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Daugelis neišgali mokesnių val
džiai sumokėti

Rekonstrukcija ir padidinti 
mokiniai

Illinois valstija 
kitiems metams 

mokesnių nekels
Nutarimus patieks legislaturai 

nubalsuoti

VVashington, gruod. 8. Naują 
rekonstrukcijos programą ii 
padidintus mokesnius pasiūlė 
prezidentas Hooveris šiandien 
savo deklaratyvėj kalboj, pasa
kyto] Kongreso 72 sesijos posė
dyje.

Milžiniška rekonstrukcijos 
korporacija, kuri galėtų skolin
ti viešuosius pinigus reikalau
jančiai industrijai ir nauji įsta
tymai, kurie duotų daugiau lais
vės bankams pinigų skolinime 
ir biznio skatinime, buvo Hoo
verio kalbos pamatinė mintis.

Hooverio kalbos turinys
“Mes turime turėti būtiną ir 

aiškų valdžios išlaidų sumaži
nimą. Mes turėsime* laikinai 
pakelti didesnius mokesnius. Aš 
esu priešingas tiesioginei ar 
netiosioginei dole (valdiškai pa
galbai darbininkų apdraudoj). 
Bedarbių pagalba yra sutikta 
veiksmų įvairioms direkcijoms. 
Aš esu priešingas bet kokiąi 
bendrai tarifų revizijai. Mes 
nereikalaujame daugiau pinigų 
nei darbo kapitalo—mes tik prL 
valome įstatyti į darbą tai ką 
turime”. Tie ir kiti yra prezi
dento kalbos svarbiausi dėsniai.

Demokratų dauguma kongre 
se, padedant progesyviams re- 
publikonams pravedė liberališ- 
kesnę darbo tvarką, kuria ei
nant bus galima pravesti ir 
prohibicijos balsavimą.

Amerikos legijonas įteikė 
prezidentui Hooveriui reikala
vimą, kad butų pravestas pro
hibicijos balsavimas ir paskirta 
$25,000,000 veteranų pagalbai.

-Mėlinbarzdis” tik syki 
suiudo

'ksburgj W. Va gr. 8. 
Teisme dėl nužudymo 6 žmonių 
Vįrginijos mėlinbarzdis Harry 
Powers laikosi ramiai ir išdi
džiai, tik kuomet prosekutorius 
padėjo ant stalo kilpą, kuria jis 
smaugdavo savo “meilės” au
kas, Powers sujudo.

Powers gresia mirties baus
mė.

Anglija reikalauja su 
tarties su Rusija

Londonas, gr. 8. Britų Ko
mercijos Rūmai reikalauja nie 
ko nelaukiant sudaryti preky
bos sutarti su Sovietų Rusija, 
aiškindami, kad nežiūrint sovie
tų politikos, Rusija po kelerių 
metų gali patapti rimtas pa 
saulinis konkurentas.

[Acme-P. U A. Photo]

Turi laisvas rankas
Baronas Shidehara, Japoni

jos ambasadorius Washingtone 
patenkintas, kad nei Tautų Są
junga, nei Amerika neprivertė 
japonų išsikraustyti iš Man
džurijos.

2 moterys ir 6 vyrai 
Amerikoje kasmetą 
pelno 122,634,410 dol

Washington, grud. 8. Dvi iš
tekėjusios moterys ir šeši vyrai 
Amerikoj turi kasmet virš $5,- 
000,600 pelno. Bendrai jų pel
nas metams išeina $122,634,410 
ir jie sumoka metinių mokes
nių $17,288,718.

Pereitą kovo mėnesį buvo už
registruota 3,376,552 žmonės, 
turintys mokėti mokesnius, bet 
tik 1,946,675 išgalėjo užsimo
kėti.

Anglija iššaukia muitų 
karą Europoj

Londoną, gruod. 8. Konser
vatoriams einant prie pakėlimo 
100 nuošimčių muito ant įve
žamų prekių, Francija, Belgija, 
Vokietija, Holandija, Ispanija, 
Portugalija ir Skandinavijos 
valstybės rengiasi apsiginti 
protekcijos muitais ir galbūt 
jungtis prieš Angliją.

KALĖDINES DOVANAS IR KITUS
REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

SAVO APIELINKES jjlį

gruod. 8. 
Valstijos taksų ratų komisija 
po trijų valandų posėdžio nu
tarė, kad ateinantiems metams 
turi palikti tos pačios valstijos 
mokesnių vatos, kurios veikė li
gi šiol, tai yra 39 centai. Buvo 
planuojama pakelti ligi 44 cen
tų.

Chicagos majorui Cermakui 
kviečiant šiandien Illinois gu
bernatorius Emmerson ir po 
penkioliką senatorių bei legis- 
laturos atstovų sykiu su Cook 
apskrities valdžios atstovais su
sirinko aptarti padėčiai, kaip 
pagelbėti Chicagai išsikrapštyti 
iš finansinių vargų. Jų nutari
mai bus patiekti sekamai legis- 
laturos sesijai.

Rengiasi Vengrijai 
užmesti karalių

Habsburgai slaptai nori įvežti 
į sostą Otto

Londonas, gr. 8. Laimėjus 
Anglijos konservatoriams, čia 
pradėjo rinktis visokį nuverstų 
valdovų gimines, šiomis dieno
mis įvyko Habsburgų šeimynos 
slapti susirinkimai. Patirta, 
kad eks-imperatprienė Zita ir 
kaikurie Vengrijos monarchis- 
tai yra nupirkę orlaivį, kuria
me yra įtaisyta kopljrČiukė, ir 
tuo orlaiviu rengiasi slaptai į- 
šmugeliuoti princą Otto Habs- 
burgą į Vengriją ir Vengrijos 
teritorijoj, pačiame orlaivyje 
prisaikinti Otto “karalių”.

Moteris už karūnų 
brangesnė

Dar yra pasaulyje karšty meiliu

Viena, Austrija, gruod. 8. 
Rumunijos karaliaus Karolio 
brolis, Mikalojus, nusistatęs 
verčiau išsižadėti savo karališ
kų titulų, ne kaip persiskirti su 
Mme Deleti, divorsuota minis- 
teriene, kurią Nikalojus nese
nai vedė ir nuo kurios Karolis 
verčia atsiskirti. Pats Karolis 
taip pat buvo padaręs dėl Mme 
Magda Lupesku, bet pagyvenęs 
su ja apie 5 metus, vogčia grį
žo atgal į sostą.

Amerikiečiai bolševikų 
baliuj ,

Mukdenas, Mandžuri j a, gr. 
8. Visas Amerikos konsuliarinis 
štabas su pačiomis ir daug 
Amerikos bei Anglijos reziden
tų viešėjo Sovietų Rusijos gen. 
konsulo iškeltame baliuj, pas
kui žiurėjo sovietiško filmo 
“Audra Azijoj”, kur yra rodo
ma, kaip čeingis Kan 12 šimt
metyje sukėlė Mandžuriją ir iš
varė ateivius į juras.
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Ispanų pastangos 
ateity apsisaugo!

prieš diktatūras
Prezidento galia suvaržyta 16 

paragrafais
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Madridas, Ispanija, gruod. 8. 
ši respublika ilgai kentusi mo
narchijos, paskui diktatūros 
slėgimus, imasi visų priemonių 
apsisaugoti nuo panašios nelai
mes pasikartojimo.

Kad prezidentas nedrįstų pa
sikėsinti pasigrobti galią, jis 
yra suvaržytas visa sistema iš 
16 straipsnių, kas jam nevalia 
daryti. ' Pasikėsinimas prieš 
konstituciją yra svarbiausias 
kriminališkas nusikaltimas. Sei
mas yra aukščiausias šalies au
toritetas. Prezidentas gali būti 
pašalintas dviejų penktadalių 
atstovų nubalsavimu ir konsti
tucijos garantijų tribunolo nu
tarimu. Norintis kandidatuoti 
antrapi terminui prezidentas tu
ri palaukti 6 metus.

Tautų Sąjungos 
sesija pasibaigė 
nieko nepasiekus

Japonija pasilieka “banditų 
gaudyti”

Paryžius, gruod. 8. Tautų Są
junga, posėdžiavusi veik nuo 
pat pradžios karui Mandžuri 
joj kilus ir nieko nebegalėdama 
padaryti, nutarė baigti posėdį ii 
rytoj išsiskirstyti namo, patar
dama Japonijai “išsikraustyti 
iš Mandžurijos taip greit kaip 
bus galima”. Del formos pa
tariama siųsti neutralę komisiją, 
kuri neturės jokio autoriteto.

Japonija pasilaikė sau teisę 
“vaikyti banditus” po Mandžu
ri ją.

Bado armija pasitraukė 
iš Washingtono

[Acme-P. U A. Photo] 

Kaip brolį lietuvį laidoja
Apie savaitę atgal miręs Chicagoj lietuvis, cirkų aktorius, 

Bush, svėręs 640 svarų, įdėtas-į 400 svarų grabą svėrė virš pusės 
tonos ir negalima buvo jo kitaip išgabenti iš namų, kaip tik nu
leidžiant per langą. Kadangi nė vienas graborius neturėjo to
kių prietaisų išgabenti Bush’o grabą, tai buvo pašauktas pia
nų sunkvežimis. Paveikslėly matomas velionies kūno nuleidi
mas ir gatvėj stovintis piano moveris sunkvežimis.

Fašistai valysią 
vokiečių kraują

Moteris nuvarys į virtuves

Kentucky mainerių 
ir savininkų byla 
daros nacionale

Kova eina už savininkų pergale 
arba darbininkų laimėjimą

Fraya pranašauja 
ateinančių metų 

tvarkų pasaulyje

Leipzigas, Vokietija, gruod. 
8. “Nazi”, fašistų daktarų ir 
farmacistų kongrese nutarta, 
kad fašistams paėmus valdžią 
Vokietijoj f~B- 
griežta 
veislė 
žiedas” 
kraujo 
terys busią nuvarytos atgal j 
virtuvę, kur joms vieta priklau
santi.

Washington, gruod. 8. Dre
bėdami nuo šalčio apie 1500 
bado armijos maršuotojų, kurie 
su dideliu triukšmu buvo nuke
liavę į Washingtoną, dalyvauti 
kongreso atidarymo iškilmėse, 
negavę prieiti nei prie prezi
dento Hooverio, nei įeiti į kon
gresą, išvažinėjo atgal. Kelios 
dešimts jų automobilių išvažia
vo pirmiau, tad likusieji turėjo 
labai susispausti. Kažkurie tik 
stovėdami beišvažiavo.

1932 metų fronte nieko naujo, 
sako francuzė

turės būti įvesta 
eugenika ir nordikų 

“gražiausias žmonijos 
apvalytas nuo svetimo, 
priemaišalų. Visos mo-

Kruvina Peru inaugu- ‘ 
racija

Lima, Peru, gruod. 8. Smar
kiame susirėmime tarp piliečių 
ir policijos 10 užmušti ir 13 su
žeista besirengiant prie naujojo 
prezidento Cerro inauguraci 
jos.Karveliai išgelbėjo ja

ponus nuo kiniečių
A

i

Paryžius, grud. 8. Depresijos 
galą ateinančią vasarą ir Hoo- 

1 verio pralaimėjimą kitą rudenį 
išpranašavo Mme Fraya, pagar
sėjusi franeuzų spėjikė.

Metai atgal ji išpranašavo 
Anglijos sterlingo puolimą, Jof- 
fre mirtį, Mandžurijos karą, 
Alfonso nuvertimą ir Pierre 
Lavai patapimą Franci jos prem
jeru.

Apie Ameriką ji pasakė, 
‘Suv. Valstijos turės blogus lai
kus ligi ateinančios vasaros, bet 
prieš metų pabaigą Amerika vėl 
ves pasaulį į turtus ir gerbū
vį”. '

Kitų metų dideles katastrofas 
įšauks ne karas, bet potviniai. 
Ji pranašauja didelius potvinius, 
jūrių nelaimes, bet jokio karo 
nei revoliucijos.

“Amerikos rinkimai atneš vi
sišką politinę permainą. Hoo
veris nebebus išrinktas. Pietų 
Amerikoj bus daug politinės 
agitacijos, Argentinoj bus val
džios permaina, bet jokios re
voliucijos, 1 .

, Diktatoriai galės miegoti

“Europoj joks sostas nepa
svirs ir joks diktatorius nepa- 

1 sitrauks, ir jokia revoliucija ne
ini vers esamos padėties, joks 
valdovas nemirs iš 'pasikesinto- 

! jo rankos per 1932 metus. Tai 
bus politiškai ramiausi metai.” 

; Mme Fraya, kuri prieš kelis 
metus įspėjo Alfonso likimą, 
dabar pasižiūrėjusi jo dėlną 
stačiai pasakė, kad jis niekuo
met daugiau nebeatgaus Ispani
jos sosto.

112,407 meksikonų
> grjžo

Meksikos Miestas, gr. 8. šiais 
metais grjžo atgal į savo šalį 
112,407 meksikonąi emigrantai, 
daugiausia iš Suv. Valstijų

Mou^t Sterling, Ky., gruočl. 
8. Angliakasių unijos organiza
toriaus Jonės geismas eina su 
dideliu karščiu iš abiejų šalių. 
Vietos valdžios ir kasyįflų sa
vininkų reikalų gynėjai nori iš 
Jonės padaryti visų žmogžudys
čių kaltininką, bet kuria kaina, 
bet ątšargesnieji jau ieško ki
tokios išeities.

Yra tik dvi išeitys: jei Jo
nės ras kaltu, jam gresia mir 
ties bausmė arba viso amžiaus 
kalėjimas. Jei ne, jis turi bū
ti paleistas. Pirmame / atvejy 
laimės darbdaviai, antrame — 
unija.

Legislatura žada tirti
Jonės pasmerktas \ mirti, tap

tų kankiniu visoj šaly, Jonės 
kalėjime butų tas pats, kas da
bar yra Mooney kalėjime. Kal
bama, kad Kentucky legislatura, 
gal ir federalė valdžią imsis da
lyko tirti, lies įrodyta, kad dar
bininkai ir vadai buvo provo
kuojami pačių valdininkų ir 
darbdavių.

Kentucky angliakasių padėtis 
yra tokia: ilgos darbo valandos, 
žemos algos, priverstinas pir 
kimas, darbdavių krautuvėse už 
aukštas kainas, nusukimai už
darbių ir anglių svorio. Pana
ši padėtis yrą ir kitose anglių 
pramonės valstijose.

Mukdenas, grud. 8. Genero
las Honjo išreiškė didelės padė
kos karveliams, kurie daug kar 
tų išgelbėję japonų kareivių 
dalis iš kiniečių spąstų. Kelis 
kartus japonai buvę ąpsupti ke
lias dešimts kartų stipresnių 
kiniečių, ir tik per karvelius pa
vykę paprašyti pagalbos.

Vienas karvelis belėkdamas 
buvo užpultas kiniško arelio, 
tačiau gyvas išsprukęs parnešė 
svarbią žinią ir tapo išgelbėtas 
visas kareivių pulkas. Karvelis 
buvo labai sužeistas ir nupeštas 
ir tuojau mirė.

Šėtono karalystė užšalo!
Satan’s Kingdom, Conn., gr. 

8. šio savotiško vardo kaimelio 
gyventojai turi šaltą laiką, tem
peratūrai nukritus ligi 4 že
miau zero ir vandeniui užšalus. 
Sdtan’s Kingdom (šėtono ka
ralystė) randasi tarp Winsted 
ir' Hartford, ęonn.

Kunigaikščiai turės žie 
mauti namie

Berlynas, gr. 8. Del Vokieti
jos respublikos patvarkymo, 
kad nevalia išleisti daugiau kaip 
po $48 mėnesiui užsieniuose, da
bartiniai kaizerio giminaičiai 
turės žiemauti namie.

Austrijos fašistų vadas 
' pasidavė

Dr.Viena, Austrija, gr. 8.
Walter Pfriemer, kurs organi
zavo nenusisekusį fašistų per
versmą rugsėjo 13 d., buvo pa
bėgęs į Vokietiją, Jugoslaviją ir 
Italiją, bet grįžo ir pasidavė po
licijai; pasodintas kalėjime.

Atsigavo ugniakalnis
Karuizwa, Japonija, grud. 8. 

Azama Yama ugniakalnis išsi
veržęs apipylė apylinkę degan
čia lava; kalnuose įvyko žemės 
drebėjimas.
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pa-Sugedę kiaušiniai 
brango v

iMilwaukee, Wis., gr. 8. Su
gedę kiaušiniai, juo labiau su
gedę juo geriau, dabar labai pa
ieškomi Milwaukee. Viena lakų 
firma išrado, kad iš sugedusių 
kiaušinių galima pagaihinti ge- 
riausį laką adai nudažyti. ,

Paryžius, gr. 8. Atstovų rū
mai priėmė $47,840,000 sumą- 
naujiems karo laitams statyti 
per 1932-19^3 metus.

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

Galimas lietus; stiprokas pie
tų ar pietryčių vejas.

Vakar temperatūra 24-30.
Saulė teką 7 :06, leidžiasi 4:« 

19; mėnuo teką 7:48 ryto

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA. 
GREITAI IR SAUGIAI.

.NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

K

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

Tel. Roosevelt 8500.
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Brooklyn, N. Y
ŠIS IR TAS

iaučiai.
Dabartiniu laiku kriaučiai 

jau Užbaigė darbo sezoną. Nors 
išėjęs -sezonas irgi buvo labai 

LiĮbet ‘ sulyginus su ki- 
ėmis, visgi kriau

čiai šiek tiek dirbo. Brooklyno 
lietuvių kriaučių nelaimė yra 
ta, kad jie turi savo unijos lo- 
kale viršininkais tokius žmones, 
kurie iš viso lokalo yra nega
biausi. Tad dėl šitos priežas
ties—musų-kriaučiai daug, daug 

antėjo ir ateityje gal dar 
Kiu nukentės.

tomis

Tačiau aš šiuos musų uni
jos viršininkus daug nekaltinu, į 
nes jie su savo “gabumais” gai! 
niekad nesitikėjo ton vieton pa-į 
tekti. Bet Buivydas, savais iš- 
rokavimais, su politika Lygos, 
kuri yra jo nuosavybė, tuos 
Žmones ton vieton įstūmė. Oi. 
kriaučiai, kriaučiai, daugiau 
rūpinkitės savo reikalais.
Kas dedasi SLA. 38-toj kuopoj.

Lapkričio 5 d. reguliariame 
cusirlnklme tapo nutarta su
rengti Susivienijimo 45 metų 
jubiliejini paminėjimą su pra
kalbomis, koncertu ir balium. 
Nutarė tai nutarė, bet kuomet 
reikėjo išrinkti komisiją tam 
surengimui, tai visa eilė tau
tiškų fašistų buvo perstatyta 
ir nei vienas neapsiėmė. Mat, 
jie užimti fašistiškos federaci
jos darbu. Kuomet taip, tai ko
misija tapo išrinkta iš progre
syvių žmonių, ir pavesta jai 
visas darbas atlikti.

Po susirinkimo komisija ėmė
si stropiai už savo darbo: pa
ėmė Piliečių Kliubo svetainę ant 
gruodžio 20 d., užkvietė kal
bėtojus — adv. F. Bagočių iš 
Bostono ir Dr. M. Viniką, vie
tini. Koncertui gavo šios apy
linkės geriausius dainininkus, 
ir viskas ėjo gerai. Bet štai ko
misija, parašius plakatus, nu
neša i “Tėvynę” atspausdinti. 
Jurgeliutė priima ir, išlaikiusi 
savaitę laiko, praneša komisi
jai. kad ji “Tėvynėje” nedarys 
tų plakatų, ir sugrąžina komi
sijai tą rankraštį visą sutep
tą. žinoma, komisija plakatus 
padarė kitur.

Matomai, Jurgeliutė, gavusi 
plakatų rankraštį, mušė trivo- 
gą visiems Brooklyno fašistų 
fetfebeliams, kad čia jau pavo- 
ius nes progresyviški kalbėto
jai tame parengime kalbės. Na, 
ir “vienybiniai” fašistai, pada
rę skodą, nutaria, kad Jurge
liutė plakatus nedarytų ir in
formuoja kuopos komitetą, kad 
sustabdytų komisiją nuo darbo 
iki kuo|K>s susirinkimui, ■— o 
susirinkime visai išmesti tą ko
misiją ir parengimą padaryti 
tokį, kuris butų fašistams nau
dingas. Komitetas, nors dėjo di
džiausias pastangas, bet tai at
siekti negalėjo, nes komisija 
jau viską buvo prirengusi.

Gruodžio 3 d. įvyksta kuopos 
susirinkimas. Fašistai kampuo
se stulpuojasi — daro “rodąs”, 
kokiu “spasabu” užkariauti su
sirinkime “narodą” ir komisi
jos rengimo darbą atmesti.

Strumskis susirinkime užima 
strategiškiausią vietą ir po ko
misijos raporto jis atsistojęs 
išplūsta Bagočių, socialistus ir 
duoda įnešimą komisijos rapor
tą atmesti. Diskusijose iš abfe- 
jų pusių kalbos eina gana kar
štos. Po diskusijų balsavime di
delė dauguma balsų užgiria-ko
misijos raportą ir>još visą dar
buotę, Strumskis nervuojasi ir 
valgo cigarą, Valaičio kaklas 
patysta pusantro tolio, — fa
šistuose pasireiškia panika ir 
jie keikia socialistus.

• Tai ve kokie tie žmonės — 
komisijoje dirbti ting-i, bet kuo
met kiti darbą atlieka, tai jie 
triukšmuoja ir kelia lermą kuo
pos susirinkime prieš komisiją, 
kad ve “negerus” kalbėtojus pa
kvietė. ■ Bet susirinkimas ' gerai

padarė, kad nulenkė tiems su
tvėrimams fašistiškus ragus. 
Pažymėtina, 'kad ‘ šitas susirin
kimas buvo gana‘ Skaitlingas, 
nes atvirutėmis buvo šaukia
mas, tad kuopos nariai tikėjo, 
jog bus SLA. Pildomosios Ta
rybos’ nominacijos. BeV kad ant 
atviručių nebiivo pažymėta no
minacijos, tai nutarta šaukti 
špecialj Susirinkimą’ hnt gruod
žio1 10 d. t \

Nežinau kodėl, bet musų fa
šistai deda visas galimybes už 
Jurgeliutės "palaikymą vėl Su
sivienijimo sekretore. Gal jie 

į kaipo iš “nepilnametės” mergi
nos tikisi šio to; gal to, ką 
Devenis gavo iš Susivienijimo; 
o gaf ko kito — fašistai už dy- 

hodirbs,
— Pimvir kalnietis.

k av

Westville, III
SLA. Pildomosios Tarybos 

nominaci jos

čių įvyko dviejų Susivieniji
mo kuopų nominacijos. Agi
tacija buvo vedama gana 
smarki, ypač iš fašistinės pu
sės. 'Tur būti, kiekvienas na
rys gavo lapelį su p. Bačiuno 
“abrozdu”. Bet kaip negir
tam pigios rųšies tav4>rą, o jį 
visvien sunku įpiršti. Tai pa
rode balsavimo daviniai. SLA. 
18 kuopa nominavo sekamai:

į prezidentus F. 
35; J. Grinius 16;' 
ir Bačiunas L

Į vice-prezidentus 
38 ir Mikalauskas 9.

Į sekretorius Dr. M. Vinikas 
42 ir Jurgeliutė 11.

į iždininkus K. Gugis 17 ir 
Mažeika 13.
Stungis 47, Arišiunas 14 ir Ja
nuškevičius 9.

į daktarus kvotėjus Dr. Ka
ralius 57 ir Dr. Jonikaitis 9.

SLA. 29 kuopos nominacijų 
pasėkos buvo tokios:

Prezidentu J. Grinius 
52 balsu, o Bagočius 6.

Vice-prezidentu Mikalauskas

Bagočius

J. Grinius

gavo

Sekretorių Dr. M. Vinikas 
51 balsus.

Iždininku K. Gugis 21 (kitų 
balsų neteko patirti).

Daktaru kvotėju vienbalsiai 
tapo nominuotas Dr. Kara
lius. Gavo 65 balsus,

— Narys.

Kenosha, Wis.
SLA. 212 kuopos nominacijų 

pasekmės

Gruodžio 6 d. įvyko 
212 kuopos pricšmetinis 
rinkimas, kuriame btivo nomi
nuojama Pildomoji ’ Taryba ir 
renkama kuopos valdyba. No
minacijų pasėkos buvo tokios: 
ant prezidento J. V. Grinius 44

SLA. 
susi-

' valdyba, su Mažais 
išginimais, pasiliko Senoji. Iš
rinkta tik Aaujas vice-pirmi- 
hinkas p. Radavičius ir dakta
ru 
Kuojui nutarė atsikreipti j 
Centro Valdybą, kad butų al
gai vintas* foiidas ’-Šbl-ilimui 41b- 
laimėn patekusių narių ir jų 
šeimų. Tas fondas dabar ran
dasi tik ant pdj>ierio. ’

Prie kuopos taip jau tapo 
įsteigtas fondas šelpimui tų 
narių, kurie negali užsimokėti 
į Susivienijimą duoklių.

tų tinkaitnumfts. Vištas ftpsi 
ėjo gana ramiai.

— J. Ambrose.

kvotėju Dr. ,I?,aka.!:'akas: 'Newl4ilford, Conn

Ročkford, III.
♦ ■ "'.''r „irtoriil...,,' ■

SLA. 77 kuopos, susirinkimas 
ir Pildomosios Tarybos 

nominacijos
....W . .

Sunkiai sergą ponia L.
, Kr iiįiunas

K uo
tam 

musųtikslui $25. Reiškia, 
kuopa rūpinasi savo nariais ir 
jų padėtimi. Butų gerai, kad 
ir kitos kuopos paragintų Cen
trą labiau susirūpinti savo 
senaisiais nariais, kurie dėl 
nedarbo atsidūrė blogoj pa
dėtyj. — Senas Narys.

šiomis dienomis sunkiai stin 
Sirgo ponia Į/'KrfŠčiUllas. ‘ Jai 
tapo padaryta pavojinga ope
racija. ’ Dalbai’ ji randasi 
Ddmbūry ligoninėj, Doinbury, 
Conn. Jos kambarys yra 16as.

Ponia Kriščiūnas tttri ddug 
giminių ir draugų Chichgoj.

Kuopa laike priešmetinį su
sirinkimų, kuriame įvyko Pil
domosios Tarybos nominaci
jos. Nominacijas pilnai laimė
jo Vakarų Komiteto sąrašas. 
Tik daktaru kvotėju pasirink
ta Dr. ‘Ovalius, Vietoj' Dr. 
Bronušo.

Kadangi po ranka neturiu 
skaitlinių, tai nepaduoda'kiek 
kuris balsų ghvo.

—' P. G. Aleksynas.

Lee Park, Pa.
--------- ,------ /

Bagoėius, Vinikas, Bakanas 
gavo daugiausia balsų

Gruodžio 6 dieną įvyko 
SLA. 68 kuopos metinis susi
rinkimas.
Užbaigus kuopos reikalus, pri
eita prie Pild. Tarybos nomi
nacijų. Turiu pastebėti, kad 
68 kuopoje dar randasi “pro
gresyvių” 11 narių, kurie visi 
kaip vienas, balsavo už “pro
gresyvių” slcitą. Tik į dakta
rus kvotėjus nominavo vietinį 
Htadulį.

Nominacijų pasekmės:
Ant prezidento: F. J. Bago- 

čius 29 balsus. .
Vice-prez. A. Mikalauskas 

22 b.; J. V. Grinius 7 b.
Sekr. Dr. M. Vinikas 29 b.
Iždininkas Lopatto 22 b., K.

Narių dalyvavo 40.

Iždo Glob. St. Bakanas 29 b., 
Januškevičius 21 b., G. J. Stuh-

Dr. Kvotėju Stanislovaitis 19 
balsų, Stadulis 13 b., BrOnu- 
šas 7 balsus. ■ *

Po nominacijų j Piki. Tary
bų eita prie kuopos* rinkimų. 
Beveik visa kuopos valdyba 
liko išrinkta ta pati, išėmus iž
dininką. — St. Žukauskas.

Detroit, Mich.
Iš SLA. 352 kuopos darbuotės

................... *—- — •' ■■ —  ■ ■■ -*  —-  '1 ■ . ■■■ •

L.lTHUANIA-//ie Enigma
h Copyright Tivetitieth Cen(ury and Aftec

'< by VALENtlNE J. O’HARA
Membcr of British Political Mission to Lithuania

prėpared'tb* gtunt 'co’ltyeusatloh' 
for those estates which were 
originally acąuired through leg- 
itimate inheritąnce or purchase, 
and only those that were ob- 
tained through confiscations 
under the Tsarist rule are ex- 
propriated without payment. 
Before the, war 50* pėr cent of 
land constituting the territory 
of Lithuania belonged to the 
peasah’try, 40 per cent belonged 
U’ landowners possussing mbre 
than 250 aeres each, and 10 
per1 cent was ChuYch or statė 
property.

The main objects of the land 
reform are to make provision 
for the landless, and the own-- 
ers of *dwarf' holdings to create ( 
favourable Conditibns for the 
developmėnt of •fegriculture, and 
to ifnationališe those resources

whlch * the State‘ tonsidėrs it 
can better preserve or utllise 
than-private persons. The pea- 
sant land hunger was such 
aftcr the war and the liber- 
ation bf the country that it 
vvould have been fatal for any 
Government to have delayed 
satisfying it.

(To be continued)

Red. Atsakymai
P. S. Rindokui. — Praneši

mus pavėlavo, — gautas tiktai 
antradieny, susirinkimo dieną.

AGERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

gužis 5 ir Glaveckas 3. Ant 
vice-pręzidento T. Aleksynas 
37, Grinius 10 ir Mikalauskas 
2; ant raštininko M. J. Vini
kas 55 ir Jurgeliutė 2? ant iž
dininko K. Gugis 45 ir Tareila 
8; ant iždo globėjų J. Marcin
kevičius (vietinis) 44, J. Gla
veckas 16; ant daktaro kvotė
jo A. J. Karalius 38. Kiti ga
vo po kelis balsus, — vieni 
daugiau, kiti mdžiau.

Vieną dalyką reikia pabrėž
ti, kad Tareila vos kelis bal- 
sufi tegavo, o už- Bačiimą ne
padubta nei vieno balso/ Reiš
kia musų kuopa » nutarė iš
tinti tinkamus narius į Pildo
mąją Tarybą, nežiūrint į tai, 
kad vienas buvęs bolševikas 
“be pakaušio” (gal bus- tiks
liau pasakyti, — be dantų) la
bai negražiai peizojo kai1 ku
rios kandidatus,. sakydamas, 
kad esą dabartiniu laiku Chi- 
cagoj vienam nariui ant $3,000 
vertes namo yra paskolinta 
$7,000. Tokį “molio Motiejų” 
reikėtų paimti už pakarpos ir 
pareikalauti, kad jis faktais 
įrodytų,‘'jog taip yra padaryta.

tainėj įvyko labai svarbus su
sirinkimas, kadangi buvo no
minuojama Pildomoji Taryba 
ir renkama nauja kuopos val
dyba. Trumpai suglaudus, 
rinkimu rezultatai buvo to
kie: į prezidentus dauguma 
balsų gavo J. Grinius; į vice
prezidentus A. Mikalauskas; į 
sekretorius Čekanauskas; į iž
dininkus didelę daugumą ga
vo K. Gugis; į iždo globėjus S. 
Bakanas ir Januškevičius; dak- 
daru* kvotėju beveik vienbal
siai ‘ tapo nominuotas Dr. J. 
Johikaitis.

Su mažais pakeitimais val
dyba liko išrinkta senoji. Prieš 
balsavimus’ buvo apkalbama 
Pildomosios Tarybos kandida

" r—-. ■>.....
v (Gąnt)

When we conšįder the* heavy 
disabililies under which Uth- 
uania has never ceascd to labor 
since her dėclaration of inde- 
pemlence in 1918, it is mar- 
velloua what has since 
done to make good the ra v-' 
ages of the war and to inerease' 
the economic properity of thę 
country. Already the rėcovery 
i n such Vitai concerns as agri- 
cultural. prodtiction &nd live- 
stock inventoięy * has reached 
the pre-war level and iii sdme 
instances has surpassed *i't. Būt 
the leadėrs of the peoĮjle are 
ttllder no illusions as to H;he 
gigahtic task that remnins to 
be, accoitiplished befOre Lith
uania can justly chdllonge com- 
parison with countries' of ap- 
proximately ,cthe šhme brea and 
proportion i'tP^estern Jlurdpe., 
such as Denmarįk, ’ ilollarid, 
Switzerland ariif BSlgiUni. Th'erė 
is, however, in the tyjMčal Lith- 
uanian a ųuality of tenacity 
rind stėadfastness ‘ of ‘ purpose 
which augur^ wbll Jfor'? steady’ 
progress alike in the JČconotnic 
and cultural , spheres, if only ' 
peace can be preserved in that 
part of the jworld. A certain 
political indjability reflcdted 
in the conflidtAof parties and 
freąūent čhangęs of govern- 
ment during recent years does 
not extend to the domaip' of 
forėign policy, tvherein the 
principle of continuity has been 
fairly well preserved. It is for ’ 
example regarded as - axiomatic 
that Lithuania mušt at all costs 
remain on friendly terms wi'th' 
her mere pov^erful neighbourš./ 
In pursUance *bf this principle' 
the ‘PopUlist — Socialist Go- 
vęrnment in 1926 concluded a 
treaty • of non-aggresion witb 
Soviet Rtissial and Although a 
military coup d’eUat' oh De- 
cember 17 of that year tutned 
that' Government' out of office 
and established in its stead a 
nationalist aįministration, the 
latter - has not venture'd to 
revoke, its predecessors policy 
in this regard. Indeed, it seeks 
to strejigthep it further by contrary, the Government

been

means of commercial treaties 
vvith Germany, Latviu, Estonia, 
and Finland rnore particularly.

Lithuania is no longer the 
preserve it was gradually be- 
ČOmlng Tirider Russian rule of 
a few territorial 'magnates. It 
is 'nbw essentiall^' a land of 
šmall farmers. Within presėnt 
boundaries the area is nearly 
21,000 kųuare rrtiles, with a 
population of about 2,500,000, 
of ‘whom 75 per cent are Lith- 
uanians 
per cent Poles and 7 per efent 

‘ilušsians and 
ities. The figUres for religion 
show 85 per cent Roman Cath- 
olics, 7.5 per cent Jews, 4 per 
cent Protestants and Calvinists 
and 2;5-per cent Orthodox and 
Old Believcrs. _______  ___
dėnta 
«n area of about 31,000^s<įuare 
rniles and a population of near
ly 2,300,000.! The Memel terri- 
tory compromises an areaf of 
945 sųuare niiles, with a pop
tilation ;of over 150,000, 90 per 
Cent.of theise.Įsjeing Protestgnts 
and ;5 "pef ’efent1 Roman Cath- 

’BlIfcs. 'The/present Capital bf 
Lithuania' (Kaunas) has a pop- 
Vlatibn ofį 100,000, Mėmei (now 
C&llėd Klaipėda) of under 40,- 
000, ‘ šiaįliai (Shžluli) and 'Pa
nevėžys bf about' 20‘000 each. 
The U'fban population of the 
cbuhtry forms only 10 per cent 
of the totai? The ancient Capital 
(Vilna) - has -a population' of 

‘about- 220,000.
Under "the uagrarian reform 

ih- Lithuania thė'makitfium area 
bf land thatf‘may’ 'be pbssessed 
in’bfėe simįle' by.1 dhy 'širjgle in- 
dividhal 'is*;200 nėrės, ‘hlthbugh 

’prbvišioh^ iš’ iriądė *for the leas- 
Ing of febpšid'ėrably niore ‘if the 
Upplicant''ėan T)tbve his ability 
tb ' farm Upon a. largėr sclde. 
The law' of čoiirse, haš' alfėct- 

zėd the' big es'tates ‘ <iwned ‘for 
t he most part by* Pdlish or Pol-f 

'bnisėd Eithuaniam Idndlčrds. It( 
is, however, a mistake to sup-, 
pose 1 that the princjple ofj 
wholesale cbnfiscation’ has beenj 
applied to!šuch; estates. On the.

10 per cent Jews, 8

other natiorial-

Lithuania Irre- 
the Vilna regien, has

“MAN NERElKFA KELTIS...
Aš Turiu Telefoną Prie Pat Lovos.”
Yra tikras komfortas turėti telefoną miegamą- 
jame kambaryje. Jus galite atsakyti vėlyvus ir 
ankstyvus pašaukimus be ' kėlimosi iš lovos. 
Vien jau turėjimas telefono prie lovos teikia 
pasitenkinimą—jus žinote, kad jis' yra po ranka 

kada tik atsiras7 reikalas
Leiskite mums pasakyti kaip mažai kainuoja šis patarnavimas. 

’ Tiktai pašaukite musų Biznio Ofisą.

MirkPAIN«EXFELtER»
Įre^. J. V. Pat. Biure.

Masažuokit savo muskulas su juo. x
Išvengkite peršalimų išsitrindami su judmi sau krutinę.
Apsaugokite savo darbų palaikydami geroj padėty savo sveikatų. 

. PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.
Kaina 35c. ir 70c. • r - - * Parddttoda Visur

• Tikrasis turi INKARO vrisbaženldi.

“Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos’ šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramo j padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjį 
seną

Naujas Oscar AmeHnger
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

THE NE\V 1932 CHEVROLET SPEC1AL 8EDAN

SfiB

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $ 1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST.OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

„lifrl.lJMlj, * nLrfi—Mt—m

‘NIEKS NETIKI,
kkd Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atVijaia ir 
' dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems irietams Amerikos lietuviai* turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti''prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI '/^^
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikražtis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokaio ąjpdlbėjas. 

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Liettovos* Ukinin- 
• kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

- “Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai,?TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tat- svMlmeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes nė Vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie ptatys* n&mokės 

t' apseiti be laikraščio!
Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “LAetuves'-Ukiuinkui” 

50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kfiuhas Gedimino gat. 88 Nr.

P* S. 1 Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon IŠsirašyti, rei
kia atsiųsti visų motų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL

ifiMnaa.il
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Rožių žemė
kuonu

Marųuette Park
South Englewood

Vagiliu visur randasi

Budrike Krautuvekeikia

NEW 1932 CHEVROLET COACH

BOSCH RADIO

Jus Galite Turėti

Jau Laikas Pasirinkti
Dovanas dėl Kalėdų

KALĖDŲ DOVANA

KRAFT GERIAUSIA YRA DOVANA TAI
Velveeta

Kuris padaro žmogų laimingu kasdien

Balzekas Motor Sales

SHE’S $0 POPULAR

ŠLL
&kis

MOT ACHANC6 
MOT A OHANC’E

NO MARIU 
ON BRUNE 
OFNOSE

Klausykite Gražių Lietuvių Radio Programų kas Ne- 
dėldienį iš stoties WCFL 970 kilocycles nuo Tiki 2 po p

1514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Loois Ava. 
CHICAGO. ILL.

MM CUA- 
LOOKJN’ AT

vėliausios mados 
akitiiai sustiprins

Autorizuoti
*

Pardavėjai

4030 Archer Avė 
Tėl. Lafayette 2082

LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė, 
Telefonas Lafayette 6195

— lengvai 
tyras' kaip

MODEL 31-H 

SUPER-HKTtRODYNR

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai S Long Dirtance Removal 
3244 S. Halsted St 

Offkc Td. Calomet 3399 
Ra. Td. Yanfa 340»

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

THE MOST 
STARTLINC

RIAD THESI 
AMERICAN BOSCH 

1932 FEATURES
SUFSR-HETERODTNS ' 

PKNTODE POWSB TUU

MULTI-MU TUBIS
SCRItM ORIO TUBIS 

FAST-HEATER TTFI 
TUBKS

FULL RICH TONE

PERFECTtO TONE 
CONTROL

TOLUME CONTROL

IRSTANT STATIOM 
FINDING

LINt-O»LITE TUNING
ELECTRO-DYN AM1C 

BPIAKKR

COMFLETtLY SH1ILDEO
LANGE CHASSIS, ROT A 

MIDGET
t» RE AL FURNITURE 

P1ICI--1D INCHES TALL

HER PAVES BN THE 
bOUBLE ENTRV 
K SNSTEM r—

— Bim- 
Aš jiems 

kad abu juodu tei-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lengvais išmokėjimais 
Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy' 
kabinete, dabar $ČQ.0i

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

Tūlas laikas atgal men teko 
aplankyti South Fnglewoodą ir 
susitikti su viena šeimyna, ku
ri likosi nuskriausta. Skriau
da jai padaryta ne namuose, bet 
amžino pasilsio vietoj 
vių kazimierinėse kapinėse.

Pirm poros metu kalbama 
šeimyna turėjo vienatinę duk
terį, kuri jau buvo baigusi pra
dinę mokyklų. Bet nelemtoji 
mirtis išplėšė mergaitę iš šei
mynos tarpo ir pasiuntė amži
nai ilsėtis. . ,

Tėvai, netekę dukters, jautė
si amžinai nuskriausti. Bet jų' 
tėviškoji meilė neišnyko jų 
širdyse. Jie lankydavo mergai
tės kapų kiekvienų sekamdienį, 
puošė jį gėlėmis, kad kapas/at
rodytų neužmirštas.

Ne, taip seniai Onytės, t. y. 
mirusios mergaitės, motina iš
augino porų žieminių gėlių ir 
nuvežusi jas į kapines papuošė 
dukters kapų, jau' nesitikėdama 
kapines dažniau lankyti, ba šal
toji žiema kelionę sutrukdo.

Bet esant gražiam orui mo
tina aplankė kapų dar kartų. Ir 
ką rado? Pamatė, kad gėlės jau 
pavogtos nuo kapo.

Yra kalbama musų tarpe ne 
mažai apie kultūrų. Pasakoja
ma, kad mes lietuviai pralenkę 
ir kitų tautų žmones kulturin- 
gumu. Bet yra musų tarpe to
kių, kurie žmoniškumu visai ne
pasižymi: ne tik gyvųjų teisių 
nepaiso, al’e'ir minusiems ramy
bės neduoda. •

Man jau teko pastebėti “Nau
jienose”, kad tokių atsitikimų 
buvo pasitaikę kazimierinese

dams, adv. ir p-niai Bradcbu- 
liams, Kučinskams, Petkams, B 
Žalom \iš Gary, Ind.) ir siun
tėjam \ kvietkų iš St. Joseph 
Mieli., telegrama. Visiems ačiū

D. Gricienė.

Vietoj
įsteigtų George Pullmano. Ja
me yra visokių knygų. Pa- 
tarhavimas gerasr. Knygas 
galima skaityti knygyne ir ga-

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
N; OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ 

756 West 35th Street -v Telefonas Yards 1829

Įima jas neštis namo. Liuoso J
laiko turėdami pasinaudokite 
knygomis. * Už knygas mokėti 
nereikia, jas galima gauti vel-Bedarbių turime daug. Apie- 

linkėje dirbtuvės stovi uždary
tos. žmonės kalba, kad po 
Kalėdų pradėsiu eiti darbai 
geriau. Ateis ir tas laikas ir 
pamatysime ar bus daugiau 
darbų, ar ne.

Nekurie vedusių gauna mai
stų iš kompanijų, kur yra dir
bę. Kiti, su šeimynomis, gau
na iš charity pinigais, o pavie
niam, kurie reikalauja pašal
pos, liepia kreiptis į pavieto 
kalėjimų. * Mat, pavienis, prie 
sušelpimo yra paskutinis Dė
dės Šamo žemėje. Bet kuo
met “Dėdė” karų pardedą, tai 
singeliai yra kviečiami pir
mieji prie džiabo.

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

T arime Radio s viltį iidirbytčių.
I^tusų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

Ačiū daktarams A. L. Yriš
kai ir S. Biežiui už gydymų. 
Ačiū šv. Kryžiaus ligoninei, se
serims, privačioms slaugėms, 
klebonui A. Baltučiui, draugi
joms už šv? mišias, kvietkas ir 
skaitlingų lankymų. Ačiū už 
kvietkas p-niai Yuška, pp. Segž-

rOUit
Night and Moming to kecp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write įor Free “Eyc Care” 
or “fcye Beauty” Book

Murinę Coa Dept. H. S^9 E. Okio St.,Chfc»to

"Savas Pas Savų
— sako biznieriai

skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virškinasi,—' 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

Aptilo ir Pusžemailis, nebe 
rašo iežednievnoje ir neberen 
gia diskusijų garaže. Mat, ii 
jam pakenkė depresija 
munistas tada 
mot yra sotus.

turime knygyną

Naujas, gražiame kabinete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau pirkti ne
reikia, dabar SAfl.OO

Plaukimo pamokos Fenger 
High scool užsidarė Kalėdama. 
Lankė ją mokinių apie 50. Jų 
buvo visokių tautų. Bet suau
gusių mažai, daugiaus jaunuo
lių. Po Naujų Metų, sausio 4 
d., vėl atsidarys. Kurie laiko 
turite, nedirbate, tai pasinau
dokite mokykla.

Gavau savaitraštį —- du 
meriu “Naujos Gadynės 
išleistą sklokininkų. Jis ge
riau sutvarkytas, negu Bimbos 
iežednievna. Įdomi žinia bu
vo man ir kitiems skaityti iš 
XVilkes-Barre, Pa., kur komu
nistai su sklokininkais sukėlė 
rrrevoliuciją. Jeigu policija 
ne butų įsimaišiusi, gal kas 
nors iš tų išsikarščiavusių re- 
voliucijonierių butų nukentė
jęs. Keistai atrodo kiekvie
nam skaitant tokią žinią. Ko
munistai pasakodavo per ie- 
žednievną, kad jie mases švie
čia. Dabar gi matome iš jų 
“apšvietos” ką jie daro pra
kalbose. O vis daroma dėl to 
dolerio. ,
i Ir sklokininkų savaitraštyje 
vis nepamirštama kalbėti apie 
aukas, kaip ir Bimbos iežed
nievnoje. Manau, gali supra
sti, kad blogos aplinkybės: iš 
kur tas darbininkas gali au
kauti komisarų laikraščiams, 
kuomet jis pats vos gali pra
gyventi?

Vietos komunistai taip su
klaidinti, kad ateina net pas 
priešininkus pasiklausti rodos, 
kuri pusė teisingesnė 
bos ar Pruseikos? 
atsakau

šalčiai krutinėję ar gerklėj* gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos j 5 minutes su "Musterole”, 
— "counter-irritant'’I Uždedamas 
kartą J-Valandą, jis turi sutelkti 
pagelbą. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

Pastebėtina yra kaip greitai Nuga-Tone 
suteikia naują spėką ir jėg^ silpniems ner
vams. Jeigu jūsų nervai yra silpni, arba 
jeigu jus esate nervuotas ir susierzinantis 
ir negalite gerai miegoti naktimis, būtinai 
imkite Nuga-Tone. šie pastebėtini vaistai 
išvalo kūną nuo ligų perų, kurio silpnina 
visus organus ir verčia jus jaustis seną ir 
nusikamavusi, kuomet jus turėtumėt būti 
stiprus ir gyvas. Nuga-Tone suteiks jums 
gausią sveikatą, stiprumą ir gyvumą. Jis 
yra pardavinėjamas aptieklninkų. Jeigu 
aptiekiniukaa neturi jo. paprašykite JI užsa
kyti dėl jus iš savo urmininko.

kapinėse pirmiau. Ir buvo pra
šoma to prasto papręčio liautis, 
o suprasti, kad tai yra pragaiš
tingas ir negražus darbas.

Dabar nuskriaustoji šeimyna, 
apie kurią čia kalbėjau; prašo 
dar sykį tuos asmenis, kurie 
pavogė gėlės, kad sugrąžintų 
jas, tai, i kuriai jos buvo paau
kautos.—Jūsų Rep.

Pereitą ketvirtadienį Fenger 
High Auditorijoje buvo ' su
rengtas dramatiškas ir muzi- 
kališkas vakaras vaikų'nau
dai. Programo dalį išpildė 
vaikai, o kitą suaugę. Kalbė
jo mokyklos prižiūrėtojas, 
ačiavo publikai už skaitlingą 
atsilankymą ir už gausią‘pa
ramą vaikams. Pasak kalbė
tojo, šiuo laiku vaikai ateina 
į mokyklą nevalgę ir menkai 
apsirengę, tat reikia kai ku
riuos iš jų pavalgidinti ir ap
rengti, o tada pradėti mokinti.

Buvo perstatytas vieno ak
to, kaip jauni mylisi. Pora 
jaunuolių, kokių Šešių metų, 
dainavo. Gerai sumokinti. 
Įdomus buvo programas, o 
įžanga tik 10 centų. Kai lie
tuviškų vakarų mažai rengia
ma vietoj šiuo laiku', tai ge
rai lankyti ir kitataučių vaka
rus.

BRIDGBPORT MOTOR SERVICE 

rornyšių Ir pianų muveriai Tirtoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus. 

817 West 34th SL 
^--^TeL Boaley^

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
ke 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 skaudėjimą. Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję. o milijonai da 
nežino apie tai. ,

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudot gydymo. ' Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

singi sau, het ne darbinin 
kams.

IMA U Puikus,
''' 'M PUOTI 

į prašalins jų nuovargį ir galvos
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

Naujas NASH

Oras dar gražus. Kaip ko
kiomis dienomis dar galėtų sė
dėti ant suolų Palmer Parke 
Bet jau suolai Parke nurinkti 
Prirengta vieta pasišildyti pa
rėjusiems nuo ledo.

Komunistai, nors 
buržuažišką Valdžią, bet tenka 
pasakyti, kad ji prirengia vi
sokių patogumų jaunuoliams. 
Ir jei netingi, tai gali pasinau
doti tais patogumais ir suaugę 
žmonės. > <

Daktaras
Kapitonas \ 

Specialistas iš ,
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ožnuodijimą krau
jo-, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą ‘— *------------- "*------------ -------
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį fnetų ir išgydė rūkstančias ligonių 
dykai, 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.,

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus
PER 26 METUS.

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
• pamatyti- vėliausios mados NASH 

’ ' automobilių pas 1 >

GOOD LOOKlN’
5TEN0(oRAPHER.-.

W CHANAS
OF DkTINfc

, op ?

Jos.F.Budrik,lnc
- ' 3417 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 816^

IN RADIO 
THE PEAK OF 

AMERICAN BOSCH 
Cįuality ai V2„p±£5

~ v?-.y:' •: v .

NAUJIENOS, Cliicago, ID

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

j. Patarimas 
OFISO VALANDOS: Katdic nuo 10 valandos ryto iki I 

Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vai 
kampas Ket|er Avė.. Tel Crawford 5573

VAHJE

General

neglect 
Colds

pii>

[E H



Verti. A. VaivadaBRAM STOKER

DRAKULA

Dirvos” Plepalai

S.LA. REIKALAI

GARSINKiTfiS 
NAUJIENOSE

— prisiuntė dykai 
Pradėjau vartyti

$7.00
8.50
1.75
1.25

$8.00
4.00
2.00
1.50

Perpiįwi<M ,Donbl<day, Doran 8 Co

GELBĖKITE “TAUTIEČIUS 
NUO SOCIALISTŲ!

TUŠČIOS PASAKOS IR TUS 
ČIA BAIMfi

Visi laikraščiai teiksis šį pa
aiškinimų persispausdinti, o in
teresuotiems piliečiams nepro- 
šalį šią žinutę išsikirpti.
Lietuvos Generalinis Konsulatas

Subacription Katėsi
i oi Chfcago 
ieago

Tuo pačiu laiku, kada Chicagoje susirinko geležin
kelių kompanijų atstovai ir geležinkelių darbininkų at- 
stovaįj-doretis dėl kompanijų sumanymo nukapoti dar
bininkų algas, Washingtone Tarpvalstijinė Prekybos 
Komisija nutarė leisti geležinkeliams pakelti mokesnį 
už prekių gabenimą. Išimtis bus padaryta tiktai žemės 
ūkio produktams ir gyvuliams. Manoma, kad tuo pa
kėlimu geležinkelių pajamos padidės 100 milionų dole
rių per metus.

Vadinasi, kuomet kitų prekių kainos puola, tai ge
ležinkeliai už savo patarnavimą ims brangiau, ir, ne
žiūrint į tai, kad jie ims aukštesnę mokestį už prekių 
gabenimą, jie nori, kad geležinkelių darbininkai dirbtų 
už pigesnes algas.

Šitas kelias neveda į geresnius laikus. Branginant 
prekių gabenimą, apsunkinama prekyba; o kapojant 
darbininkų algas, mažinama perkamoji masių jėga. Ta
tai gali tiktai prisidėti prie depresijos prailginimo.

Naujas varžymas 
ateiviams

LIETUVOS DVARININKAMS MOKĖS Už 
NUSAVINTĄ ŽEMĘ

SLA, Vakarų Veikėjų Komi
tetas, taip pat Naujosios Ang
lijos, Progresyvių Veikėjų Ko
mitetus ir Brooklyno bei New 
Yotaę. Komitetas pataria, kaip 
tinkamiausius, nominuoti Pildo
mąja! SLA. Tarybai šituos kan- 
didat.us:

Į prezidentus — F. J. Ragu
čius, 360 kuopos narys,

Į vice-prezįdentus — J. V. 
Griųius, 135 kuopos narys;

!Į sekretorius —- Dr. M. Vini- 
kas, 332 kuopos-narys;

Į iždininkus -— Kazys P. Gu- 
gis# 3& kuopos narys; *

Į iždo globėjus — .S. Baka- 
tnas, 90 kuopos narys, t ir "Geto. 
,J. Stungis, 109 kuopos narys;

l daktarus kvotėjus ■— Dr. I. 
B. Bronušas, 64 kuopos narys.

kraštą, . Kaukimui prasidėjus, 
arkliai pradėjo nerimauti ir pie
stu šokti, bet vežėjas pradėjo 
kalbėti į juos raminančiai ir jie 
nutilo,/ nors dar drebėjo ir pra
kaitavo, lyg nuo didelio pavo
jaus pabėgę. Kur tai tolyje abe
jose kalnų pusėse pasigirdo gar. 
sesnis, daug aštresnis vilkų kau
kimas,,, kuris labai sujaudino ne 
vien arklius, bet ir mane, nes 
to šiurpaus staugimo perimtas 
rengiausi iššokti iš karietos ir 
bėgti kur mane kojos nešė. Ar
kliai. vėl pradėjo mėtytis į ša
lis ir piestu, šokti. Vežėjas tu
rėjo įtempti visas jėgas, norė
damas juos, suvaldyti ir sula ir 
kytt nuo. karietos sudaužymo 
į šalę kelio riogsančias uolas. 
Po kelių, minučių pripratau prie 
to keisto garso. Arkliai taip 
pat 'kiek, nusiramino ir vežė
jas. nulipęs nuo karietos galė
jo .prie jų prieiti. Jis juos glos
tė ir ramino, šnibždėjo jiems 
ką,.tai į ausis,taip,, kaip man 
teko matytį arklių jaukintoj m 
darant. To pasekmės buvo, ne- 
papraslos.- Arkliai visai ramiai 

' užsilaikė, tik dar kiek drebėjo.
Vežėjas vėl- įlipo į karietą ir 
pakratęs vadelėmis nudundėjo 
stebėtinu greitumu, šį kartą, 
važiuodamas tolimuoju slėnio 
šonu, staiga aštriai pasuko de
šinėn, į siaurą, akmenėtą ke

ls visų pusių mus apsupo 
medžiai,, kurių šakos kelią bu
vo beveik visai apgaubę. Atro
dė, kad važiuojame tuneliu. Ir 
čia, kaip ir ankščiau, didelės 
grąsinančios uolos riogsojo abe
jose kelio pusėse. Nors ir bu
vome po stogu, aiškiai galėjau 
girdėti kylančio vėjo švilpimą 
ir vaitojimą tarp upių ir med
žių šakų traškėjidią. Nuolat da
rėsi ‘šalčiau, ir šalčiau ir smul
kus sniegas pradėjo kristi. Ne
trukus musų karieta ir viskas 
aplinkui buvo apdengta baltu 
uždangalu. Aštrus vėjas dar te
beneša šunų ir vilkų staugimą, 
nors jis silpnėjo-' mums važiuo
jant pirmyn,. Bet vilkų staugi
mas artinofei vis labiau ir .la
biau, ir atrodė, kad t iš pakalų 
artindamiesi, jie supa mus-iš 
visų pusių. Manyje kilo-didelis 
pasibjaurėjimas, baimė, kurią 
pastebėjau ir pas arklius,. Bet 
j vežėją tai: nedarė jokio įspū
džio; jis žiurėjo tai į vieną, tai 
į kitą pusę, nors -sekdamas jo 
pavyzdžiu tamsoje nieko nepa
stebėjau.

• (Bus daugiau)

“Dirvos” Širdis, matomai, la
bai suminkštėjo, nes ją Susi
vienijimo. nariai:; pradėjo gauti 
visai dykai, Karpavičius, ma
tyti, siuntinėja savo laikraštį 
tuo tikslu,, kad išgarsinti p. 
Bačiuiio< vardą*,

Šiomis dienomis ir aš gavau: 
tą laikraštį 
pasiskaityti 
lapus. Labai daug’ vietos pa-1 
švęsta SLA. reikalams. Laikraš
tyj taip, ir mirga “Socialistai”, 
“sandariečiai.” ir vėl “socialis
tai” ir vėl “sandariečiai”. Jie, 
taįp sakant, Karpavičiui^už lie
žuvio užkliuvo.

žinoma, “Dirva” visame pa
saulyj nemato geresnio kandi-1 
dato į prezidentus, kaip Bačiū
nų. Ir ji drąsiai sako, jog dau
gumą Susivienijimo narių stoja 
už tai# kad Bačiunas butų iš- 
rinktas.

Man r'odoę, kad visas “Dir
vos” riksmas nueis niekais. Ašį 
pasakysiu atvirai, kad Susivie
nijimo nariai p. Bačiūnų visai 
mažai tepažįsta. Pažįsta j;, tik 
chicagiečiai. O kadangi chica- 
giečiai jį gerai pažįsta, tai jie 
apie jo kandidatūrą nėra per
daug entuziastiški.

Gerbiamieji, aš p. Bačiūnų 
lažįstu iš senų laikų, <— iš tų 
aikų, kada jis organizavo ‘Lie- 
;uvos” bendrovę.; Mes tada su- 
<ėlėme pusėtinąjį didelę sumą 
pinigų, ir pradėjome laikraštį 
eisti. J. Bačiunas buvo visas 

gaspadorius. . Begaspadoriauda- 
mas jis visai susilpnino bendro
vę* Kai. pamatė, jog reikalai vi
sai; prasti, tai , jis rezignavo iš 
bendrovės. Vadinasi, darykite,, 
ką norite, o aš — “nekeltas avi
nėlis”. Kai kurie žmonės dar 
ir dabar tebeturi ^“Lietuvos” še-J 
rų su Bačjuno parašu.. Tai ma- 
tote, koks šaunus iš p. Bačiu- 
no < yra biznierius.

Jeigu P* Bačiunas norėjo, kad* 
jo vardas skambėtų tarp lie
tuvių, tai jamreikėjo prie lie
tuvių laikytis ir dirbti su jais. 
Jis kalba per radio apie Susi-J 
vienijimo gyvavimą per 45 me
tus ir apie milioną dolerių. Bet 
kur buvo p* Bačiunas prieš 20 
metų? Jis tada, jau galėjo pri- 
klausyti Susivienijimui ir kartu 
su .kjtais dirbti jo naudai. Ta
čiau p. Bąčitinas prisirašė vos 
keli metai ir jau nori tapti val
dovu.

Aš manau, kad' ; mes turimo 
ndmažaii jaunuolių, kurie nepa
lyginamai daugiau yra pasidar
bavę Susivienijimui, negu p. 
Bačiunas. Aš .pažįstat bent ke
lis tokių jaunuolių. Pavyzdžiui# 
imkime J. Pajauską, kuris per 
daugelį metų priklauso Susivie- 
tnijjmuii ir yra buvęs 36 kuo
pos valdybos narys bei dalyva
vęs keliuose seimuose. Bet7 jis 
neieško garbės bei aukštos, vie
tos, . nors to jis Jr užsitariiam 
ja., ' ' — F. P. .

ir atsidavusių organizacijai} 
žmonių. ‘ Socialistai darbavosi,, 
gal buį, daugiau, negu kas ki-, 
tas, kad 36 kuopa butų apva^ 
lyta nuo bolševikišką triukšmą-, 
darių, ir kad još priešakyje ga
lėtų atsistoti tie asmens, kurie 
dabar įeina Įjos valdybą. TaR 
gi yra inedžentejmoniška ir ne
teisinga prikaišioti jiems 'kokias 
ten partines užmačias!

Sulig senąja Lietuvos žemės reforma, dvarų žemės 
turėjo būt išparceliuotos, paliekant seniems savinin
kams 80 hektarų. Tautininkų valdžia tą įstatymą pa
keitė, pakeldami nenusavinamos žemės normą iki 150 
ha. Kas buvo iš dvarininkų paimta daugiau, dabar 
jiems grąžinama.

Bet yra daug atsitikimų, kur dvarininkui jau ne
galima paimtos nuo jo žemės grąžinti. Tokiuose atsiti
kimuose valdžia duoda dvarininkams “atlyginimą” pi- 
nigais.^ Lietuvos spauda praneša, kad tokios žemės esą 
48,607 hektarų. Reiškia, didelę krūvą pinigų valdžia ap
siėmė užmokėti dvarininkams, kaipo “atlyginimą”.

Ar iš šitų faktų neaišku, kam tarnauja tautininkų 
valdžia? Ji giriasi, kad jai rupi “tauta”. Bet jos tauta, 
kaip matome, yra dvarininkai, kurie per šimtmečius 
lietuvius, valstiečius išnaudojo ir stengėsi visą Lietuvą 
paversti Lenkijos provincija.

lies piliečiai privalo kupgfei^ 
čiauaiai rašyti laiškus savų 
teikto kongresmenams, idant 
ųžprętestuotų< prieš;tokį Komi-, 
sį joniemus patvarkymą#, .betaįn 
kalingai apsunkinantį šiojerlar- 
,lyje gyvenančius ateivius, ypači 
šiais bedarbės laikais#.. kuomet 
yrą kaip tik pagęidautiw kad; 
įkuądaugiausią žmonių,. išvažiuo- 
įtųi į užsienius nors trumpam 

o ne būti sunkenybe šiai 
UMe.

da iš gerų, darbščių, sąžinmgųJ tą, leidimai gyventi Lietuvoj*, 
ir atakavusių organizacijai}| duodami be -termino, tik su prie

rašu, kad leidimą* galioja iki 
jo savininkas turi nekilnojamą, 
turtą Lietuvoje (Min. Kąb. 
1927.V.17 d. nutarimas).
Par, 8 p.m

Nuo svetimšalio mokesčio at-. 
leidžiami tie kilusieji iš Lietu
vos emigrantai su šeimomis, 
kurie yra naturąlizavę Jungt., 
Amerikos Valstybių pilietybę ir 
kurie Lietuvoje įgyja nekilno-. 
j amą turtą, įki jie yra to tur
to savininkai (Min. Kab. 1927. 
V. 17 d. nutarimas).

(pas.) Navakas, 
Departamento Direktorius.

apie 
tilerijos 
no sąžinė nėra gryna 
tai! ne tik neatąkayo jos, bet 
visuomet stengėsi su ja koope
ruoti. O jeigu buvo Š.ek-tiek 
kritikos “Naujienose”, tai dėl
to, kad ji buvo iššaukta tam 
tikrais kai kurių, valdytos na- 
rių< išsišokimais. Tie, kurie dau*. 
giausiardėl tų. išsišpRimy buvo 
kalti, dabar išduoda jsaVbi sek
retą, prisipažindami, kad jie 
bijojo* jogei ^socialistai vers 
juos “nuo sosto”. O tuo tarpu 
niekas nė nesapnavo apie tokius 
žygius.

Nepaisant vieno ar kito W 
susipratimo, kuris buvo kilęs 
dėl tam tikrų valdybos narių 
elgesių, , socialistai pj jų drau
gai, priklausantieji 36 kuopai,, 
mane ir tebemano,, kad Kuopos 
valdyba, bendrai imant,..susidk-

(Tęsinys) .
“Todėl tamsta norėjai, kadi ' 

jis važiuotų į Bukoviną,” nie-, 
ko nelaukdamas atšovė nežino-; 
mas, “Manęs negali apgauti, ge
rasis drauge; aš žinau: kiek, 
daugiau už tave ir mano arkliai 
yra <daug« greitesni.”; Jam be
kalbant žiburių šviesa nupuolė, 
ant < jo žiauraus veido# nepa- 
prastai raudonomis lupomis ir 
aštriais, baltais, lyg dramblio/ 
kaulo dantimis. Vienas keleif 
vių sušnabždėjo kaimynui; ei
lutę iš Burger’io “Lenoros”:

' “Deim, dię Todten reiten» 
schnell”^ „

(“Nes; numirę # greit ke
liauja.”)

Nepažįstamas vežėjas, matyt, 
tuos žodžius nugirdo, nes su
žiuro į mus, džiaugsmingai nu
sišypsodamas. Tuos žodžius ta
ręs, keleivis atsuko veidą į ša-( 
lį ir persižegnojęs atkišo į jį cm, 
pirštus.

“Duokite, niaiE Herro baga
žą”— įsakė nepažįstamas; žai-. 
bo greitumu jam viskas buvo? 
įteikta. Tuomet iššokau iš de-, 
ližanų ir pradėjau lipti į karie-, 
<tąf kuri stovėjo gretą. Nepažį
stamasis, norėdamas man prį- 
gelbėti, lyg replėmis pagriebei 
man už rankos; jo jėga atrodo 
milžiniška,. Neištaręs nei žod-, 
žio, pakratė vadžias, , atsuko ar
klius ir pasinėrė į slėnio, tam
są. Pažvelgęs užpakalin, žibu
rių švįesoje pastebėjau, nuo de- 
ližano arklių kylantį garą, ir 
tamsius dar vis nepaliaujančiai! 
besižegųojąnčius keleivių pavi
dalus,.. Pamačiau, kaip vežėjas 
supliekė botagu,, paragino ark
lius t ir nušvilpę. į, Bukoviną. 
Jiems< pranykus tanioje, ma
nę. sukrėtę koks, tai šaltis, pa
sidarė ilgu. Bet. nepažįstamas 
vežėjas,apmetė man pečius ap-» 
siausta, ir, apklojęs kojas kau-, 
ru„ .pradėjo puikiai vartodamas 
vokiečių kalbą;.
“Naktis labak šaitav ir ma- 

,no . šeimininkai, grafas, įsake 
man kuolabiausiai tamsta, rupini 
tis,> Po sėdyne ,yra^ butelis “slk 
y.ovįą (slyvbi dftgbiričk GalėsL 
ta ja pasinaudoti'.? Jos, negėriau, 
bet gavau šiek tiek pasitenkL 
nimo, žinodamas, kad ji ten/ 
yra# Jaučiausi labai nejaukiai

pradėjau, koltai bijoti.^ Pa- 
'sakystau į kadi j eigų, mam t u omet 
butųti pasitaikiusi koki^ 4)ors» iš- 
eitii bučiiuii ją pasigriebęs ir 
metas., paslaptingą nakties ke
lionę; .Karieta gręitaL traukė tie
siu lygių'(kelta#* pasisuko, ir vėl 
Važtaov. dūzgėdama#, it žaibas, 
iš karto *mam pasirodė, kad vi
są laikąi.važiavome pro' tas pa
čias .vietas, .tuo< .pačiu kelta; no
rėdama* pe«siti]lwtakk pradėjau 
orici&uoto i» radau# kad ma
no nebuvo klysta. Norėjau pa
klausta vežiko/- ką tas galėjo 
reikėti; , bet supratę*, savo pa7 
dėjimą; ta žinodamas, kad jokią 
protestai manęsw neišgelbės ir 
tik sugaišta*. keUtą«.kelionę, nu. 
'tyliam,

TaippbeVažtaųjaKt ir nprčda* 
ma*>* pamatyta ktek praleidome 
laiko#;užsidegiau degtuką, ir pri. 
kišau jį prie laikroduko; trukę

Aiškindama Gegužio pralaK 
mėjimą SLA. 36 kp., “Sanda
ra” pasakoja:

“Bagočius pasigrobė (! — 
“N.” Red.) 33 balsus; ačiū 
tam, kad nesigailėjo pinigų 
agitacijai, Sakoma, kad , vien 
pašto ženkleliams išleista tre
jetas šimtų dolerių. O kur 
kitokie dalykai,”
Tai yra - išgąsdintų žmonių 

pasaka. Jeigu butų buvę išleis
ta 300 dolerių “vien pašto ženk-' 
lėliams”, tai butų buvę galima! 
išsiųsti laiškus faktinai kiek
vienam SLA. nariui. O to ,nebu
vo daroma. Komitetas, kuris 
remia Bagočiaus kandidatūrą,, 
kiek mes žinome, daug mažiau 
leido pinigų laiškams arba li
teratūrai siuntinėti, negu kiti 
komitetai.

“Sandara” pirma sakydavo# 
kad Bagočiaus nominavima* į 
SLA. prezidentus busią* /“ste
buklas”. Taigi ji dabar tą “ste
buklą” ir bando savotiškai aiš
kinti, kuomet pasirodė,: kad 
SLA. nariai Chicagoje milžiniš
koje ,savo daugumoje balsuoją 
už Bagočių, o ne už Gegužį.

Savo baimėje tas laikraštis 
patiekia da kitą pasaką sąryšy
je su 36 kp. valdybos rinkimais, 
kurie^vyko) tame pat susirin-v 
kime, Jo rašytojai įsivaizduoja 
(arba bent kitiems bando to
kią fantaziją įpusti), kad ren
kant valdybą socialistai sten
gęsi padaryti kokį tai “pervers
mą”, Tuo tikšlu jie, girdi, “per 
ilgą laiką atakavo” senuosius 
viršininkus ir paskutinėj die
noj “šaudė net iš sunkiosios 

Bet, esą, nežiūrint 
Į tai, socialistai nieko nelaimė
jo ir net “prarado” daktaro- 
kvotėjo vietą.

Tai yra gryniausi nonsensai. 
Socialistai nė menkiausių pla
nų nedarė kuopos valdybos rin
kimų klausimu, neturėjo ne 
vieno pasikalbėjimo ir nesiren
gė statyti nė vieno “savok” kan
didato. Socialistai tir iš viso, ne
bando varinėti jokių partijos 
politikų kuopoje. Jeigu prieš 
metus laiko kuopos nariai išsi
rinko daktaru-kvotėju ( vieną 
asmenį, o dabar jie norėjo tu
rėti, vietoje jo, kitą, tai tatai 
yra narių valia, ir ką čia su 
tuo bendro turi partijų klau
simai? Argi yra koks nors: skir
tumas tame, kokįąi partijai; 
priklauso daktaras, kuris ekza- 
minuoja stojančius į kuopą as
menis?

Socialistai nežiūrėję į pirmes
ni daktarą-kvotęją, kaip į so
cialistų atstovą, ir jie nežiūri 
į dabartinį daktaaą-kVoteją, 
kaip į socialistų priešą. Bet iš 
“Sandaros” korespondento pa
sigyrimų matyt,, kad pas: sanr 
dariečius galvojama kitaip.: 
Pas' juos nusveriančią rolę, 
renkant daktarą-kvoteją, tųr 
būt vaidino partiniai sumetimai, 
nes atrodo, jogei jie, tyčia rin
ko kitą žmogų ant keršto so
cialistams. Jeigu tai tiesa ir 
pas sandariečius yra šitoks nu
sistatymas, tai jie provokuoja 
bereikalingus kivirčus kuopoje.

Kalbėt apie kokias ten “atar 
kas” prieš SLA. 36 kp. ir net 

šaudymą iš sunkiosios ar
gai) tiktai-das,, kie.?

Socialis-

Piliečių^ Apsaugos Deparįa-| 
mento apjĮinkraštj* -JįFj;* 261 atal 
,taisQp)ąa,Aąip>

Kilusiems, IšT Lietuvos emi
grantams, kurie yra natųralif 
zayę* Jungtinių Amei’ikps Vai* 
Stybių pilietybę ir kurie atitin
kamoms įstaigoms .'leidus; įgy* I• kUkui 
ju.^tatayoje. nekilnojamą. i.iiK’j šaliai-

SLA. 38 kuopa Brooklyne 
yra “vienybininkų” tvirtovė. | 
Bet paskutiniame “fašistų“ or
gano numeryje įdėta apie tą 
kuopą žinia, kuri skamba: “Vi- 
taičio su socialistais laimėjimas 
38 kuopoj.”

Kaipgi ten tą kvašistų tvir
tovę socialistai “užkariavo”? 
Pasirodo, kad 38 kp. išrinko 
komisiją surengti jubiliejines 
prakalbas ir balių. Komisija 
pakvietė kalbėt Bagočių ir Vi- 
niką ir padavė “Tėvynės” spau
stuvei spausdinti plakatus. Bet 
p-lė Jurgeliuto, kuri yia “Tė
vynės” manadžeris, atsisakė tą 
spaudos darbą daryt ir prane
šė “vienybininkams” Brookly
ne, kad yra užkviesti kalbėti 
38 k p. parengime baisus tauti
ninkams Bagočius su Viniku. 
Valdyba tuojaus šoko kuopos 
komisijos darbą stabdyt ir nu7 
tarė kuopos mitinge visus ko
misijos planus pakeisti.

“V-bė” dabar rašo, kas įvy
ko 38 kp. mitinge:

“Komisija... susikvietę abu 
kalbėtojus. iš socialistų^ sąra
šo (socialistai jokjo sąrašo 
nėra išstatę! — “N.” R^d.). 
Kilus diskusijoms, paaiškėjo, 
kad kuopos valdyba, sužino
jus, jog komisija į tas pra
kalbas kvietė Bagočių ir Vi- 
niką, bandė susinešti su ko

misija ir pasitarti, bet ko
misija viską ignoravo ir gal
votrūkčiais plakatus atsi
spausdinus (geri “galvotruk- 
čiai”, kuomet Jurgeliutė iš
tisą savaitę išlaikė rankraštį 
ir paskui atsisakė plakatus 
spausdinti! — “N.” Red.), 
paskelbė. Kuopos valdyba bu
vo sustabdžius plakatų spau
sdinimą SLA. spaustuvėj iki 
susirinkimo, bet komisija nu
bėgo pas bolševikus rr pla
katus atspausdino (‘Naujo
sios Gadynės’ — pru&eikinių 
bolševikų spaustuvėj).

“Kadangi susirinkime dis
kusijos buvo karštos ir aš
trios, tad tie, kurie socialis
tų politikos nesupranta, nu
balsavo, kad komisija su sa
vo darbu tegul eina be truk
dymo.”
Taigi “nesuprantantieji” bie- 

dnus kvašistus nugalėjo. 
N

Ant užbaigos, “V-bė” dar 
praneša patyrusi iš privačių pa
sikalbėjimų, kad tą plakatą, 
dėj kurio 38 kp. komisija susi,- 
kirto su Jurgeliute ir su kuo
pos valdyba, buvęs parašęs Vi- 
taitis. Didelis prasikaltimas/ ar 
ne? Kaip Vitaitis galėjo rašyti 
plakatą, kuriamą garsinama 
kuopos prakalbos, surengtos 
SLA. jubiliejui paminėti! '

Ot, jeigu; Vitaitis butų paa
gitavęs, kad SLA. duotų “Vie
nybei” dar kitą $25,000 pasko- 

(kuomet ji nėra atmokėjus 
pirmos paskolos)., tai jisai butų 
“pavyzdingas tėvynainis”! v.

žodžiu, pačioje , tautininkų 
tvirtovėje jau pradedama jiems 
laužyti ragai.

Generalinis, Imigracijos Komi- 
sijonierius išleido na*ują patvar
kymą Grįžimo Leidimų (Re- 
Entry Permits) gavimui. Tasai, 
patvarkymas žinomas kaipo 
General Order No.< 182* ir įeis 
galen ateinančio sausio 4 dieną., >

Sulig to patvarkymo visi; 
svetimų šalių piliečiai, norėda
mi laikinai išvažiuoti i'š Ame
rikos ir turėti teises Kuosai 
grįžti į šią šalį, turės asmeniš
kai atvykti, į Imigracijos:, Stotį 
ir ten paduoti prašymą to “Re- 
Eųtry Pėrmit” gavimui. Imi
gracijos inspektorius patikrins 
prašytojo atsakymus, asmenys- 
tę ir paveikslėlius# užliudys 
prašymą ir viską, nusiųs į Wa- 
shingtoną. Ten bus patikrin
tas prašytojo atvykimo į Ame
riką legališkumas ir, jei' kliū
čių nebus, reikalaujamas. Re- 
Entry įPcrmit bus atsiųstas iš 
Washingtono į Imigracijos Sto
tį, kur antru kart ’ prašytojas 
turės asmeniškai atvykti to 
permito atsiimti. Permito gavi-- 
mui reikalaujama bent 30 die
nų laiko.

New Yorko apylinkės gyven
toj ams teks važiuoti tais rei-^ 
kalais į Ellis Island, ar taip va
dinamą “kaslegarnę”. Kadangi 
į tą salą reikia važiuoti laivu, 
išeinančiu, iš New Yorko South 
Ferry tik sykį į valandą, ir ka
dangi visų keleivių 99% vyks-t 
ta į užjūrius per New Yorką, 
tai tų permitų atsiėmime pasi
darys didžiausia kamšatienė ir 
sutrukdymų bus begalo daug, 
Ka! kam teks pasilikti ir nuę 
laivo, idant > atsiimti; permįtą: 
išplaukimo dienoje. (

Kitų, valstijų gyventojams 
irgi bus daug trukdymų#, nes 
reikės net du kartu važinėti į 
tolimas imigracijos stotis.

šio, taip labai apsunkinančioį 
patvarkymo pakeitimui ateivių 
organizacijos,, kliubai ir pavie
niai Amerikos piliečiai rašo sa-? 
vę kongresmbnams ir senato
riams prašymus ir< protestus; 
Reikalaujama, kad priiminėti 
prašymus RerEntry gavimui# 
butų įgalioti paštų viršininkai, 
ar visi teismai,, kad. žmonėms 
nereikėtų važinėti, į imigraci
jos stotis, kurios yra kai ku
riose valstijose net po kelis 
šimtus mylių atstume. Ypač 
svarbu,,.kad .Nęw. Yorke„nerei
kėtų;, važiuoti į tą “kaslegarnę” 
ant Ellis Island; kad tie per- 
mitai butų- išduodami pačiame 

į mieste,/kaip va- “Bergą Office’’, 
[kaip kad iki,šiol. J

Musų\ lietgviškos orgąnizącG

kaukimas, kuris xmano 
nerimo sukeltai vaiz- 

atrodė plintąs po Visą

UtrisakyMe kainai
Chicagoje —• paltas

Metama ...... ................
Pusei meta .. . .. ...... .
Trims minėdama — 
Dviem mlneaiams^...,... ....
Vienam, minėsiu!

Chicagoj per iineHotojoa: 
Viena kopija 
Savaitei ------------........

Suvienytose ValstijMe» ne Ckkagoj, 
‘PsMlti

Metams ....
Pusei met< ............
Trims minesiama . 
Dviem minesiama . 
Vienam minėsiu! .

Lietuvon ir Mtor uMmUuom 
(Atpiginta)

Metams_______________ — S8.00
Pusei metu —..... . 4.00
Trims minesiama —■ 2.50
Pinigus reikia siusti neito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos lietuvių 
žiniai

’ I. I,"I.R 

Liętuvęs^Vidiaus Reikalų Minis 
terijOs paaiškinimas.
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čio; Maitet tai gerokai nugąsdi-, : 
no, ne*,paskutinės pergyventos, 
dtanfift ir keisti įvykiai mano,, 

. , . . . (prietarus . apie Vidurnaktį tik . 
kįjubąi ir, pavieniai šięs šan. Laukiau. Netikrumas.

hmm tiesiog sirgdinč.
' Ęur įai| tęli kaime į šalį nuo 
keltai prade j P kaukti šuo. Kau- 
tema6 buvo? ištęstas, lyg mer
dinčio vaitojimas, baimės, blo
go nujautimo sužadintas. Prie 
kaukimo i prisidėjo kitas šuo, 
trečias# dar> kitas, iki švelnaus 
per slėnį} dvelkiančio vėjo ne
šamas prasidėjo nuožmus, lau
kinis 
tainsos ir 
duotai

$8.00 per year in Cannda
$7.00 per year outsidn u
$8.00-1 ----- * -----
8e per
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CHICAGOS
ŽINIOS

Pasidavė policijai pas 
kflbęs gehsteris

r gggttesaauljii...... ijuiuj.'i.u , m1,

Tarp Chicagos

■_ ' v’3;-11'/ . — v ' .■ !}
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‘ Taksų reikalu
au

ir
Meras Ccrmakas ir kili 

kšti Chicagos valdininkai 
kai kurie biznieriai turėjo kon 
ferenCijų su valstijos įstatymų 
leidėjais Springfielde.

Mėras išdėstė ko Chicagos 
ir Cook pavieto vyriausybė no 
rinti. Pasak jo, ji dedanti pa
stangas įvesti Cook paviete ir 
Chicagoj finansų pastovumų pa 
gelba naujų įstatymų sekamiems 
dviems metams ir kaip galima 
taupiausiu šeimininkavimu, taip
jau perorganizavimu mašineri
jos taksoms dėti.

Sakoma, kad chicagiečiai es
mėj sutikę priimti sumanymų, 
kuris reikalauja panaikinti bu- 

“vnsias iki šiol asesorių ir taksų 
• peržiūrėtojų tarybas ir jų vie
ton paskirti mažiukę taksų ta
rybų.

Iki šiol, kaip žinoma, taksų 
tarybos buvo renkamos. Ateity 
reikalaujama, kad jos butų ski
riamos. Be to, yra reikalavi
mų mažinti skaičių grupių, ku
rios iki šiol būdavo ' užintere- 
suotos taksavimu. Visa tai reiš
kia esmėj centralizacija 
vimo mašinerijos.

taksa-

Teatruose

Pasidavė policijai ir atgaben
tas iš Wisconsino į Chicaga 
McErlane, paskilbęs gengsteris. 
Jo žmona buvo rasta nužudyta 
jo automobily spalių 7 dienų. 
Nuo to laiko pats McErlane ka
žin kur dingo ir tik dabar pa
sirodė. Moters lavonas rasta 
prie namų 8129 Phillips avė.

Muzikantai reikalauja 
didesnės mokesties

Muzikantų unijos , Chicagos 
lokalo prezidentas Petrillo įtei
ki septynioms radio stotims 
reikalavimus, v kurie reiškia 
toms stotims didesnių išlaidų 
ryšy su muzikos parupinimu. 
Petrillo reikalauja tarp kitko 
pakelti algas muzikantams ir 
padidinti skaičių rriuzikantų, 
kuriuos samdo radio stotys.

Prašo $20,000,000 be
darbiams pagelbėti

Gubernatorių Emmersono ko
misija bedarbiams šelpti priėmė 
rezoliucijų, kuri ragina Illinois 
valstijos legislaturų paskirti 
$20,000,000 bedarbiams šelpti 
1932 m.

Nuo ketvirtadalio
pusės išeikvota

iki

Lietuvių
Atvyko Amerikon
Tarp lietuvių pasažįerių, ku

rie atvyko New Yorkan laivu 
Frederik VIII, Amerikos-Skan- 
dinavijos linijos, yra:

John
Conn.;

John

Trejoms, bE Britain

Frankonis, Brooklyn

Kamarauskas, ChicagoJohn
III.

Kazimeras Kwietkus, Phila- 
delphia, Pa.;

1 Charles Wayshcila, Islington, 
Mass.;

Adele Patackienė-Platukytė, 
Boston, Mass.;

Felix Pataskas, Boston, Mass.
Petronėlė Kvietkus ir vaikai,

Chicago, III.; \
Domininkas Macys, Norwood, 

Mass. f
Petronėle Poskųitč, 

phia, Pa.;.
Ona Oranskienė,

pradžių. Praeitų penktadienį 
atsibuvo gana skaitlingas susi
rinkimai nominuoti Jungtinės 
/Tarybos viršininkus. Apart so
lidaraus susirinkimo, rodos, ne
padaryta nė klaidos nomin 
jaut senuš darbuotojus pryša- 
kyje su Levinu ir Rismanu. At
ėjus balsavimui butų gerai, kad 
lietuviai dalyvautų kuo skait
lingiausia. ,

Ateinantį penktadienį, gruo
džio 11 dienų, buš balsavimas 
viršininkų lietuvių skyriaus 269, 
rubsiuvių centre, Ashland Buo- 
levard ir Van Buren str., nuo 1 
vai. iki 5 po piet, taipgi ir sky
riaus susirinkimas bus 7:30 va
kare. f

Kiekvieno lietuvio nibsiuvio 
yra būtina • pareiga dalyvauti 
balsavime ir susirinkime.

Aiškus dalykas, kad depresi
ja turėsi ' baigtis ir rubsiuviai 
turi būti prisiruošę organizaty-. 
viškai, kad atsteigti teises, nuo 
kurių esame gana nusitolinę.

" —Jonas.

Philadel-

Pittston

Antonina Kvictkaitė, Phila- 
delphia, Pa.;

Jurgis Jautiška, 1 laverhill, 
Mass.

Grabcmi
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

1 Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St,
Tel. Englewood 5840

Grabeliai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

/ > Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
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 Št.
...Į Pbone Boulevard 8483

—,—o----—

... IV' J? I 

lllllll! I.... ....

• Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Mwquette Rd. arti Wertern Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais,' Seredoms ir Pėtnyčtoms 

1821 Šou Halsted Street

/ Pbone Boulevard 7042

1646 W. 46th 8t.

Telefonai 

Boulevard 3203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 
Cicero 3724

Lietuves Akušerės

Ofiso ir >Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASII
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halited Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nno 6:30-8:30 

Nedžldiediais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Bbulevard 5914

DR. NAIKEI1S
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiaii pagal sutarti
< ——Ok—

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

Chicagos teatre —pradedant 
penktadieniu, gruodžio 11 d., 
bus rodomas paveikslas “Hus- 
band’s Iloliday”; kitokie nume
riai.

Roosevelt teatre — neužilgo 
bus rodomas paveikslas “The 
Cheat“; kitokie numeriai.

Southtosvn teatras, prie 63 ir 
Wallace gatvių, atsidarys Ka
lėdų dienų. Įvykiui rengiama 
įvairus programas. Tai bus vie
nas Balaban-Katz grandinio te
atrų.

Oriental teatre—41 gruodžio 
pasirodys paveikslas “Blonde 
Krazy”; kitokie numeriai.

United Artists teatre—šiuo 
laiku rodomas paveikslas “The 
Guardsman”; kitokie numeriai.

•McVickers teatre — šiuo lai
ku rodomas paveikslas “The 
Champ"; kitokie numeriai.

Sanitario distrikto byloik į- 
velta išmainytų čekių suma 
$22,000,000. Tai distrikto algų 
suma 1927-28 m. Pasak pro
kuroro, nuo ketvirtadalio iki 
puses tos sumos buvę išeikvo
ta. Kitaip sakant ,tas ketvir
tadalis buvęs išmokėtas dykai, 
buvęs išmokėtas asmenims, ku
rie neatlikę tokios vertės dar
bo.

Lietuvių Rubsiuviu 
Skyrius 269

Sanitario distrikto byla
šiuo laiku perkratinėjama by 

la, kurioj kaltinamieji yra bu
vęs sanitario distrikto preziden
tas Timothy Crowe, keturi trus- 
tisai ir keturi kiti asmens.

Jau dvidešimt trys liudinin
kai kldusinčta. 'Iš 7 aiškinimų 
pasirodė, kad sanitariame dist> 

• rikte galėjo gauti džiaba kiek
vienas, kuris tik vertas buvo 
ko kaip balsų medžiotojas no
minacijose ir rinkimuose. Jame 
pa v. turėjo džiabą ir juodvei- 
dis kunigas^gjl^zero mieruo-

^^^^Businėti 23 asmens’yra bu- 
& / vusieji distrikto darbininkai, 

kurie faktinai nedirbo darbo, c 
algas ėmė. Jie visi yra gavę 
iš sanitario distrikto tarp 40 ir 
60 tūkstančių dolerių.

Bet -valstybės gynėjas sako
si, kad jis Įrodysiųs, jogei sa- 
nitaris distriktas išeikvojęs apie 
$6,000,000.

žinoma, teismas pasakys pas
kutini zžodį dėl visų kaltinimu. 
Dabar tik liudininkai. klausinė- 
jami. O liudininkų, nužiūrima, 

f busiu iššaukta byloje daugiau 
kaip tūkstantis. ,

Garsinkites “N-nose

ROZALlJ/\ RAMEIKIENfc

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 5 dieną. 3 valandą iš 
ryto 193 1 m., sulaukus apie 4 5 J 
met. amžiaus, gimus Lietuvoj. Rau j 
stintų ap., Nemakščių par., Sugintų 1 
kaime. Paliko dideliame nuliudi; I 
mc vyrą Antaną, dukterį Julijo- ‘ 
ną. 2 ' pusbroliu — Steponą iy 
Pranciškų Ačius ir gimines Ame
rikoje. o Lietuvoje1 pusbrolį Atv, 
taną Ačą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 540, 
W. 14th St. į|

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
gruodžio 1 1 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų j Apveiždos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus? 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į ŠV. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rozalijos Rameikie- 
nes giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti j4i 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. i

Nubudę liekame.
Vyras, Duktė, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard - 
4139.

Mirties bausmė atidėta
/ , t.

Gubernatorius Emmerson ati
dėjo nuosprendį 30 dienų deltai 
pasmerkimo mirti Busselio Mc* 
VVilliamso, 17 metų vaikiozo. 
Tai jauniausias asmuo, kuriam 
buvo išneštas mirties nuospren
dis Illinois valstijoj iki šiol. 
Jisai rastas kaltas nužudymu 
žmogaus holdape. Prašymus su
simylėti ir pakeisti Wllliamšui 
bausmę kalėjimu padavė guber
natoriui visa eilė įtakingų vals
tijos gyventojų.

ANTANAS KASPUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 7 dieną, 1:05 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių ap., Skaud
vilės parap., Puželių kaime. Ame* 
rikoj išgyveno 25 metus. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį Ka
zimierą, po tėvais Martinkaitę, 3 
dukteris 
Stanislavą.-."Žentą Antaną Kataus- 
ką ir gimines, o Lietuvoj 3 sese
ris — Agotą. Marijoną ir Petro-

- nėlę.
Kūnas pašarvotas, randasi 6732 

So. Artesiart Avė. •
Laidotuvės įvyks ketverge gruo

džio 10 dieną, 8 vai. ryte iŠ na
mų į Užgimimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku

rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kažitniero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentas i 
ir Girriinės.

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

Sophią, Marijoną ir

šios depresijos pasėkoje lie
tuvius rubsitivius apatija dau
giau palietė, negu kitų tautų 
darbininkus. Lietuvių darbuo-_ 
tč susilpnėjo todėl ir reikšmė1 
organizacijoj 'pasidarė menka.

Pasidavimas apatijai, žinoma, 
yra klaida. Anksčiau ar vė
liau teks ja atitaisyti. Rodos, 
dabar kaip tik yra laikas atgi
jimo, kuomet eina rinkimai 
Jungtinės Tarybos ir skyrių 
viršininkų.

Muių patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet erti iąži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturim* 11- 
laidų užlaikymui *ky-

3307 Aubuni Avė
CHICAGO. Ų-L.

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPYU MIDWIFE /

South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

6109

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St.
Ktmpat Wabath Aveniu

Tel. Puilman 0856
Gazai. X-Ray, etc.
---------------- ... /________________

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomia pagal eusitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

•. .< i

MIKOLAS VIRAKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulin? 

gruodžio b dieną, 8 valandą iš ' 
ryto, 193 1 m., sulaukęs puses a m-b’; 
žiaus. gimęs Lietuvoje, Kauno ap.,’ : 
Seredžiaus par.. Gadvaišių kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 m. Pri-i 
klausė prie Lietuvii) Romos Kat.į >, 
Susivienijimo Amerikoje. Paliko;' ‘ 
dideliame nubudime sūnų Ąnta-r 
ną. dukterį Antaniną ir žentą Juoš 
zapą Jonučius,-, brolienę Prancišką 
Virakienę ir ■ "gimines‘ Amerikoj,! ’ 
Lietuvoje — sūnų Pranciškų, dji 

.brolius ir gimines. ’ > ■»
Kūnas pašarvotas, randasi 3615p 

S. Union Avė. L
Laidotuvės įvyks •- ketvirtadieny,' 

gruodžio 10 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šir. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus geduliri- . 
gos pamaldos už velionio sielą/ o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi-į *

• miero kapines. h j
Visi a. a ■ Mikolo Virako gt-, , 

minės, draugai ir pažįstami esat, ! 
1 nubširdžiai ''-kviečiatai dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-

• tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Simus, Duktė, Žentas, į 
Brolienė ir Gitninėf.

Laidotuvėse patarnauja grabo-? -
• rius A. * Masalskis, Tek- Boulevard 

4139. (

z įvairus Gydytojai '

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 au- 
tu: kaipo patyru įjdjtojū, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigia* ir chroniška*- liga* vy-
I rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu

TA L TT T t FTTT TTTrivrrN “etodn* ir kitokiu *l*kcro«

Dr. P. M. ŽILVITIS!-u
1025 I8tb St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 v*L vakar* 

Td. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAjL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland- Avė., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
* OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12'vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai. \ po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. N t dėl. nuo 10 iki 12 ▼. dkaf 

Pbone Mid*ay 2880

'«.M. SKUDAS
Lietuvis r 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Oįdele ir graži koplyčia dykai

;718W.18St. '
Tel. 'RooiėVelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidojuVė«e f kuopigiautia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu < busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W, 23rd Pl.į Chicago
SKYRIUS: •

1439 S. 49 Court, Cicero, Ui.
Tel. Cicero' 5927

....... ...... ...................................................
1 Telefonai' Yaids 113 8

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 1

Balzamuoto  jas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

'LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugrąžo ti Lietuvos

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvoi skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, įkandamą 
akių karštį, nuima kapraktą, * 'atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidai Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis 10 iki 12 ▼. 
KREIVAS AKIS ATI! A1SO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be

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

Pbone Boulevard 7589

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandot:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Cbicago. III.

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli
4631 South Ashland Anąmet 

Ofiso valandos:

7 iki 8 vai. Nedai, nuo 10 iki lf» 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Tel. Yardi 1H29-

DR. G. SERNER
LIETUVIS < <AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu 'omo 1 n 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virtini*

10

0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. . Halsted St 

arti 3 1 st Street 
; CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7-—8‘ vak. 
Nedeliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Ofisas - ir Akinių Dirbtuve 
756 Wėst 35th St. 

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

1 'Nedaliomis nuo 10 iki 12.
I Mlli . , i',...''. ...........^Į.,1.1.1 . .............................

Duokite' savo akis išegžaniinuoti

Dr. A/4L BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė 

kampas 47tb St. 
Tel. Boulevatd' 6487

8

Rex. 6600 South Artesian Aveniu
Pbone Prospect 6659 < •'

• Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Canal 4050 Veneriikoi

Kl. H. Rohwedder/1VL D.
1800 S. Halsted St. 

ęHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos ’ Odos

Si
7

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

12400 V. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Weit 2860

Namų telefonai Bruuivick 0597

Advokatai

127

.1. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

; GRABORIUS CHICAGOJ
Laiiddtavėse patatnau- 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti- todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėi, 
OFISAS:

' 668 W. 18tb Street 
Tel.’ Ganai 6174 

SKYRIUS: > 
3238 S. Halsted St- 

Tel. Victory 4088

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
‘DYKAI DEL ŠERMENŲ

• •• U?“, V 

f . į" ■ -v,"-w

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT| 
Mea< vistioiiiet teikiame’ širdingų, simpatingą ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingai 

J. F. EUDEIKIS & CG.
jūsų grAboriai * <

i Didysis Ofisai į ’1

4605-07 South; Hermitage Avenue'
, Vui T.Monah YARDS 1741 « 1743

i-

Duokite savo akis ■ išegzaminuoti 
'DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 'metų 

* patyrimas
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. A.hland Avė. Tel. Yatde 6780

.. ■ SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvy* Gydytojas 
įr Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645' So.' Ashland Avė.
' Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakar*.

!

K. GUfilS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. * Deatbotn St., Room*>8113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nno 9 ryto iki 4. po pietų 

Gyvenimo ■ vieta
Vv 3323 Sahtb Haltted Stnet 

TeL Boulevard 1310 
^Valandos: nuo 6 *iki 6 val> kiekvienų

Nedėlioj nuo 9 iki 12 <yt»

Nedėlioj ‘pagal lutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

ADVOKATAI

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

*3147 So. Halsted Street
• Tel. Calumet 3294

7 Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir
V fino 6 iki 9 Valandos vakare

6641 So. Albany Avė.
1 Tel. Prospeet 1930

A. K. Rutkauskas,' M. D.
‘ 4442 South Western Aveniu

Tel. Lafayetft 4146 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai 
ritino 6' iki 9 valandai vakaro

Room 1934 TeL Randolpb 0333 
Vulandoi nuo 9 ryto iki 5J vaL**v*k. 
3241 S. Halsted St. Tel. VfctaqT0563 

Valandos — 7 iki 9 vakar* -
Olii—Utarn.. Kttv. ir ' Rubato* ’valt. 
Vaialle—P*n.. Sfitr. 1 ir ‘ PitnyKoa «valB

ryto

A. LDaridonis, M.D. 
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. 'Kenwood 5107
VALANDOS: - •

nuo 9' iki lll valandai ryte: 
nuo 6 iki, 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio
• -I“-— - Įf ---------------------- -- -- -----------------------------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
'. Lietuvis > Advokatas

2221 West 22nd St 
Arti Ltavitt St. 

Telefonas Canal-2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

j’Seredoj Ir Pttnytioj nuo 9 ikT 6
- • --------- ----------- ------ ----------------- •■-‘-■>1

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir nedeliomis pagal sutarti. 
Rezidencijai 6628 So Richmand Streėf 

■'Telefonai Reniihlif 7R6R
DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 

Ketvergais — 1 iki 3 po piet 
Utarninkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent e. Steele
-DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
; šalę Midland Banko

• Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS, 
2420 Marquette Road

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas *77 W. *Washinyton St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4>pov pietų
—» -i|S

' Vakaraii? Utarn., Ketv,, if Subatos 
--------- 6xiki 9 <val.

41454>Arch*r Vtoe. s Tali Lafayette f337

> Namų :Td?‘Hyde Park 3395

I

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

" kampas 67tb ir Attešian Avc.
Telefonas Grovebill 1595

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

'• nedėliotus pagal susitarimą

JOHN ’B. BORDEN
(John Bagdfiunaa Bordrn) 
LIETUVIS r ADVOKATAS

105 VV Adams St., Room 2117 
Telepbone Rkndolpb 6727

Telepbone Rooievelt- 9090

Daktaras V. A. Šimkus
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
’ blauzdų gyslas.

Valandos nuo l-’iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard' 1401

9 v.

Dr. A. P. Kažlaiiskis
Dentistas

. 4712 South Ashland Avė.
Tel. Bonlevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vskaio.
- Residence1' Pbone Hemlock 7691

Tekpbont Rhndolpb 5727
Vakarais - 285 lhW. 22nd St. nuo 4 > 

Telepbone Rooievelt* 9090
Namie 8-9 ryti. Tel. Republic 9600
i........ . ......... ..  . .......... .. *i L...... .. .......... .................... ■■■.ir

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis- Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevatd 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell
Td. Republtc 9723

St.
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Lietuvių

Korespondentas J. Puida.
Baigiant susirinkimą nutarta 

turėti šešių mėnesių laikotar
piu nariams prirašyti vajų.

F. T. Puteikis.

Town of Lake
Iš SLA. 122 kuopos piiešmeti- 

nio susirinkimo.

Gruodžio 6 d. įvyko Susivie- 
nijimo Lietuvių Amerikoj 122 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Jame buvo nominuojami 

^mają Tarybą 
ir renkama uępcr valdyba 
1932 metams. .

Pirmininkui J. Puidai atida
rius susirinkimą ir perskaičius 
užrašus iš praėjusio susirinki
mo, sekė raportai iš atsibuvo- 
^^Hrrbrtiej i n io parengimo, ku- 
rr^^^>lapkriči() 28 d. Komi
sija pai^|įLkad iki šios 
nos turimeimtarbio $20, 
galutinai raporto užduoti 
galima, dar yra daug
sugrąži tikietų. O kai
visi tikietai grąžinti, tai, 
misijos liksią pelno
virš $30.

Raportas iš surengimo pie
tų esantiems Oak Forest prie
glaudoj senialiams išduotas. 
Buvo surengti pietus praėjusią 
vasarą gegužės 24 d. Nuo to pa
rengimo liko $15. Komisija pa
reiškė. kad tam darbui galu
tinai užbaigti įvyko prisidėju
sių draugijų atstovų susirinki
mas ir lapkričio 26 d. Liku
sieji pinigai nuvežti į prieglau
dą ir įteikti P. Rusteikai su 
pažymėjmu, kad jie butų pasi-

kandidataP’

dir
bot 
ne
ne
bus 
ko-

Pagerbė lietuvį
V ------------------------------------- . *

Man pasitaikė netikėtai suži
noti, kad keletą dienų atgal gu
bernatorius Hon. Loti i s L. 
Emmerson paskyrė plačiai ame
rikonams žinomą ir mums lie
tuviams gerai pažįstamą ban
kininką Juozą J'. Elijošių nariu 
State Planning komisijos, kuri 
susideda iš didžiausių ir svar- 
biausų ypatų musų valstjoj.

Tą garbę p. Elijošius ' pilnai 
užsitarnavo; jisai nesigailėda
mas sveikatos dirbo be persto- 
jimo, kad lietuviai visiems bu
tų žinomi, kad jų teisingumą 
visi pažintį ir juos gerbtų. Tai 
jis įstengė padaryti, kada buvo 
pavieto (county) komisionieriu.

Taipgi nemažiau pasirodė, 
kuomet buvo nariu “Board of 
Local Improvements”, t.y. mies
to komisiobieriu. Tą vietą ji
sai išlaikė vienuolika mėnesių. 
Bet pamatęs, kad yra neišpasa
kytai sunku atsilaikyti prieš į- 
vairius graftėrius, rezignavo ir 
jo pasielgimą visi Chicagos 
laikraščiai parėmė.

Geriausio pasisekmo!
—Sužinojęs.

Paskaita Moterų 
Draugijoj

į
Draugyste Lietuvos Dukterų 

rengia prelekciją arba paskaitą 
apie sveikatą vien tik mote
rims gruodžio 16 d. 7 ,valandą 
vakaro Mark White Sąuare 
Parko didžiojoj svetainėj. Įžan
ga visoms liuosa.

Prelegentas bus daktaras Bcr. 
tašius ir mums duos daug nau
dingų patarimų kaip sveikatą 
užlaikyti: Po paskaitos prele
gentas atsakinės į klausimus.

Gerbiamos draugijos narės, 
taipgi ir artimos draugės ap- 
švietietės ir visos moters ir 
merginos nuo 16 metų kviečia
mos minėtą dieną atsilankyti.

' —Kviečia komitetas.

Valkata Towri of
Lake apielinkęj

18 gatves apielinkė
Iš kliubo susirinkimo

Forest prieglaudoje lietuviais 
įnamiais.

Toliau dar buvo svarstomi 
smulkesni kuopos reikalai, ku- 
rie nesvarbu čia minėti. Po to 
Tiormnum^Kandidatai į Pildo
mąją Tarybą, kurie gavo bal
su tiek:

į prezidentus — J. V. Gri
nius 31, F.„J. Bagočius 7, ,A. 
L. GraiČiunas 3, S. Gegužis 19; 
J. B. Borden 4, P., Grigaitis
2, J. Bačiunas 1 ir S. Bakanas 
1.

Į vice-prezidentus — J. V. 
Grinius 28, Vokietaitis 18, Jo- 
nikaitis 2, S. Gegužis 1, F. J. 
Bagočius 1, M. Vinikas 4 ir A. 
L. GraiČiunas 5. • •

Į sekretorius — M. Vinikas 
53, K. Gugis 1. Vokietaitis 2, 
Varašius 5 ir J. V. Grinius 1.

į iždininkus -r- Kazys P. Gu
gis 59, Tareila 2, M. Vinikas
I, S. Bakanas 1, F. J. Bago
čius 1, A. L. GraiČiunas 2 ir 
G. Stungis 1.

Į daktarus kvotėjus Dr.
A. L. GraiČiunas 27, Dr. Jo
ri įkaitis 13, Dr. J. B. Bronušas 
11, Dr. Karalius 3, Dr. Mpnt- 
vidas 1 ir Dr. Klimas 1. v.,

Į iždo globėjus — 'G. Stun
gis 34, S. Bakanas 26, Rauk- 
tytė 27, Pikšrys 16, Jonikaitis
3, A. L. GraiČiunas 2, Januš
kevičius 2 ir Grišius 1. ,

Susirinkime dalyvavo 68 na 
riai. Balsavime abelnai daly
vavo visi, tik nuo balsavimo 
kai kurių kandidatę susilaikė.

Po to ėjo kuopos valdybos 
rinkimas. Valdybon išrinkti šie 
nariai: prezideątu A. 
žinąs; vice-prezidentu 
Petrauskas; iždininku 
kas Gelžinis; finansų
riu F. Raila; užrašų sekreto
rių F. T. Puteikis; iždo Jflobė^ 
jais ,A. Petrauskas ir J. Jur
kus; daktaru kvotėju Dr. M. T. 
Strikolis; maršalka J. Zubric- 
kas; ligonių priežiūros komite
tu A. Sabaliauskienė, O. Sulli- 
van ir K. Kolaliri; delegatai į 
šeštą Apskritį A. Petrauskie
nė, F. Raila, J. Puida, K. Pet
rauskas, A. S. Kuizinas, V. ŠkL 
mėlis, F. T. Puteikis, ]L. Gelži
nis, J. čiliauskas, J. Vaišvila,
J. Šulcas, A. Sabaliauskienė, J. 
Zubrickas, J. Goštautas, adv. 
J. Grish, D. Pivorunas ir B. 
SlabaseviČiutė.

Knygų revizijos komisija; 
V. Sabaliauskas, K. Kolalis ir
B. SlabaseviČiutė.

Organizatoriai: V. Sabaliaus
kas ir J. Puida.

S. Kui-
Kazys 

Liudvi- 
sekreto-

20 wrirdos Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Kliubo priešmetinis 
susirinkimas laikyta gruodžio 
2 d. A. Bagdono svetainėj, 1750 
So. Union avenue.. Susirinki
mas buvo šauktas atvirutėmis, 
tad ir susirinko nemažas būre
lis draugų. t /

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas W. Buishas. Iš nutari
mų paaiškėjo, kad kliubas nors 
ir mažas, bet turto turi $2121.- 
69. Pinigai padėti ant nuo
šimčių. Pusė jų padėta Home- 
stead Building apd Loan, o ki
ta laikoma Univcrsal* State Baiu 
ke ant knygutės.

Apsvarstyta kliubo svarbes
nieji reikalai. Po to prieita 
prie rinkimo valdybos 1932 me
tams. Valdyba' išrinkta visa 
senoji, išskiriant kasos globėją 
ir protokolų raštininką A. Zel- 
lon, kuris tris metus. raštinin
kavo ir daug kliubo labui dar
bavosi.

A. Zellon persikėlė iš 18 gat
vės kolonijos gyventi į savo 
namą adresu 7132 So. Racinef 
avenue, kur turi biznį—barber 
shop. Kadangi jam teko jau 
toli važinėti į susirinkimus ir 
pasidarė daugiau kaštų susi 
rnkimams lankyti, tai jis pa
reikalavo pakelti jam aglą. Kliu
bas nesutiko. Todėl senasis raš
tininkas rezignavo. Deliai to ki
lo nesusipratimas. Vieni stojo 
už pakėlimą senamjam raštinin
kui algos, o kiti prieš.

Buvo duotas įnešimas rinkti 
naują protokolų raštininką, 
bet niekas neapsiėmė kandida
tuoti. Pagalios perstatytas \ P. 
Lapenis, Bet jisai jau buvo iš
rinktas vice-pirmininku. Nariai 
užprotestavo, ! kad dviejų vietų 
tas pats asmuo negali užimti. 
Ir vėl agitacija. ; ! \

Tuomet Lapenis atsisakė' iš 
vice-pirniininko vietos ir pasta-? 
te savo kandidatūrą protokolų 
raštininko vietai. Jis ir buvo 
išrinktas. Dęliai jo išrinkimo 
galima butų nurodyti- kąi kuįrių 
netikslumų^ Bet gal geriau ta- 
.tai bus nurodyti sekančiame su
sirinkime.

Kliubo valdybon įėjo šie na
riai: pirmininku W. Buishas, 
vice-pirm. F. Shutkus, ; turto 
rąštininku C. Klimavičius, kon
trolės raštininku J. Kanapka, 
iždjninku A. Peckaitis, iždo glo
bėjais J. Zalnieraitis ir P. Pet
raitis, maršalka B. Welbart, 
trustisais F. Valaitis, F. Shut- 
kuri įr J. Kanapka.

Kliubo susirinkimai yra lai
komi kiekvieno mėnesio pirmą 
trečiadienį vakare A. Bagdono 
svetainėje, 1750 So. Union

-Senas KliuMėti/;

Grupelė, kuriai vadovauja 
scenos veikalų rašytojas J. JĮ. 
Zolp, stato scenoje jo paties 
parašytą veikalą “Valkata”, 
šis veikalas bus suvaidintas 10 
d. sausio School Hali salėje, 
prie 48 ir Hohore gatvių, Įžan
ga tiktai 25c, asmeniui.

P-no J. J. Zolpo, grupelė su
sideda iš parinktiniausių vai
dintojų jėgų. Aktoriai ir akto
rės, kurio dalyvaus lošime, de
da visas jėgas, kad sulošti kuo 
geraiusia, nes, kaip pats Zolp 
sako, jo grupelė los “Valkatą” 
paskutinį kartą.

Ir aš užtikrinu, kad šį pasku
tinį kartą bus suvaidinta juo 
geriausiai. Pats veikalo auto
rius dalyvauja vaidinime ir loš 
svarbiausią rolę jame. Jis taip
gi ir režisieruoja.

Prie progos noriu priminti, 
kad p. Zolp yra gabus lošėjas 
ir turi parašęs jau 18 scenos 
veikalų. Keturi jo veikalai iš
leisti, reiškia, išspausdinti, o ki
ti tebėra rankraščiuose. Išleis
ti šie veikalai: Valkata, Du Bro
liu, Kūmučių Rojus ir Gudri 
Močiutė. . A, ? ■

Dabar J. J. Zolp baigia ra
šyti naują dramą iŠ Lietuvos 
ūkio gyvenimo, kurios vardo 
dar nepaskelbia.—F. T. Puteikis.

■m—................ ; 1

geležinkelio santykius su dar
bininkais, gale žinios paduoda 
keletą neva faktij. Tie faktai, 
yra tčkie: Jtlinoiš Central ge
ležinkelio prezidentas gaunąs’ 
$250,000 algos metams; šio ge
ležinkelio šėrininkai, kurie 'tu 
rėję 10 šėrų, gavę vieną veltui 
ir, kad III. Central geležinke
lis moka nuošimčius už šėrus.

Kįla klausimas, kuo korespon
dentas remdamasis pridavė tuos 
“faktus”. Ir jeigu tie faktai” 
yra faktais, tai aš prašyčiau 
korespondentą n tirpdyti šalti
nius, iš kur jis juds ėmė. Nes 
kiek kompanija dividendų mo
ka, ar nemoka, o ypač apie ge
ležinkelių biznį, galima patirti 
kiekvienam Į clideBnam anglų 
lakriišty ar šiaip finansinėj j- 
staigoj. Kiek* man teko patir
ti, finansiniai rekordai nerodo, 
jog minima geležinkelio kom
panija butų davusi dešimties ar 
daugiau, Šerų savininkui vieną 
Šėrą veltu. Be to yra faktas, 
kad Illinois Central geležinke
lis pastaruoju laiku nemoka jo
kių “nuošimčiu’ dividendų ant 
šėrų (common stock). O kai dėl 
prezidento algos sumos teisin
gumo, tai manau, jog minimam 
korespondentui nedaro didelio 
skirtumo—dienas nolis daugiau 
ar mažiau?—V. R-s.

i I '■ ' I t ,•
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tis (senasis), iždo globėjais 
Viktoras Kazimieraitis .(sena
sis), Steponas Raniuša^ ir Sta
nislovas Cliiuberkis (nauji), 
vice-pirmininku J. Yonkus (se
nasis).
.Joniškiečių Kliubo valdyba 

1932 metams susideda iš/Senų 
ir naujų spėkų, ir reikia ma
nyti, kad Kliubas, turėdamas 
šiuos darbuotojus priešaky, da
rys nemažą progresą savo vei
kime. .

Praėjusio susirinkimo tvarka 
buvo pavyzdinga. Dalykus visi 
svarstė greitai ir rimtai. Na
rių į susirinkimą atsilankė na 
peri daugiausia. Toks apsileidi
mas Joniškiečių Kliųbe neturė
tų būti, .

Narių mokesčių šiame susi
rinkime įplaukė apie $25. Iš 
baliaus pelno liko $6.

Narys R. š.

• ■. Trečiaftiente, gruod. 9, 1931

Dievas ir Velnias
Ateinantį penktadiėilį Bridge

port e, Lietuvių Auditorijoj, į- 
vyksta* didelės prakalbos. Gal 
didžiausios kokios tik yra kada 
buvusios.

Kalbės kun. Mockus/ir Dr. 
Karalius.

Mockus kalbės apie tai, iš kur 
atsirado Dievas, o Dr. Karalius 
—iš kur atsirado velnias.

Dievas, Dievo, Dievui—links
niuojame mes tą žodį kasdien 
dideli ir maži, vyrai ir moters. 
Nėra Dievo, nėra velnio—tvir

tina kiti, j
Ir ginčas eina begaliniai. Jis 

vedama jau ilgą metų eilę. Jis 
dar bus vedamas.

Nauji faktai iškįla- aikštėn, 
nauji argurpentar reiškiama 
naujų faktų šviesoj.

Ir ve ateinantį penktadienį, 
nors nežinau k% kalbėtojai sa
kys, bet tikiu, kad Dievas dar 
kartą bus tinkamai pagarbintas, 
o Velnias prideramai paniekin
tas kun. Mockaus ir Di*. Kara
liaus. .i

Taigi, prieteliai geradėjai, ne= 
praleitehite šių Lppaicalbų, ‘Buki
te visi Lietuvių vAudįtorijoj.

. i —Išvytas iš gojaus. •
V . ...» „J, .lį,

Geistina patikrintų 
žinių

Kai kurie korespondentai ra
šo laikraštin žinias dažnai 'nie
ku neparemtas arba net išpiisly- 
tas. Kadangi tokios žinios klai
dina ir laikraštį ir skaitančiųjų 
lakraŠtį vsuomenę, tad norėčiau 
pastebėti korespondentams, kad 
jie rašydami žinias jas patikrine 
tų.

Kaipo pavyzdį paduosiu vie
no korespondento (Algės) ži- 
nią iš Bumsaidčs, kuri tilpo 
“Naujienose” pereito šeštadie
nio laidoj. Ten korespondentas, 
kalbėdamas apie Illinois Central

Jo- 
su-

Iš priešmetinio 
niškiečių Kliubo 

sirmkimo
Praėjusį sekmadienį, gruod

žio 6 dieną, G. Krenčiaus sve
tainėje, 4600 So. Wood ' strpet, 
įvyko Joniškiečių L; K.^Kliubo 
priešmetinis susirinkimas.'

Susirinkimą atidarė Kliubo 
pirmininkas J. Butautu. Kąip 
nutarimų raštininko, taip finam? 
sų sekretoriaus, iždininko įr ka.. 
sos , globėjų Raportai priimti 
vienu balsu.

Kadangi naujų, narių nebuvo, 
tai eita prie laiškų skaitymo. 
Skaityta įaiškąs; Latvių Darbi
ninkų Apšvietosi Draugijoj pir
mininko J. -Gręęn, kuris .kvie^- 
čia Joniškiečių ĮUiubą bep^rai 
surengti .kokį didelį vakarą su 
perstatymu.« Laiškas priimta 
vienu balsu. Kadangi tečiau ne
atsilankė iš Latvių Draugijos 
atstovas, kuris* butų išdėstęs to 
tikslo pageidavimą, tai aiškumo 
deliai išrinkta tam komisija iš 
Emilijos Šukienės ir Roko Smu
ko, kad susižinotų su latviais 
veikėjais ir j metinį Joniškie
čių Kliubo susirinkimą pakvies
tų latvių draugijos atstovą vi
sapusiai dalyką apsvarstyti.

Antras laiškas skaityta iš 
Lietuvos, tai mirusio Joniškie
čių Kliubo nario, Juozo Svei- 
kacko, brolia. Velionio brolis 
prašo, kad Kliubas pasiųstų Juo
zo Sveikacko pomirtinę į Lie
tuvą. Laiškas priimtas vienu 
balsu ir nutarta tubj pasiųsti 
pinigus į Lietuvą nabašninko 
giminėms. j v

Dr-gė J. Kaziiriieraitienė skai 
te raportą iš įvykusio Joniškie
čių Kliubo rožinio baliavts. Ra
portas buvo aiškus ir gražiai 
skambėjo. Kitos dvį kdmisijos. 
narės, pp. Laučienė ir Rimdziu- 
vienė, sutiko su raportu. Vaka
rėlis buvo sėkmingas ir atnešė 
pelno. ■

Nutarta surengtu šeimynišką 
vakarėlį su šokiais ir muzika
liu programų. Šį darbą atlikti 
apsiėpiė ta pafi komisiją, kuri 
ren^č rožinį balių. JPrie jos, dar 
buvo pririnktas R. špiukas. Va
karėlis žada būti pjręngtąs už 
kokių trijų savaičių, • ir reikia 
tikėtis, kad buri įvairesnis ir 
linksmesnis net uz rožinį ba
lių, ba komitetą# planuoja vi
siems atsilankiusiems padaryti 
siurprizą.

Knygoms peržiūrėti tapo iš* 
rinkti šie draugai: J y * Vąičiu- 
lis, R. Šniu'kas ir J. Yonkus.

Buvo ir Kliubo valdybos rin
kimas, Valdybių 1932 metams 
didžiuma balsų išrinkti nariai: 
pirmininku 
J. Biltautiri, v 
tarimų raštini 
išrinktas veiklus narys Juozas 
Vaičiulis, finansų sekretorium 
išrinktas A. Rimdzius (sena
sis), iždininku Jonas Gasparai-

V i * ■ i ’» i . . ' i

medicinos is

Medikų ir Dentistų 
Draugijos Susi

rinkimas 
________ __  ' I

Lambda Mu Delta, Lietuvių 
medikų ir dentistų fraternija, 
turėjo mėnesinį susirinkimą 
penktadie'nyje, gruodžio 4 d., 
nario V. Eisino namuose. Svar
styta bendri klausimai apie frh- 
temijos darbuotę, kuriuos už
baigus prieita prie labai įdo
maus programo — S. Mickevi
čiaus paskaitos iš 
tori jos.

Paskaita buvo gerai skaity
ta ir rūpestingai 
je paliesta senovės pasidarba
vimas medicinos srityje ir klin
tys, kurias tų laikų mokslinin
kai turėjo pergalėti, kad pasi
darbavus ir atlėkus teigiamų 
vaisių savo profesijoje. Prele
gentas ryškiai nušvietė senų 
egiptiečių gydymo metodas, 
grkikų padarytą progresą ana
tomijos srityje ir išreiškė ap
gailestavimą, kad per viduram
žį mokslo darbas buvo suvar
žytas ir slopinamas iŠ visų pu
sių. *

Prasidėjus diskusijoms pasi
rodė, kad ii», musų laikais prie
tarai yra plačiai' tarp žmonįų 
išsiplatinę ir dauguma jais te- 
besiorientuoja ligose. Amuletai 
įr'burtai tebenešiojami ir bur
tininkės tebešaukiamos užkal
bėti ligas. Tokie dalykai nuo
lat kartojasi pas žmones, ku- 
11 ■■ ■ 0 ■■ II—*HI*II ■  ...... ................. ii |' | . ,

□garėtai yra popu? 
c liarųs Austrijoje

paruošta. Jo-

>/ i

sęriąsįs, būtent 
etoj senojo nu- 
iko\J. Dočkaus

rie giriasi savo nuomonių svei
kumu, ir save skaito civilizuo
tais! ’ *

Po programo buvo užkand
žiai ir visi studentai bendrai 
užbaigė vakarą tipingu vidur
amžių studentų giedojimu “Vol
gos laivininko” ir kitų leng
vesnių dainų.
' Adomas Kinderis^ >

i

Prekybos departamento paskelbtu ra
portu,. eiga reta i padaryti Amerikos pa
vyzdžių ,,yra labai pbpuliarųs Austrijoje. 
Cigaretų' gamyba Austrijoje yra val
džios monopolis. Dviejų rūšių ciga
retų, pagatriintų Amerikos pavyzdžiu, 
buvo parduota pereitais metais penki 
milionai. Tuo pačiu laiku iš Ameri
kos buvo importuota vienas milionas ci- 
garetu.

Amerikoje cigaretų gamyba yra pa
likta privatinei iniciatyvai. Čia tapo 
surasta svarbių pagerinimų gamyboje, 
kaip išimtinas Lucky Strike spraginimo 
procesas, kuris pašaliną iš . tabako erzi
nančias medžiagas. Į šį. procesą įeina 
ir ultra-violetinių spindulių naudojimas.

Austrijoje auga ir Amerikos tabako 
populiarumas. 192$ m. Austrijai par
duota Apierikos tabako 1,43.2 metriniai 
tonai, o 1930 m. jau 1,831 m. tonas, 
šiemet importavimas Amerikos tabako 
irgi yra didesnis nė pereitais metais.

pražuvęs 
^Daugeli* pirmųjų ispudžiu 

dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu. >
TAI yra piuku Jeigu gali'taip 

? 1 ; padaryt, jog kitiem patiktum.,
O viėąok, dažnai koki mažas į 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmip.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau* 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už-s 
metimas yra daromas ir jums.

Uaterlnot dantų tepalas, valo 
- dantis nauju bpdu. Musu che

mikai/pagalios surado sustato 
kurs 'iitilc », i veikia nedrasky- 
dįamas dantų esaales — tas sun
kus uždarinis pagalios topo ii- 
tiltas.

Didelė tubi Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptįekoriu. 
Lambort Pharmacal <X, Saint 

' Louis, U. S. A«i-
'• • • •
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kėjimų. Radiatoriui iĄi yra naujai 
dczainintac.

Yra dar daug kitų svarbių pagerini
mų ir įrengimų, perdaug skaitlingų, kad 
Ha juos visus iivardyti. Nueikite pas 
jums artimiausi) Chevrolet paradvėj? ic 
jis mielai jums visk) aprodys ir iiaii- 
kir>$. * Tada geriau žinosite kokis yra 
1932 m. Chevrolet, negu iš kad ir iŠ 
nuodugniausio aprašymo. O pamatyti 
naująjį Chevrolet yra verta kiekvienam.

Kaip būti sveikam
Žymesni daktarai įspėja publiką 

stvertis ypatingų priemonių šaltais žie
mos mėnesiais. Jie sako, kad susilp
nėjęs kūnas greičiau pasiduoda šalčiams, 
reumatizmui ir kitoms ligoms. Jie pa
taria padidinti atsargos pajėgas sustip- 

matyti ^pas visus Chevjrolet pardavėjus, j einant raumenų, nervų ir organinę si-

dinių pagerinimų.
cro-mesb Šiftavimą, pagerintą 

nę pajėgą ir yra daug gražesnis, 
žiūrint daugelio pagerinimų.

Naujas Chevrolet
Naujas Chevrolet automobilius už 

1932 m. jau yra išJjfs »c jį galima

Naujasis Chevrolet turi daug pagrin- ’ stenias ir tuo subudavoti atsparumą prieš 
dinių pagerinimų. Jis turi naują ;yn- ligas- 
cro-mesh< Šiftavimą, pagerintą free-l Kūnas žiemos ^aiku reikalauja dau- 
vvheeling, daug didesnį greitumą, didės- pajėgų atsispirti z ligoms ir todėl 
nę pajėgą ir yra daug gražesnis. Ne- silpnesni žmonės greiėiau pasiduoda šal- 
žiurint daugelio pagerinimų, jo kaina Hams ir kitoms ligoms.
nėra pakelta ir parsidavinėja jis už ž»-1 Vienas iŠ geriausių būdų sustiprinti 
miausią kainą, už kokią Chevrolet ka- kyną yra^ Nuga-Tone, 
da buvo pardavinėjamas.

Skelbiamas kaipo "Amerikos Didžioji 
Vertybė dėl 1932 m.", jis turi daugiau 
pagerinimų, negu kada buvo padaryta į 
vienų metų laiką nuo 1928 m., kada 
Chevrolet persimainė į šešių dlinderių 
automobilių, šie metai buvo sėkmin
giausi kompanijos istorijoje ir pastatė 
Chevrolet pirmon vieton automobilių 
industrijoj, kur yra vedama tokia griež
ta kompeticija. Dabar dar labiau pa
gerinus karą, galima tikėtis, kad jis pu
blikai dar labiau patiks ir susilauks dar | nes yra daug 
didesnio pasisekimo.

2! šios šalies dirbtuvės dabar skubiai Įtės aplikacijas 
gamina naujuosius automobilius. Ap- atsilankyti — 
skaitoma, kad delei tp, tiesioginiai at.mo mokesties. 
netiesioginiai, 200,000 žmonių gaus už-1 
darbio. Išdirbama 12 Standard styliu 
ir 8 de luxe modeliai, taip kad kiekvie
nas gali pasirinkti sulig savo skono.

Tarp syarhiausių pagerinimų yra 
pagerinta karburacija, counter-balanced 
erankshaft, mažesni ratai ir didesni tai- 

•rai, ventiliacija, pagerintas clutch, su
stiprinti rėmai ir hood durelės, vieton* 
siaurų plyšių. Beveik visi pagerinimai, 
kokie buvo surasti ir įrodyti tinkamais 
laike pastarųjų kelių metų, tapo sudėti 
į naująjį Chevrolet, be to pirmą syki 
tapo panaudota "stabilizuoto” priekio 
konstrukcija.

Iš. mechaniškų permainų yra naujas 
transmission, kuris suderina tylų synero- 
mesh šiftavimą ir free vvheeling, kas lei
džia vien tik guziką paspaudus permai
nyti iš free wheeling į paparstą šifta
vimą.

Naujasis karas yra daug greitesnis ir 
jo pajėga yra 20 nuoš. padidinta, delei 
motoro pagerinimų,

Svarbus pagerinimas yra ir "stabili
zuotas’' priekis, delei kurio bus išvengta 
toje vietoje atsirandančių cipimų ir barš-

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonu* fr storu* vilnoniu* evedertus Ir 
pančlakas. Talsom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant iralžtumSt 

sutaupyti nuo 75% Iki 100%.

\ F. SELEMONAVIČIA
MM West 33rd 8t. 

Netoli Normai AVe. Tel. VICTORY 8480 
Atdara dienomis ir vakarais.

. Yra verta per- 
j skaityti Nuga-Tone apgarsinimą, kuris 
telpa kitoje šio laikraščio vietoje.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Draugystės Palaimintos 

Lietuvos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 9 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj.

mas valdybos.

Malonėkite laiku pribūti., 
ką aptarti ir bus rinki- 

Kurię išpiidėte draugys* 
lapkričio 15 d., meldžiu 
busite priimami be įstoji*

* Valdyba.

Educational 
Mokyklos

CLASSIFIED ADS.

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis at vakarais. Del informacijų 
buk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
' COLLEGE.

672 We*t Madiion Street
- ' —....

. * Financial '
‘ Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI 
ant Real Estate Bonų 
Mokančių ar Nebesimokančių, skolina

Life Insurance Agency
Room 648

1 No. La Šalie St.

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu > mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Ang|ų kalbos, aritme
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. čia yra mokinama to- 

. Iriais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, 8ULFURINR8 VANOS IR 
ELKKTKIKINI8 GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo litrų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus. sclatica ir visas panaSias litras ry- 
dome su elektros! therapy. violetiniais 
spinduliais, isonusoida! elektros prietai
sais. SulfurlnSe vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
serai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4552

Dresių Dezaininimas 
Drąsių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telktame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
rerai apmokami.» Rąžykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jus įdomaujate.

, ' Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
nintl ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raėykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TKR COUJDGB
' JOS. y. KĄSNIUKĄ/ Principal 

100 N. STATE RAN. 8718

B. AND M. CAFE
Pas4 mus visuomet gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phonė Republic 4544

Garsinkitės “Nnosen

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus

3315 So. Halsted St
T«l. Yatd. 1546

Business Service
Biznio Patarnavimas

' PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš GRANE (Krein) COAL COM* 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina.
Pocahontas 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 nuo 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.

Personal
Asmeny Ieško

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

Box 1375,
a Naujienos,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Partners Wanted
\ \ > Pusininku Reikia

REIKALINGAS partneris prie čevery- 
kų taisymo, turintis kiek pinigų, nes 
noriu daugiau mašinų įdėti. Nemo
kantį išmokinsiu ir tada busi ant sa
vęs bosas, John Tellaisha, 2114 — 
52nd St., Kenosha. Wis.

Help Wai,ted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų su mažais trokais ar 
šiaip automobiliais, gali užsidirbti $10 
iki $15 į dieną, Kreipkitės 170 N. 
Peoria St.

REIKALINGA moterų prie sortavimo 
skudurų, patyrusių. 1116 W. Van 
Buren St.* užpakaliniame name.

Business Chances
- Pardavimui Bizniai

TURIU parduoti grosernę, kendžių 
kampinį štorą.

2500 W. 39 St.

Real Estate For Sale 
____ Namai-žemJ Pardavimnl 

Paul M. Šmith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
| Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųlits 
Nėra skirtumo apielinkė* ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
it parupinam 1 ir 2nd mortgage leng* 
romi* ii lygomis. Teisinga* ir greitas 
oatarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
,TtL Lafayettt 045S

*, f. >




