kils suiru- 

|.tė ir pakrikdys visą rengimą.. 
Bet situaciją išgelbėjo Bago
čius. Jisai nepabūgo bolševikų > 
triukšmo, bet sutiko išklausyti 
jų “klausimus” ir duoti jiems 
atsakymą. Ną, ir -davė! “Anų 
Liet.” 'korespondentas rašo:

“Ir taip jis (Bagočius)’ 
bolševikus kočiojo, kad tie,' 
anot patarlės, ‘vartėsi, kąįpi 
labsteriai ant skaurados ke
pami, bet pabėgt jau negalė
jo.’ Ant galo parodė, <kad 
bolševikai, kurie save vadi
na neva darbininkų užtarei, 
jais

*DAR APIE SMETONOS “RINKIMUS”
—----------------- ’ ;|bos bruzdėjimas.

Gavome iš Lietuvos Pasiuntinybės Amerikai, Wa 
shingtone, oficialį pranešimą - apie tuos komedijantiš 
kus 
taip 
mas

Lietuvos respublikos prezidento “rinkimus”, kurie 
nemaloniai buvo nustebinę amerikiečius. Praneši- 
skamba taip:
“Lietuvos Respublikos Prezidento Rinkimai

1 ’ ' I

“Washington, D. gruodžio mėn. 5 d. Gautomis 
iš Lietuvos žiniomis, šių metų lapkričio mėn. 25 d. “Vy
riausybės žiniose” buvo paskelbtas Respublikos prezi
dento rinkimų įstatymas. '

“Pagal šį įstatymą, Respublikos prezidento rinki
mo dieną skelbia Ministeris Pirmininkas ne vėliau kaip 
prieš keturioliką dienų. Respublikos Prezidentą renka 
ypatingieji tautos, atstovai (elektoriai). Šiuo atveju 
Prezidento rinkimų procedūra yra panaši į Prėzidento 
rinkimus Amerikos Jungtinėse Valstybėse, kur Prezi
dentas renkamas taip pat specialių atstovų-elektorių. 
Bet yra ir skirtumas. Amerikos Jungtinėse Valstybėse 
Prezidento elektoriai renkami visuotinu balsavimu, — 
o Lietuvoje juos renka valsčių, miestų ir apskričių ta
rybų nariai ir tie asmens,, kurie, dalyvaudami tų tary
bų posėdžiuose, turi juosę sprendžiamąjį balsą. Ypatin-į 
gieji tautos atstovai renkami vieną ir tą pačią dieną 
visoje valstybėje, nė vėliau kaip septyniomis dienomis 
prieš Respublikos Prezidento rinkimų dieną.

“Ypatingieji tautos atstovai renkami apskritimis. 
Kauno, Klaipėdos, ‘Šiaulių ir Panevėžio miestai renka Į 
šiuos atstovus skyrium nuo apskričių. Kiekvienom 
dviem dešimtim tūkstančių apskrities gyventojų renka
mas vienas atstovas. Tokiu pat budu nustatomas aukš
čiau į vardintų, miestų atstovų skaičius.

“Ypatingieji tautos atstovai nusirinkę nurodytą, 
valandą ir nurodytoje vietoje renka Respublikos Pre
zidentą. Ypatingų tautos atstovų susirinkimąs yra tei-; siąs.

______ Aatrafliėnis, gruod. 8, 1981 

tą, dėlko lapelius naikią laikyti 
^rovpkatoriškais, o ne komu
nistų partijos išleistais, bimbi- 
ninkai nurodo tą, kad

“Amerikos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas pa- 
reiškia> kad Šitas maurus 
lapelis yra valdžios darnas. 
^Partija' tokio lapelio niekad 
neišleido. Valdžia išleido tą 
provokatorišką lapelį, idant 
prirengi puoliką ant revo
liucinio - (?, — “N.” Red.) 
darbininkų judėjimo.” 
Tai yra užsigynimas ir dau

giau nieko. Reikėjo parodyt, 
kad lapelių turinys visiŠKai ne
sutinka su komunistų partijos 
nusistatymu. Bet kuomet skai
tai lapelių tekstą, tai randi, 
kad jisai beveik perdėm susi
deda iš tų žodžių ir sakinių, 
kuriuos nuolatos vartoja savo 
spaudoje ir savo prakalbose ko
munistai.

Jeigu lapelių turinys yra pro
vokatoriškas, tai pro vok stori š- 
ki yra ir komunistų agitaciniai 
straipsniai bei prakalbos. Vie
ną tik sakinį (“by !<>rce of 
arms”) pridėję prie to, ką ko
munistai nuolatos skelbia, pro
vokatoriai sudaro tokį atsišau
kimą, nuo kurio patys komu
nistai žegnojasi .Pasirodo, kad 
komunistų darbas, stovi labai 
arti prie, provokatorių darbo.

, 1 į

tamsoje, o keleiviai savo keliu, 
visi susigrūdo prie lango ir su
žiuro pro juos rūpestingai. Aiš
kiai buvo matyti, kad atsitiko 
ar ketino atsitikti kas tai ne
paprasto, ir, nors klausiau kiek
vieno kame dalykas, visi tylė
jo lyg kalbos netekę. Sujudi
mas tęsėsi gana ilgą laiką; pa
galiau rytuose pastebėjome at
siveriantį prieš mus slėnį. Juo
di debesys buvo išsidraikę vi
sur ir ore jautėsi koks tai sun
kumas, slegianti atmosfera jau
čiama prieš audrą. Atrodė, kad 
kalnų grandines buvo padalinu
sios visą orą į dvi dalis ir da
bar mes atsiradome pavojingo
je, audringoje jo dalyje. Dabar 
ir pats pradėjau žiūrėti pro 
langą, ieškodamas vežimo, ku
ris < mane turėjo nuvežti pas 
grafą. Nekantriai laukdamas 
nuolat tikėjausi išvysti nakties 
tamsoje sužibant vežimo švie
sas ; tamsa, tačiau viešpatavo vi
sur. Vienintelės šviesos buvo 
musų pačių deližano žibčioją 
žiburiai. Jų šviesoje, pastebė
jau nuo arklių kiančius dide
lius baltus garo debesius. Da
bar prieš mus tęsėsi baltuojan 
ti smėliuoto kelio juosta, bet 
vežimo niekur nebuvo matyti. 
Keleiviai atsidusę pradžiugo, 
lyg pasityčiodami mano apsi
vylimu. Pradėjau galvoti kas 
daryti ir vežėjas lyg atspėda
mas mano minties atsigrįžo žiu- 

|rėdamas į laikrodį ką tai su
šnabždėjo į kitus keleivius. Ką 
jis sakė, -nenugirdau, bet, rodo
si, juos painformavo, kad slė
nį pasiekė valandą ankščiau nu
statyto laiko. Ir atsikreipdamas 
į mane, dar labiau už mano 
laužyta vokiečių kalba, tarė:

“Čia nėra jokio vežimo. Herro 
niekas nelaukia. Jis dabar nu
važiuos į Bukoviną ir sugrįš 

i rytoj arba sekančią dieną. Ge- • 
riau rytoj”. Jam beaiškinant 
kas man daryti, arkliai pradė
jo nerimauti ir mėtytis į ša
lis, garsiai prunkšdami. Vežė
jas, sugriebęs vadžias, įsispy
ręs stengėsi juos nuraminti. Ir 
staiga visi kaimiečiai pradėjo 
išsigandę- šūkauti - Ir žegnotis. 
Deližano užpakalyje pasigirdo 
arklių tuksėjimas į žemę. Iš 
tamsos išlindo keturių arklių 
tempiama karieta, mus pasivi
jo ir sustojo prisiartinusi prie 
musų vežimo. Nors šviesos 
žybčiojo silpnai, vienok paste
bėjau, kad karietos arkliai bu- 

Ivo juodi, it anglys. Vadžias lai- 
l’kė aukštas, rusvais Ilgais ūsais 
vyras. Ant galvos turėjo užsi
movęs didelę, juodą kepurę, ku
ri beveik slėpė visą jveidą. 
Pastebėjau tik dviejų, labai 
šviesių akių žėrėjimą, kurios, 
jam atsisukus į šviesą, atrodė 
raudonos. Jis atsigręžė į vežč-

i «f— 
greičiau bėgti. Jie ir taip be- 
veik om Wkė. Per tamsą toli lTOS mikiieįiamas 'atsakč: 
•priekyje pastebėjau pilkos švie- <.Herr Englishman labai sku- 
sos juostą. Atrodė, kad torp|bgjOt” 
•katoų bftvo/didelis tarpas. Ne- * <i<4Uaiau)
.ramumas keleivių tarpe pradė
jo -augti. Įdūkęs deližanas siu- --------- ;------- --------- ------------- -
’baVo iš vienos pusės į kitą ant n y a DFITZ AT'Al
odos resoritj, lyg juros įnirtu- S.L.A. KEIK A L Ai
šių bangų į visas šalis mėto
mas laivas. Turėjau įsikibtis į M w 
deližano ;'šoną rankomis, kad ne J tetas, taip pat Naujosios Ang- 
išsiristi is jo pro langą. Ke-J progresyvių Veikėjų Ko- 
liui kiek pageiėjus ir pasija- mjtetas ir Brooklyno -bei New 
rius lygesniu, dei ano ratai be- Komitetas pataria, kaip 
veik nesiekė žemos. Ka nai tinkamiausius, nominuoti Pildo-

| mąjai SLA. Tarybai šituos kan
didatus:

Į prezidentus — F. J. Bago- 
Ičius, 360 kuopos narys, 
i* Į vice-prezidentus — J. V.

Grinius, 135 kuopos narys;
I sekretorius — Dr. M. Vini- 

] kas, 332 kuopos narys;
Į iždininkus — Kiazys P. Gu- 

gis, 36 kuopos narys;
Į iždo globėjus S. Bake

nas, 90 kuopos narys, ir Geo. 
J. Stungis, 109 kuopos narys;

Į daktarus kvotėjus — Dr. L 
tą keistų baimę, nervingus j ii -Į B* Bronušas, 64 kuopos narys, 
dėsnis, žegnojimasį 4r burtus 
prieš piktąsias akis — pakar- 

vvvAa-r - , - A* • : todaipi P?8ii jau mfrtytirs apsi
tariu” Išleisti, ir ji bando “at- reiškimus prie viešbučio Bistri-

.... ... ce. Mums taį>( lekiant per nak*i 
ries tamsą, vežėjas akis išver- 
tęš ir galvą MŠliosęs/pridkiii mė- 

pavoju nakties

sios “tiesiai iŠ valdžios” dar 
pirma, negu jie buvę paškleisti.

šita bimbininkų pasaka apie 
“Naujienas” yra taip* žiopla, 
kad neverta į ją ne atsakinėti. 
“Naujienose” juk buvo pažy
mėta, kad lapeliai buvo joms 
prisiųsti iš Detroito paštu. Jie, 
matyt; tenai buvo paskleisti, 
kadangi siuntėjas įdėjo jų net 
po dvi kopijas.. Kaip iš lapenų 
turinio matyt, jie buvo išleisti 
dar prieš Thanksgiving Day, 
nes vienas lapelis kaip tik ir 
yra pašvęstas Dėkų Dienos 
šventei.

“Laisvės” bimbininkai rašo 
aiškią/netiesą, kuomet jie tviiH 
tina, kad tik apie gruodžio mėn.
2 d. apie juos buvę patirta, 
kai pradėjusi rašyti “valdžios 
spauda” Washingtone. Bet kaip 
gi žmonės galėjo Detroite pa
matyti lapelius daug anksčiau?

“Naujienos’ rašydamos apie 
tuos beprotiškus atsišaukimus, 
visai aiškiai pabrėžė, kad jie, 
gal būt, yra provokatorių dar
bas. Jos griežtai reikalavo, kad 
komunistų vadai pasisakytų, 
ar jie pritaria tokiai agitacijai, 
kaip tuose lapeliuose išdėstyta, 
ar' ne. Labai gerai, kad bimbi
ninkai atmeta ginkluoto sukili
mo idėją ir stengiasi nuo lape
lių autorių ' atsiriboti. Bet jų 
argumentai visgi nėra labai
įtikiną. Kaipo vienintelį pama- Sunku juos ir atskirti.

BRAM STOKER VttU A. Vaivada

GRAFAS m DRAKULABplševikų susivienijimo karteris 
“ant morgičio”

Toliaus, anot korespondento, 
Bagočius paaiškino, kad ir pa
čiame New Yorke jų čarteris 
dar neišmokėtas (mat, jie car- 
terį paėmė “ant išmokesčio”):

“Bolševikai, sako, kad jie 
gavę (čarterį) New Yorke. 
Bagočius atsako: New jYorke 
bolševikų susivienijimo kar
teris tebėra ant morgięio; 
$2,000 'įmokėjo, o $1,000 tu
ri tuojau pristatyt). Sako — 
nebūkit išgamos savo tautos, 
— jei norit tarptautiškai 
dirbti, tai pirmiausiai dirb
kit kaipo lietuviai. Rodyda
mas pirštu,-į šalaviejų ir 
Staliulionį’ ^buvusius bimbis- 
tus), sako — jus niekam da
bar netinkat. Jus Bimba iš
metė iš komunistų, partijos! 
Jus 'dabar ‘sklokinirikai’. Jus 
Bimba, kaipo tokius, išmes ir] 
iš savo vadinamo ‘darbinin
kų susivienijimo.’ Ir tąsyki 
kur jus dingsit?

“Bolševikai r^ivosi ir tik, 
rodosi, norėtųsi jiems prašy
ti pas advokatą Bagočių su- 
simylėjimo —> bet vis nedrįs
ta. Tačiau ant galo pats Ba
gočius ant jų susimylėjo ir 
pakvietė grįžt atgal prie Su
sivienijimo ir dirbt lietuvių 
tautos kultūrišką darbą.

“Publika išsižiojusi klau
sėsi per valandą, žingeidau- 
dama — kurie kuriuos su- grupes, kurių liemenys, 
kirs. Tačiau tuojau persitik-1 pragiškvefbę pro' žalius lapus, 
rino, kad advokatas Bagočius w .sidabras. Kartas, 
tik žaidė su bolševikais.” nU(> kariį0 pasivydavome veži-; 
Publika, galų gale, išsiskirs- paprasta kaimiečio bričkų-: 
puikiausiame upe. Tokiu bu- su nepaprastai ilgomis dro- 
bolševikai, bandydami su-|;bynOmis. lOekviename jų ,va-

L 
kalbose, savo tikslo neatsieke I vieni baltais, antri Ssu margais 
ir gavo gerai j kailį. O jeigu kailiais, uešdiną ilgakočius c kir- 
flicbųtų buvę jestradoje Bago-j vius namo,, lyg iešmus persi- 
čiaus, tai po Mikalausko pra- įmetę per pečius. Vakarui pra
kalbos kažin kas butų pasidarė dėjus artintis pasidarė labai šaL 

ta ir auganti prieblanda lyg ir 
nugramzdino risus medžius,

Permission Doubleday, Doran Co.

(Tęsinys)

deližanui betraukiantTaip
ilgu, amžinai besitęsiančiu ke
liu, saulė užpakalyje pradėjo 
leistis žemyn, žemyn ir šešėliai 
ėmė draikytis, nuklodami keis^ 
tais ilgais, pavidalais visą mu
sų kelią. Niūru įspūdį dar la
ibiau padidino kalnų viršūnėse 
sniegas, kuris blizgėdamas pas
kutiniuose, gęstančiuose saulės 
spinduliuose atrodė ne baltas, 
bet. raudonas, ' lyg krauju su- 
šlakštytas. Kartais pakelyje su-, 
tikdavome čekų ir slavų bū
rius, kurie dažniausiai dėvėjo 
ryškių spalvų margus rubus. 
Pastebėjau, kad pas juos labai 
išsiplatinęs goiteris. Prie kelio 
kai kuriuose vietose stokojo 
kryžiai ir pro juos važiuojant 
kiekvienas • keleivis visuomet 
persižegnodavo. Vienur kitur 
kaimietis ar kaimietė klūpojo 
prie vieno jų ir mums pro ša
lį pravažiavus jie nei nesuju
dėdavo. Atrodė taip atsidavę 
maldai, kad nejautė aplink juos 
pulsuojantį gyvenimą, atrodė 
lyg ir nutraukę santykius su 

■- Šiuo pasauliu. Man daug kas 
buvo naujo: pavyzdžiui, šieno, 

" kūgiai medžių viršūnėse, vieto
mis išsidraikę svyruoklių ^ber- 
žų grupės, kurių stiemenys,

mane perser-

• | padangėse keistus, po visus 
Karpatų slėnius išsidraikiusių į 
šmėklas panašią debesų pavi
dalus. Kartais pasitaikydavo 
aukšti kalnai, ir nors vežėjas 
arklius botagu pliekė išsijuo
sęs, lipome į juos labai pama
žu. Norėjau iš deližąno išlipti 
ir į juos užkopti pėsčias, bet 
vežėjas su tuo jokiu budu ne
sutiko.

“Ne, ne,
gėjo; “čia vaikščioti neapsimo
ka; šunės šiose vietose perpik- 
•Iiir, lyg pasitenkindamas, 
pridėjo: “Tamstai dar ir šį va
karą teks su jais užtektinai rei
kalo turėti.” Tik trumpam lai- L 
jkui sustojo vienoje vietoje švie
sas užsižibinti.

Visiškai sutemus, keleivių 
tarpe kilo didelis neramumas, 
ir visi lyg persigandę, pradėjo 
šttkauti į vežiką skubėti, nors 
jis nem-ielaširdingai plakė il
gu botagu vargšus arklius, iri 
visokiais balsais ragino juosi “Tamsta šiandien esi labai

” Užkalbintasis vos-ne?

z-------------------
SLA. Viakarų Veikėjų .Komi-

du
keiti suirutę jubiliejinėse pra-Liavo susikimšę čekai ir "slavai,

jais —r meluoja. Jis prisimi
nė, kad Worčesterio bolševi
kai rašė savo spaudoje ir, 
šiaip gyrčsi, jog teismą šu 
SLA. 57 kuopa laimėjo, kuot 
met teismas (dar) jokio ga
lutino , nuosprendžio nėra pa-; 
skelbęs.; Sako — «š tą -bylą< 
vedu ir ginu Susivienijimo 
reikalus ir jo turtą ir žinau, 
kad tą bylą jus nelaimėjot 
ir nelaimčsit, nors ir savo 
B. V. D. advokatams užštar* 
tytumėt; ta byla -dar nęuž- 

" baigta ir ji gali tęstis me-;
tus. Taipgi prisiminė, kaci 
Mass. valstijoj bolševikų su
sivienijimas čųrterio negali

!

<

Sįaleje.
■ L -fT. , 

LAPELIAI “PROVOKA- [ąžuolus, bukufe, .pušis visuoti
noje /.tamsoje, nors gilįąi tarp(

,;f., fevlufo iįdubH&iu ąlėiuu mums pari
Du kartu “Naujienose” buvo mažu kopiant į kąlną š/tour 

rašytą -ąįple irątrionu rašalu ut- iHr juodavo įaukštos eglės at-« 
ąpąuadiuUis,. “Amerikos Komu- simušdamos į aukštai viršūnė-, 
bristų • atsišaukimus,] s® merdinti sniego baltumą.
;kuriwė 'šaukiama prie gink- Vietomis, kur keliąs buvo pra-( 
SumU sukilimo. - 0ąbar kirstas'^r pušynus, Mrje .jpo-
He atsilinpė/.ir Brooklyno “Ląią- duodami, ant 
vė”. JI ištaiškai rėkia, kad tiuliai pilk^ O,
HapeMąi esą “Vridžibs provoka- ĮP?!, išsiskirstę tarp* medžių, da- 
C 
įkirsti”“ šaudama, kad *• hž4»® 'ba«as 'wį*;
“Naujienos" . Orinčios “ryšius vadavimus, su lamais teko 
sti Valdžios pi’p.vokatoriais’’, n«s,; susidurti, kiek anksčiau. Ilori-, .. 

j.giwliy jos tuos lapelius.įgavu- zorite nykstanti saulė išbraižė gino įžiu4*Čti

Topmr
• IHI I>ljili<(l|i|l< .. ................ HM I

“ryšius

* H

Išsiristi iš jo pro langą. Ke-j yprogresyvių Veikėjų Ko

rius lygesniu, deližano ratai bė-] 
1 

» - < - S

ga prądėjo grasinančiai artin
tis prie musų iŠ abiejų pusių; 
buvome netoli prie Borgo slė-l| 
nio. Vienas paskui kitą kelei-l 
viai pradėjo man duoti viso-į 
kias dovanas įsprausdami • jas 
j rankas, ir. tai darė su tokiu 
didėliu 'nuoširdumu, kad nbga-l 
4ėjau atsisakyti; visos jos bu-j 
vo keistos ir nežinau -kam nau
dingos, bet (tie malonus’žodžiai, 
laiminimai, paprastas nuoširdų -! 
mas, kuriuo jie man tas dova
nas dayė, didino jų vertę ma
no akyse. Su visu jie mAišė ir'J

--------------------------- -------------—-------------------- -

ATĖJO “Kultūros” No. 10.
Galima gauti “Naujienose”.
Kaina 45 centai.

Naujas No. 21 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c.
Klaupkite Naujienose.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Didelis gaisras vidur- 
miesty

Sudegė penkių aukštų trobė- 
sis adresu 167-69 West Lake 
street. Tai buvo vienas seniau
sių šiame bloke namų, žalos 
padaryta $150.000. Gaisras 
grūmojo kurį laiką visam blo
kui, bet ugnegesiams pavyko jis 
suvaldyti.

Pasak Reyersono, padėtis da
rosi su šelpimu bedarbių taip 
opi, kad neišteks $10,000,000 
manomų sukelti jų šelpimui. 
Reyerson nužiūri, kad privati 
labdarybė nieku bud u negalės 
reikalavimų patenkinti. Todėl 
jis mano, kad teks visai valsti
jai, kaip tokiai, eiti pagelbon.

Dvi valandas šeiminin
kavo svetimuose 

namuose •

Atvyko kandidatas i 
prezidentus

Du banditai užvaldė turtingo 
Chicagos piliečio namus adresu 
5640 Sheridan Road ir per dvi 
valandas šeimininkavo juose. 
Namai priklauso Cassius O. 
Chven. Banditai išnešė bran
gių indų, kailinių ir auksinių 
dalykų vertės $10,000.

kiams vežioti vežimuką pagy
venęs vyras. Vadinasi, kūdi
kis vežamas, o kūdikiams šioj 
šaly nusilenkia ir bankų prezi
dentai, ir fabrikų viršilos, ir 
paprastas policininkas patro
bį oto jas.

Perstumtas vežimėlis. Vyras 
pakelia ranką ir moja policiniu 
kui padėką už džentelmenišku
mą.

Tuo tarpu iš vežimėlio iški
ša galvą... mažas šunytis. Po
licininkas paraudęs 
“What’s the idea?!”

Vyras paaiškina: 
tamsta, šiandie šalta,
įsakė pavežioti šuniuką, ažuot 
vedžioti.

Policininkas dar labiau pa
rausta, mėgina ką tai vyrui 
sakyti, bet susivaldo, pasisuka 
ir moja ranka automobiliams va
žiuoti.

Well, atrodo, kad kai kuriems 
šuniukams yra geriau gyventi, 
nei žihonėms.

VATENTS
I.iillcnn datiR relSktą 
Erte patentų. Neriasi* 

ttokit vilkindami su 
npsnn Kojini u savo
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini iir mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rafiykite dcl 
NEMOKAMOS kny- 
eiitls “llow to Ob-
taln a Fatcnt” ir "Record of In- 
ventlon” formos. Nieko neimant 
už Informacijas ki> daryti. Susl- 
raKInSJimnl laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Graborlai
DYKAI 

KNYGELIS

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Engletvood 5840

2
i Lietuviai Gydytojai 

“DR. MARGERĮS 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
♦ Pbone Boulevard 8483

-------- O---------

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

<Jtarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Ad. 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 So. Halsted Streeti

klausia:

“Matai, 
tai žmona

Sekmadienį trumpam laikui 
atvyko Chicagon Maryland 
valstijos gubernatorius, kaip 
numatoma, vienas stipriausių 
demokratų partijos kandidatų j 
prezidentus ateinačių metų no
minacijose.

Banditai nurėdė
Tanias Lee, brokerių firmos 

klerkas, 1535 So. Leavitt St.. 
išėjo sekmadienį vakare i apie- 

teatrą. Už pusės valandos 
jis parbėgo namo. Kas atsiti
ko?*

Wcll, Tanią netoli nuo jo na 
mų pasigavo trys banditai. Ra
dę pas jį tik 89 centus, jie pa
liepė jam nusivilkti ploščių. 
Vienas banditų užsivilko Tarno 
ploščių—jis jam kaip tik tiko.

Tada ir švarką banditas pa
siėmė prisimieruoti. O paskui 
liepė nusimauti čeverykus ir 
kelnes, ir t.t. Paliko vargšą 
Tarną vien apatiniuose. Be to 
ne gana, jie sudraskė ir apati
nius.

Na, ir parbėgo namo Tanias 
kaip Adomas ką tik iš rojaus 
išvytas.

Dainininkas sugrįžo 
Chicagon

Sekmadenį Chicagon atvyko 
Tito 6chipa, žymus Civic Ope
ros'tenoras. Jisai neseniai bai
gė eilę koncertų įvairiose Eu
ropos šalyse ir dabar tuojau 
pradės dainuoti Chicagos ope
roj.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Security S»vini» & Commcrclsl 
Bank Bullding

<t)lrectly aeross Street from Patent Offlco) 
VVASHINGTON, D. O.

Graborlai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Prasidėjo- politikierių
teismas

Nagrinėjimas bylos iškeltos 
■M^Mfi^įabartiniams ir bu- 
visiemsCsa^rorio apskričio vir- 
šninkamk prasidėjo vakar. Jie 
yra kaltinami graflu, kuris sie
kiąs? $5,(4)0,000. Byla buvo 
ruošiama teismui trejus metus. 
Kaltinamųjų tarpe randasi Ti- 
mothy Crowe, buvęs sanitarių 
apskričio prezidentas, keturi 
distrikto trustisai ir kiti.

Bedarbių fondas tirpsta
Edward L. Reyerson, guber

natoriaus komisijos pagelbai be
darbiams teikti pirmininkas, į- 
spėja, kad bedarbių fondas tirp
te tirpsta. Iki gruodžio 1 die
nos fondo išdalinta jau $4,086,- 
843.13. Iki šiam laikui reika
lavimai pagelbos padidėję prak
tiškai daugau negu dvigubai, 
jei palyginti su tuo laiku, kai 
apskaičiuota, kad $8,800,000 pa
gelbai teikti užteks per žiemą.

Gal lietuvaitė užmušta
Iš automobilio, kuris smar

kiai sukosi i šalį, tapo išmesta 
p-lč Clara Paulus, 4533 North 
Kedzie avenue. Mergina taip 
sunkiai sužeista, kad ji mirė. 
Iš pavardės tenka spręsti, kad 
ji gal būt buvo lietuvaitė. Nors, 
žinoma, galėjo būti ir kitatau
tė.

Vietoj vaikų šuniukus 
vežioja

Prie State ir Roman gatvių 
trofikas sulaikyta, nors šviesos 
leido automobiliams važiuoti. 
Policininkas pakėlė ranką.- Reiš
kia, stovėk ir lauk.

Per gatvę povai stumia kudi

ANTANAS KASPUTIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 7 dieną, 1:05 valandą 
ryte 195 1 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Raseinių ap.. Skaud
vilės parap.. Puželių kaime. Ame
rikoj išgyveno 25 metus. Paliko 
dideliame, nuliudime moterį Ka
zimierą. pp tėvais Martinkaitę, 3 
dukteris — Sophią, Marijoną ir 
Stanislavą, žentą Antaną Kataus- 
ką ir gimines, o Lietuvoj 3 sese
ris — Agotą. Marijoną ir Petro
nėlę.

Kūnas pašarvotas, randasi 67 32 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge gruo
džio 10 dieną. 8 vai. ryte iš nai 
mų į Užgimimo Paneles šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje *atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Kaspučio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse/ ir suteikti jam pasku
tinį paarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Žentas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Povilas Jukins
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 nuliudime tris brolius — Petrą, Joną ir Juoza
pą, seserį Mortą, tris brolienes — Pranciška, Zofiją ir 
Veroniką, švogerį Petrą Kavaliauską, pusbrolius, pusse
seres, anūkus, anūkes ir gimines, o Lietuvoj du brolius - 
Antaną ir Vincentą, 3 brolienes — Petronėlę, Marcelę ir 
Stanislavą. Kūnas pašarvotas randasi 1442 S. 49th Court, 
Cicero, III. Tel. Cicero 4572.

Laidotuves įvyks seredoj, gruodžio 9 dieną, 8 vai. ry
te iš namų j 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 giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Broliai, Sesuo, Brolienės, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

garsinkite^
NAUJIENOSE

JUOZAPAS MYKOLAITIS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knopigiauiia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o'mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevdr'2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicagn
SKYRIUS:

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

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. . 
Tel. Rdo,cwlt 7532

Didelis smagumas
dėl

Pypkės ir
Cigarety

Rūky
tojų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 5 dieną 12:40 valandą 
po pietų. 1931 m., sulaukęs 33 
metu amžiaus, gimęs gegužių 19 
d., 1898. Cbicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Aleksandrą, po tėvais Ali
šauskaitę, 3 sūnūs — Juozapą, 
Edvardą ir Richardą. 3 brolius — 
Kazimierą. Antaną ir Joną 
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
So. Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj 
džio 9 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka-

I pines.
Visi a. a. Juozapo Mykolaičio 

giminės, draugai ir pažįstami esat 
’ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, 
ir Giminės.

/ K

Laidotuvėse patarnauja
, rius Eudeikis, Tel. Yards

ir gi-

43 30

gruo-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

1327 So. 49th

Telefonai 

Cicero 3724

Ct

1646 W. 46th 8t.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

įš

M
Lietuvės Akušerės

Ladiavich ir Sumiš

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti eąži- 
ningns ir nebrangu to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky
rių- x

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

Mra. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
BĄlbany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška K^kplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lam!. , Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St. , 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiais pagal sutartį

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. Ulth St
Kampai Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gaza*. X-Ray. etc.

Dr. Siizana A.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 25 įlo
tus kaipo patyrfi gydytojai, cbirargu 
ir skubria.

Gydo staigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal nanjaashu 
metodui X-Ray ir kitokius elektros 
prietamsa.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W IBtb St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų U
nuo 6 iki 7:30 vaL vakari

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Perk 6755 u Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labu 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 3 iki 4

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežąstimi galvos skaudėjimo, svaigimo. 
t kių aptemimo, nervuotumo, į skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregys^ę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATI ! AISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vak) 
S e rėdomi j ir nedaliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

------ - - *

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 46tb S t. Cbicago, Ilk

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenut 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pk|» 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki U 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Tel. Yards 1829

DR. G; SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS 
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avinus

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nno 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų
OFISAS 3102 S. HALSTED ST, 

' Kampas 3 1 Streeet
VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet. 
7-9 vak. Ned. ir švetnadieniais 10-12,

CHICAGO, ILL.

Broliai

&

grabo- 
1741.

Z

I

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdlrbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietam^ ir Pagrabams
Vainikai 

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i

L*'

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
M.e» visuomet teikiame Širdingą, simpatingu ir ramty 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai; reikalingas, 

J. F. EUDEIKIS & C0 
. ' JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741 ir 1742

Ofi.»as ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė 

kampas 47tb St. 
Tel. Boulevatd 6487

Duokite Savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui
Akių Specialištls. Virš 15 metų 

patyrimus 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel, Calumet 3294 - 
Nuo 9 iki 12 Vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo (9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 Iki 8 valandai vakari 

eparf Iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 x 
Sereddmis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rtzideneija 6628 So Richmond Stren 

frlrfonar Rrpnblir 7R6R

DYKAI TRAUKIMAS ^BEDARBIAMS 
Kėtvergais —r 1 iki 3 po piet

Utarninkais <— 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
. Šalę Midland Banko

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdij gyslas.

Valandos nuo. 1 iki 4 ir nuo 7, iki 9 
Ncdėliomis nuo 10 iki 12. ' 
334 3 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 1401

v.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stmt 
CHICAGO. CLL.

Tel. Canal 4050 ' Veneciškos

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Hahtdd S t, 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odoe

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

2400 W. Madison St.

Vai. t 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.
Tel. West 286q

Namų telefonai Bruniwick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nt.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevatd 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
„4442. Sout/T'W..l,rn fivenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
* nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez, 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Hemlock 81h

DR. V. S. NARES
. (Naryauckas) —
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2420 Matųuette Road

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

it

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marqu.lt. Rd. 

kampas 67ęh 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 susitarimų

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bonledtrd 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 valono.
Residcnce Phonc Hemlock 7691

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvienų 

vakarų, išskyras ketvertų 
Nedėlioj nao 9 iki 12 tytn

R. A. VASALLE
ADVOKATAI 

11 South bu SeU» Street 
Room 1934 ' Tel. Randolph 0333
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victoeg 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn., Ketv. ir Subaru vak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčioi vak.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatui 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonu Canal 2553 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nno 9 iki 4

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisu 77 W. Wuhington St.
Room 1502 Tel. Centrui 297«

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais t Utarn., Ketv., it Subatoi 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer At>e. TeL Lafayette 7337

Namų Tel Hyde Patk 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. 22nd Sr. nuo, 6-5 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Repnblk >608

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ant.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 97Ž3

Marqu.lt


Tarp Chicagos
I

Lietuvių
Roseland

SLA. 139 kuopos priešmetinis 
susirinkimas

Vienbalsiai nominuoti kandi
datais Pildomajai Tarybai.

Penktadienio vakare, gruo
džio 4 dieną, Palmer Parko sve
tainėj SLA. 139 kuopa laike 
priešmetinj susirinkimą.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, nes susirinkime dalyvavo 
virš 60 narių.

Svarbiausi darbai atlikti su
sirinkime, tai eina nominavmas 
Centro Pldomosios Tarybos kon- 
didatų ir išrinkimas kuopos 
valdybos.

Kada prieita prie nominacijų 
Pildomosios Tarybos, tai buvo 
apkalbama kokie žmonės tiktų 
nominuoti į kandidatus.

IŠ narių išsireiškimų paaiškė
jo, kad nariai labai yra pas’- 
piktinę tokios rųšies agitacija už 
save per radio, kokią naudoja 
Bačiuno ir Tareilos grupė, ir 
taipgi Gegužio ir Jurgelutės, 
kad jie vėl kandidatuoja po to, 
kai jie buvo pasižadėję dauginus 
nebekandidatuoti j Pildomąją 
Tarybą kaip susitepę su Deve- 
nio-I’ižunario paskola.

Komisija, kuri skaitė balotu#, 
paskelbė balsavimo z rezultatus 
tokius:

i prezidentą—F. J. Bagočius

i vice-prezidentą—J. V. Gri
nius 53;

sekretorių—M. Vinikas 52; 
iždininką—K. P. Gugis 53; 
iždo globėj'us—S. Bakanas

i€
-o .

Į 
gis

iždo globėjus—Geo. Stun- 
53;
daktarą kvotėją Dr. Bronu-

į daktarą kvotėją Dr. Kara
lius 1.

Reiškia musų kuopa parėmė 
tuos kandidatus, kuriuos nusita
rė remti Chicagos ir apielinkės 

. veikėjai.
Tai smarkus antausis tiems, 

kurie savo agitacijai šlykščiai 
naudoja radio. Šis balsavimas 
parodė narių priešingumą toms 
šlykštybėms, toms insinuaci
joms ir tiems melams, kuriuos 
skleidžia per p. Bačiuno pasam
dytą radio Simokaitis, Olis ,ir 
kompanija.

Kuopos valdybon išrinkti veik 
visi senieji, būtent pirmininku 
J. Gumulauskas, vice-pirminin- 
ku J. Gaudutis, nutarimų rašti
ninku K. Gavėnas, finansų raš
tininku M. Klusis, kasieriu J. 
Palionis, organizatorių A. Nar
butas.—Narys.

Burnside
Pildomos SLA. Tarybos balsavi

mo pasėkos 63 kuopoj 

Gruodžio 4 d. SLA. 63 kp. 
laikė priešmetinj susirinkimą. 
Narių atsilankė apie 50, nors 
kuopa turi apie 150 narių.

Kuopas valdyba sekantiems 
metams išrinkta iš sekančių 
narių: P. J. Kučinskas—pirmi
ninkas, A. TeliČėnas—vice-pir., 
A. Laurutėnas—užr. rašt., P. 
Pivorunas—fin. sekr. ir org., 
K. Bayalis ižd., P. Belinis, M. 
Atkus ir O. Jasaitienė—ižd. 
globėja, daktaras — Tanąneviče, 
Komisija knygoms peržiūrėti— 
Ad. Belinis ir A. Umbražunas.

Nominacijose Pildomos Tary
bos kandidatai gavo balsų:

į prezidentą — BagoČius 33, 
Bači tinas 10;

į vice-prez.—Grinius. 39, Vo- 
ketaitis 4; ,■

į sekretorių — Vinikas 40, 
Bukšnaitis 3;

į iždininką—Gugis 39, Tarei- 
la 4;

j iždo globėjus—Bakanas 39, 
Stungiš 39, Januškevičius 4;

į dakt. kvotėją—Bronušas 38, 
Stanislovaitis 4, Karalius 1.

Kuopos organizatorius P. Pi
vorunas pridavė aplikacijas 2

naujų narių—Jono Kriščiūno ir 
Onos Kriščiuųienės—kurie liko 
vienbalsiai priimti.

Lgopių lankytojai savo rapor. 
tus išdavė. , Pasirodė, kad ligo
nes Milašienė, K. Skrabutėnienė, 
O. Mockienė ir U. čakienė pa
sveiko; joms pašalpa nutarta iš
mokėti.

A. Marcinkevičius ir Ona Po
cienė pasilieka sergančios.

Susirinkimas buvo ramus, jo- 
boreikalingų ginčų nebuvo.

. —Pivorunas.
kių

Brighton Park
Grubdžio 4 Gramonto svetai

nėj buvo SLA. 238 kuopos Cent
ro Tarybos aspirantų nomina- 
vimas. Tiktai 17 narių sueigon 
atvyko. Du balsai teko Bačiū
nai, vienas Gegužiui, gi 14 Ba- 
'gočipi, Griniui 16 balsų, Dr. 
Graičunas į vice-pres. gavo 1. 
Dr. Vinika.\ gavo visus 17; taip 
pat. ad. K. Gugis 17. S. Baka
nas 16, Geo. Stungis 13; Dr. L 
B. Bronušas 13, Dr. Karalius 
3 ir Dr. J. Stanislovaitis 1. Ja- 
nuškevičiukas 3, Kasparaitis 2, 
pastarieji į iždo globėjus kandi
datai.

Daug pagarbos sveikatos ir 
geros kloties linkintis

A. K. Rutkauskas, M. D.

Daktarų kooperacija
Dr. Dringelis persikėlė į naują 

vietą

Pastebėjus teko patirti, kad 
Dr. K. Draugelis perkėlė savo 
dantų gydymo kabinetą į naują 
vietą,, tai yra ten pat, įtik ant 
paties kampo Western avenue 
ir 63 gatves. Įėjimas 2403 W. 
63rd Street, čia ne tik vieta 
patogesnė ir erdvesnė praktikai, 
bet taip jau ir kita nemaža re
forma. Dr. Draugelis dirbs ko- 
operatyviai su keliais kitais 
dentistais ir' sykiu turės mo- 
derniškiausį dantų gydymo ka
binetą.

Be to teko išgirsti, kad Dr. 
Davidonis savo namuose, 4919 
South Michigan avė., su kitu 
pasižymėjusiu daktaru steigia 
bendrą ofisą ligoniams gydyti 
naujausiomis medicinos techni
kos priemonėmis.

Neperseniai Dr. Naikelis su 
Dr. Bertašiu bendrai atidarė 
ofisą prie Halsted ir 35 gatvių 
kampo.'

Lietuvių radio 
gramas

pro

Peoples Furniture Co. krau
tuvių pastanga šiandie nuo 7 
iki 8 vai. vakare iš stoties W. 
G. E. S. 1360 kilocycles bus 
Lietuvių Radio programas. •

Kaip girdėti, šis programas 
bus labai gražus ir įvairus, nes 
jo išpildyme dalyvaus K. Sabo
nis ir jo “Muzikališka šeimyna”, 
Akvilė Ančių tė, Antanas Čiapas, 
garsusis “Peoples” duetas, trio 
ir kvartetas. Taipgi bus įdo
mių kalbų, juokų ir gražios mu
zikos. Tikrai bus ko pasiklau
syti.—Reporteris A. i i 1 ’■ «

Cicero
Raudonos Rožės Kliubtf nariams

Visi Raudonos Rožes Kliubo 
nariai prašomi susirinkti sere- 
dos ryte, 8 valandą, JLukštięnės 
svetainėj. Kliubas dalyvaus in 
corpore Povilo' Jukniaus laido
tuvėse.

Velionis Povilas Jukąis bu
vo senas šio miestelio gyvento
jas ir visiems pažystamas biz
nierius, su visais gražiai sugy
venęs. Jis taipjau |>uvo senas 
Raudonos Rožės Kliubo narys.

Bandė nusižudyti bedarbis
Nedėlios vakare savo bute 

51 Avė., arti 15 gatvės, bandė 
nusišauti vienas senukas sve
timtautis. Priežastis — ilga be
darbė, Jis betgi tik susižeidė, 
tapo išgabentas pavieto ligoni
nėn ir galbūt dar pasvęiks, rr-P

tad jus, geri tautiečiai, pava
dintumėte tokį, kurs per už
daras duris, pęr orą ateina į 
kelių tūkstančių ramių lietu
vių namus, pasėja neapykan
tą, šmeižtus ir paties savo su
komponuotus pletkus prieš 
sau nepatinkamus žmones ir

>■" ....... ..................u'. *iii . .....................i., m, u

Žilų “jaunuolių” ra 
dio valandos

Bačiuno naudą vėjai gando
Ųent chicagiečiai pastebėjo, 

kad prasidėjus $LA. viršininkų 
nobiinacijopis, staiga išdygo 
dar viena “lietuviška radio va
landa” ir dar kokia valanda— 
“jaunuolių” valanda. Iš kur 
tai iš Caponetown (Cicero) 
kas sekmadienį tamtikrą va
landą pradeda ilrumsti orą sa
votiška kompanija: “Sinias- 
Semas”, ponas Bačiunas ir tū
las slapukas! Kieno ausys 
daugiau'pratusios prie įvairių 
“lietuviškų programų” su uba
gų baliais, “šeina katarinko- 
mis” ir “juokologijos” klau- 
nais, tie pasiklausę ir šioje ra
dio. valandoje Išgirsta gimi
ningų aidų, su tuo skirtumu, 
kad šioje “valandoje” visi “ar
tistai” rėžia labai “rimtas” kal
bas ir visas apie lai, kad rei
kia SLA. atiduoti tiems ži
liems “jaunuoliams”, o, girdi, 
kaip matai visos i- Amerikos 
upes pienu ims varvėti!

I

Palies patrono radio lekcija
Antrąjį sekmadienį su visa 

savo “deklaracija” išėjo ant 
vėjo pats tos radio valandos 
patronas, “vienintelių lietuvių- 
tautininkų” (kvašistų) aspi
rantas į SLA. prezidento kėdę, 
ponas Bačiunas. Jį perstatė 
“pats” inžinierius Bruno Si- 
morts Simokaitis. Reikia at
minti, kad šis “inžinierius” da
bar yra nebe vien tik inžinie
rius, bet vienas iš pirmaeilių 
p. Bačiuno “kampanijos ma- 
nagerių”! Toks tokį, žinoma, 
taip ir perstatė.

Iš pono Bačiuno deklaraci
jos įdomiausia ta vieta, kad, 
girdi, “jaunuolius” (žilokus!) 
pasistačius į SLA. pryšakį, 
bus galima kuone visus Chi
cagos miesto ir apskrities 
“džiabus” gauti! Vadinas, ko 
jono Bačiuno draugai nepa
siekė per politines organizaci
jas (Lithuaiiian Political Or- 

kokiu 
’ “su-

Gir- 
tad 

vaik- 
sau

kurią p. A. Olis pernai buvo 
susitveręs laike majoro ir al- 
dermonų rinkimų), tai turi 
jiems atsiekti nepolitinė SLA. 
organizacija! Tai tik į puikią 
košę tie vyrai įtrauktų SLA!
Sava pačių reikalų patarėjas

Per pirmąją to ciceriškojo 
radio valandą ar pusvalandį, 
trys savaites atgal be kitų sa
vo debiutą padarė ir adv. Olifj. 
Tada jo kalba buvo grynai 
“legališka”, ir viešumos nerei
kėjo bijotis, tad ir nesibijojo.

Jis dėstė per radio, 
budu turėtų “Naujienos’ 
sijungti” su “Sandara”, 
di, laikraščiai panašus, 
kam jau čia dar atskirai 
ščioti, kada abudu gali 
maloniai, draugiškai kartu ei
ti. Čia tai p. Oliui priduodu 
kredito:’ jis kalbėjo autorite
tingai, kaipo patyręs piršlys! 
Pasekmingai suvedęs į meilin
gą'porą du sau papašius “laik
raščius”, “Margutį” su “Liau
dies Tribūna”, jis jau mėgina 
panašiai papiršliauti ir “Nau
jienoms” su “Sandara”.

i ■ ' i '
Kanda ir dar sarniatijasi
Po tų piršlybų p. .plis savo 

vardu daugiau nėbesirode. 
Vietoj jo paleido per orą nes
kanų kvapą koks tąi slapu
kas. Paprastai, kada džentle- 
monas įeina tik į vienus* na
mus, tai ji? pįsako “heiUcį*^ ar 
“labas”,1 arba “tegulbus” ir pa
sisako, kas \ esąs ir ko norįs. 
Klirfį tų padorumo taisyklių 
neprisilaiko, yra vadinamas 
nedžentlemonas. Kuomet to^s 
nedžentlembnas įeina į sveti
mus namus, juos priteršia ir 
nepasisakęs vardo nei pavar
des veL išeina, toks vadinamas

M R.......... .

atlikęs tą “darbą”, be jokio 
“helio” ar ”g6ocĘ bye” užbai-

laikę pikniko,

Dar kad taip darytų koks 
noks vėjo muštas “štukorius” 

na, tiek to, 
žmonės daug ką pakenčia ir 
atleidžia, bet čia taip padarė 
“inteligentas”; “jaunuolis” ir 
kelių diplomų savininkas! Ma
tyt riestai jaučiasi ta p. Ba
čiuno kompanijom} kompani
ja, kad net tokias priemones 
jų tikslas pateisina! Vis tik ir 
pas bačiunininkus jau du “pa
dorumo” pavyzdžius matome. 
Pirmas tai, kuomet “Sandarą” 
teismu grasino, jo lietuviškie
ji draugai advokatai sarmati- 
josi to “keiso” imtis; kitas 
dabar, prireikus SLA. iždinin
ką adv. Gugį šmeižti per ra
dio: susisarmatino ' pavardę 
pasisakyti... Kasžin, ar radio 
taisyklės nieko neturi prieš 
naudojimą oro' bangų anoriy- 
.mišk toms šmeižtukartis?...

Pono Bačiuno jautri siela ,
Pereitą penktadienį savo 

Chicagos štabistus aplankė 
pats Bačiunas. Sakėsi jiems 
net “pipirų” duosiąs už nekul
tūringumą! Buvo ir pas savo 
opozicijos žmones apsilankęs 
ii* “pasiguodė”, kaip jo širdis 
skaudanti, kad jo štabistai to
kias nešvarias priemones var
toja jam girti! Girdi, ką žmo
nės apie mane pasakys; pasa
kys, girdi, “Bačiuno, su kuo 
draugauji, toks ir pats esi” — 
Bet jis galop parodysiąs, koks 
jis jautrus, ir visiems savo 
kampanijos manageriams, ' ir 
Karpavičiukui, ir Simokaičiui, 
ir Vanagaičiui, ir net Oliui pa
sakysiąs, kad, vyrai, arba šva
riomis priemonėmis jį Bačiu- 
ną bastykite, arba jis mesiąs 
visą tą kampaniją ir kol dar 
laikas, pasitrauksiąs su garbe.

• '/-I..

Nebuvus, nežinia, kokią pra
kalbą p. Bačiunas savo mana
geriams pasakė, tik vienas 
dalykas jau parodė, kiek nuo
širdumo tame p. Bačiuno šir
dies sutrynime butą, — seka
mą sekmadienį;, tai yra už 
dviejų dienų po p. Bačiuno 
vakarienes su savo kampani
jos manageriais, tas pats sla
pukas per tą patį p. Bačiuno 
radio pakartojo tuos pačius 
šmeižtus, jei ne dar daugiau 
pridėdamas! •

/ Žmonės turi savo protą
Lincolnas pasakęs, 

kvailinti kai- 
laiką, o kai- 
kvailinti visą 
galima kvai- 
laiką. — Tą 

Sako, 
kad galima yra 
kuriuos kaikurį 
guriuos galima 
laiką, bet nėra 
lintį visus visą
.teisybę aiškiai patvirtino Chi
cagos lietuviai. Nežiūrint į tai, 
kajpl Bačiuno bičiuliai ir per 
savo “spaudą”, ir lapeliais, ir 
asmeniškai, ir per įvairius ko
medijų vakarus, ir net per ra
dio, atvirai ir pasislėpę ataka
vo nesavuosius ir gyrė savuo
sius, tačiau balsavimams atėjus 
SLA. nariai pasmerkė juos 
žodžiu ir darbu, išreikšdami 
tikro pasipiktinimo dėl “ba- 
čiuhinirikų” šlykščios kampa
nijos ir atiduodami balsus ki
tiems sąrašanfs.

Klausimas, kokia gi nelabo
ji Bačiunui pathrė samdyti tą 
radio? Atsakymas tas, kad 
jo Ijusteriai nepaprastais radio 
pasisekimais,apsvaigę, ir jam 
patarė to paties griebtis. Kaip 
gili Jei per radio galima’bu- miesto taryba ir valstijos le-

f ’ . v ■■ I
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vo sutraukti minias žmonių į 
piknikus ir “koncertus”, vadi
nasi tuo pačiu pasisukimu bus 
galima tuos pačius žmones ir 
SLA. rinkimuose pagauti Bet 
ne, pasirodė žmones puikiai 
žino, kiek galima leistis, o 
kiek jau nebegalima. Kas per
daug, tą še-lauk!

SLA. narys.

Kai kas apie Chicagų r *
Pofilikos tošis

(Tęsinys)
) galiu ir pajamos

Svarbiausias politinio boso 
darbas rinkimų protarpiu tai 
dalinimas džiabų. Tas darbas 
dažnai, jei ne visuomet, esti 
taip įkirus bosui, kad jis ati
ma žymią 
saldumo.

dalį jo gyvenimo

Bet geinis reikia lošti, nes 
Presinktų virši

ninkai, wardų bosai, jų gimi
nės ir vaikai, visokie prisipla
kėliai laukia ir reikalauja 
džiabų. v 

nogėsiu departamentai, kalėji
mai, sodnai, sanitaris apskri
tis, o ypač gatvėms prižiūrėti 
departamentas. Yra miesto sa
lė su klerkais ir klerkeliais, 
teisinai su bcilifais ir pečku- 
riais ir valstybes gynėjo ofi
sas.

Manau, neperdesiu pasakęs, 
kad tokioj Chicagoj ię Cook 
pavieto džiabų su politiniu 
prieskoniu atsiras lengvai tarp 
15 ir 20 tūkstančių. Tai kuo
ne pusė visos Lietuvos armi
jos. Rodosi, kad šitokia dau- 

visus aspirantus. Tenka pa
žymėti, kad norinčiųjų yra 
daugiau, nei džiabų.

Be to, bosas toli ne visus 
džiabus vienas dalina. Nors 
meras pav. bus boso padėtas 
vietai boisas, bet ir jam reikia 
suteikti šiek tiek matomos ga
lios, or jam priseina leisti ap
dovanoti kaį kuriais džiabais. 
Tenka duoti šiokios tokios ga
lios džiabų dalinime ir depar
tamentų viršiloms, ir valstybės 
gynėjui ir kai kuriems ki
tiems. Taigi skaičius boso 
dalinamų džiabų sumažėja. 
Pagalios yra vadinamos civi- 
les tarnybos įstatymai, dėka 
kuriems tūlas skaičius asmenų 
irgi pakliūva į politinius džia
bus be boso malones.

Bet- kaip ten nebūtų, džia
bų dalinimas yra asmeninė 
boso privilegija ir todėl nuo 
jo priklauso visa armija tar
nautojų ir jų draugų. O tai 
reiškia jo, boso galią.

Toliau, nors wardos bosas 
parinko aldermaną, bet pats 
bosas jo kandidatūrą užtvirti
no. Tą patį jis padarė su kan
didatu į valstijos legislaturą. 
Ale kai prisėjo skirti kandi
datai į teisėjus, į pavieto tary
bą, šerifo vietai, valstybės gy
nėjo ofisui, tai jau bosas daug 
daugiau dėmesio kreipė į juos. 
Jie ir buvo nominuoti ič gal 
būt išrinkti faktinai tik todėl, 
kad bosas juos prąleido. Mat, 
šitokios vietos yra geriau ap
mokamuos, o jų viršilos kont
roliuoją visą eilę samdinių. 
Taigi bosas kontroliuoja bent 
dalį aukštųjų valdininkų. Ir 
ve kur slepiasi boso galia ryšy 
su teismaisj su taksomis, su

daugiau-

tarnauja
.Tam ra-

gi si a t ura. Svarbiu momentu 
jis gali pasakyti: Reikalauju, 
kad taip ir taip padarytumėt!

Bosui reikia pajamų, ba jis 
turi ir išlaidų, ypač rinki
mams. Dalį išlaidų padengia 
palys kandidatai, o kitą as
mens turintys džiabus. Esti 
parengimų. Ir iš jų suplau
kia pajamų. O kaip Chicagoj 
arba New Yorke, tai žymią da
lį sliaukauja biznieriai. Iš biz
nierių bosas tur būt 
šia peluosi.,

Jis rasi tiesioginiai 
kokiai korporacijai,
si bankas ar kuri kita piniginė 
firma šnipštelėjn į ausį: Nu
sipirk tokių ar kitokių Šerų, 
ba jų verte greitai pakils. Ar
ba kokia visuomenės tarnybos 
korporacija (kaip gazo ir 
elevatorių su gatvėkariais 
kompanijos) nusitaria “pašė- 
kyli” publikos kišenes, tai jos 
viršilos kreipiasi į bosą: Pra
verkite ve šitokius patvarky
mus! Yra žinoma kontrakto- 
rių, kurie vien iš šiukšlių iš
vežtoj imo padare milionus. 
Yra kitokių kontraktorių. Ir 
ve tiems kontraktams gauti 
reikia ieškoti boso pagelbos.

Numanu, kad už šitokius pa
tarnavimus pakliūva skambu
čių į boso pirštus. Tikrai pa
kliūva, nes — dar kartą pa- 
brėšiu — Amerikos municipa
litetų ir jų tarpe Chicagos po
litikoj džiabai ir pinigai vai
dina tur būt svarbiausią rolę.

Arba dalęiskime vėl, kad 
politikieriai nužiūri, jogei me
tas pakratyti, biznierių šerno- 
les. Na tai ir įneša miesto 
tarybon rezoliuciją arba val
stijos Icgislaturon bilių, užgau
nantį biznio 
krunta 
gelbos

biznis, 
ieškoti?

interesus. Su-
Kur bėgs pa-

Aišku: pas

būt pats korporacijosGal 
prezidentas Besitarė su bosu. 
Dažniausia jie vienas kito ne
matė.' Tur būt tik koks kom
panijos vice-prezidentas kal
bėjosi su savo advokatu, o šis 
jau derėjosi su boso atstovu. 
Taip dažniausia ir yra. Mato
te, kada pasiskleidžia paska
lai, kada skyriama komisijos 
dalykams tyrinėti, tai ir pre
zidentas ir bosas gali prisiek
ti, jogei jie nieko nežiną.

Ot kodėl bizniui parankiau 
yra turėti reikalo su vienu di
deliu širšinu, o ne su amalu 
mažų musiukių.

Bendrai, legislaturos sesijos 
ir miesto tarybos posėdžių lai-

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus ir 
pančiakas. Taisom senus svederlus. Mw 
parduodam žemom kainom idant raistum8\ 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
604 West SSrd Ft. i

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8486 
Atdara dienomis Ir vakarais.
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A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SCLFVRINES VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo litru, reuma
tizmo, nervų, lumbago, žalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panagias liras ry- 
dome su elektros therapy. yloletiniais 
spinduliais, donusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
Iki 165 ir 176 laipsnių; Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 (vairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradienlhis—dienų ir vakarais 

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

Dresių Dezaininimas 
SJi Dresių Siuvimas 
M Skrybėlių Dirbimas 
Vfl Mes . telkiamo ekspertų instruk- 

cijas Aluose kursuose. Dienomis 
i r-rtMfl ar vakarais. Žema kaina. Šie 
kSM amatai yra patraukiantys ir 

gerai apmokami. Rašykite dėl 
knygutes apie kursą, kuriuo 
jų8 įdomaujate. t

Skrybėlės 
ftdjąy Mes išmokinsime kaip dezal- 

nlnti ir padaryti gražias skry- 
1 bčles, kol mokinatės. Diplomos 

V duodamos. Ateikite ar rafiykit 
C dėl nemokamos knygutSs. 

P V MA8TER COELEGE 
JOS. F. KA3NICKA. Principal 
i»o N. STATE *RAN. 2718

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western A ve.
Phonc Republic 4544
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STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Antradienis, grnod. 8, 1931 
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kas esti boso rugiapiute. Tei
sybė, bosas turi dalintis derliu 
su savo leitenantais. Bet, ži
note, savieji marškiniai arčiau 
prie kūno prisiglaudę, tad ir 
bosui, ' galima manyti, tenka 
didesne derliaus dalis, nei ki
tiems.
’ (Bus daugiau) Čikagietis,

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar

pinės Pašalpos priešmetinis susirinkimas 
bus antradienyje, gruodžio 8 dieną, Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 North 
Leavitt St. (prie North Avė.) Pradžia 
7:30 v. v.

Šiame susirinkime bus paskelbtos pa
sekmės balsavimo Draugijos valdybos ir 
kiti svambus apkalbėjimai. Pasibaigus 
susirinkimui eis trumpas programas. Kal
bės Dr. A. Dovidonis, Dr. V. Narijauc- 
kas, p. Semaška ir te.

Ch. Liet* Dr-jos S. P. Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks utarninke gruodžio 8, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos' Lietuvių Auditorijoj. 
Draugai, malonėsit būtinai atsilankyti, 
kadangi bus renkama valdyba, ateinan
tiems metams, taipgi ir daugiau svarbių 
reikalų turime aptarti. Pasilikusieji su 
mokesčiais molonėsit apsimokėti, ka
dangi knygos bus pavierijamos šiame 
mėnesyje. — Valdyba.

Birutės Choro, labai svarbi, repeticija 
įvyks šį vakarą, lygiai 8 vai. Gage Park 
svetainėje. į šia repeticiją yra kviečia
mi visi Birutės dainininkai-kės būtinai 
atsilankyti, nes ateinantį šeštadienį turi
me dainuoti stadijone. Valdyba

Bridgeport. — Draugystės Pa/aimintos 
Lietuvos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 9 d., 8 vai. vak.. Lietuvių 
Auditorijoj, 
nes yra daug 
mas valdybos, 
tės aplikacijas 
atsilankyti — 
mo mokesties. '

Malonėkite laiku pribūti, 
ką aptarti ir bus rinki- 

Kurie išplikėte draugys- 
lapkričio 15 d., meldžiu 
busite priimami be ‘įstoji- 

Valdyba.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
iap pataria Lietuvos bankai

♦

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomii ar vakarais. Del infotmacijij 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Weit Madison Street
I

' Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams. tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj. '
Ofisas atdaras ntjo 5 vai. ryto iki 9 v. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

Furnished Rooms
GERA proga bedarbiams arba darbi

ninkams; Išsirenduoja kambariai po 4 
ir 5 dolerius mėnesiui už kambarį, su 
kuknia. Gali patys valgį pasigaminti, 
gali kad ir su mažais rakandais ar be 
rakandų. . Atsišaukite tuoj 

628 W. 46 Place
Pirmos lubos •

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAI) sau draugės apsivedimui 
— merginos, našlės ar gyvnašljs, 25-35 
metų amžiaus. Esu nevedęs, 'gyvenu 
ant ūkės, myliu šeimyninį gyvenimą ir 
esu pasiturintis. Mylinčias ant ūkio 
gyventi meldžiu rašyti:

Box 1375, 
Naujienos,

1739 S. Halsted St„ Chicago, III.

Business Chances f
_______  -u--r-

TURIU parduoti grosernę. kendžių 
kampinį storą. 

2500 W. 39 St.

Keal Estatc For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namas, 

lotas, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgaf* 
■r parūpinant 1 ir 2nd roortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
T«L Lafayette 0459




