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SMETONA ‘IŠRINKO’ LIETUVOS PREZIDENTU
< J < 1

“Rinkimus” atliko 
miestu, apskričių 
tarybų paskirti 

118 “elektoriai”

Paskutiniųjų SLA.
P. T ar. nominacijų 

rezultatu daviniai
* *•*

Smetonos valdininkai ,ne žmo
nės rinkimuose dalyvavo

Bagočiaus, Griniaus, Viniko, 
Gugio, Stungio ir Bakano 
dauguma augu.

Kaunas, gruod. 11. Antanas 
Smetona elektorių tarybos vien
balsiai “išrinktas” Lietuvos 
prezidentu.

Dekretas buvo paskelbtas lap
kričio 27 d. ir “rinkimai” tuo
jau prasidėjo gruodžio 2 d. Juo
se dalyvavo ne patys žmonės, 
bet tik. miestų, apskričių ir vals
čių tarybos ,kurios išrinko 118 
elektorius nuo 23 distriktų ir 
keturių miestų, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių ir Panevėžio.

Opozicija, žinoma, savo kan
didatų statyti negalėjo.

Kaunas, gruod. 11. Vėlesnės 
žinios praneša, kad rinkimuose 
dalyvavo tik 116 elektoriai. 
Klaipėda į rinkimus neatsiuntė 
savo 2 elektorių.

15,000 protestas Phila- 
delphijoj

KaiPhiladelphia, gr. 11.
15,(MX) miesto piliečių atmarša- 
vo į miesto valdybį, pfostetuo- 
ti dėl miesto mokėštftų *$®keE- 
mo, valdyba skubiai grąžino sa
vo sumanymą atgal komisijai 
perdirbti. Tokia demonstracija 
įvyko'pirmą kartą per 26 me
tus.

Chicago. Kuopų, kurios pada
vė balsų skaičius, nors kaiku- 
rios dar su mažais netobulu
mais smulkesniuose balsų skai
čiuose, bendra suma yra tokia:

Į PREZIDENTUS: 
Adv. Bagočius—-659 
J. Grinius—333 
J. Bačiunas —141 
S. Gegužis—97 
Į VICE PREZIDENTUS: 
J. Grinius— 763 
Vokietaitis—82 
Mikalauskas—170 
Į SEKRETORIUS: 
Dr. Vinikas—875 
Jurgeliutė—144 
Čekanauskas—75 
Varašius—56 
Į IŽDININKUS: 
Adv. Gugis—948 
J. Tareila—249 
Lopata—35 
Į DAKTARUS KVOTĖJUS: 
Dr. Karalius—451 
Dr. Bronušas—402 
Dr. Jonikaitis—160 
Dr. Stanislovaitis—164 
I IŽDO GLOBĖJUS: - 
Geo. Stungis—551 - 
S. Bakenas—529 
JauškeviČius—267 K
j Sekys—87.
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šį misterišką,, sparnuotą bulių galima pamatyti, bilc dieną, nuėjus} į Oriental Institute, prie 
Chičagos universiteto^ Tai yra( originalu^“cherubinas’^ 16 pėdų aukščio ir 40 tonų sunkumo! 
Jis stovėjo prie Asyrijos' karaliaus Sargono'H rūmų vartų, 8 šimtmetyje prieš Kristų. Iškas
tas Khorsabad miesto griuvėsiuose 1929 metais ir šiemet parvežtas į Chicago. Plačiau apie Chi- 
cagos Oriental Institutą žiūrėk kitoj vietoj, (

Maištas Leawenwortho 
kalėjime

Beždžionės ir vaikų 
raližius
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[Acme-P. ® A. Photo]

Originalus “cherubinas” Chičagos Orientališkajanu Institute

Geriausia apsauga 
nuo karo, nusigink

luoti, sako Gandhj

Virginia pasmerkė 
savo ‘mėlinbarzdi’ to 
numirti pakartam

Siūlo Tautų Sąjungai priimti 
Gandhi metodą

“Meilės biznierius” raštas kaltu 
penkių nužudyme

Leavenvvorth, Kan., gruod. 11. 
Leavenwortho federaliame ka
lėjime įvyko tarp kalinių maiš
tas. Septyni kaliniai įsiveržę į 
viršininkų biurus, privertė var
delių, atidaryti jiems vartus ir 
išleisti į laisvę.

Kalėjimo wardenas T. B. 
White buvo labai sunkiai su
žeistas ir paliktas • vidukelyje 
begulįs. Manoma, kad nebegy
vens. Trys pabėgę kaliniai nu
sižudė, trys pasiųstos kariuo
menės sugauti, ir tik vienas 
dar slapstosi.

New York, gr. 11. Wr.
liam Park patyrė, kad tam tik
ras anti-virus serumas, įšvirkš
tas beždžionėms, pagydo jas 
nuo vaikų paraližiaus. Tuo -me
todu tikima bus ir vaikai pa
gydomi.

Wil-

Kentucky mainerių 
vadą nuteisė visa * Kr

amžių kalėjimai!

Žūna elektros kedėje gi
mimo dieną

Angliakasių kova su savininkais 
nesibaigia

Ossining, N. Y. gruod. 
Kalinys Rudolph Duringer 
teistas mirti už nužudymą jau
nos mergaitės buvo užmuštos 
elektros kalėje savo gimimo 
dieną. Mirė sulaukęs 26 metų.

11 
nu-

Tautų Sąjunga jau 
sugalvojo formulą 
Mandžurijos taikai

Japonams ir kiniečiams” pri
ėmus, Taryba išsiskirsto

Išsiskirstė Anglijos 
Parlamentas

Londonas, Anglija, gruod. 11. 
Anglijos parlamentas išsiskirs
tė Kalėdų atostogoms iki vasa
rio mėnesio. ,

Veltui skus ir plaukus 
kirps bedarbiams

Minneapolis, Mlnn. gruod. 11. 
26 Minneapolis miesto barzda
skučiai susitarė veltui skusti jr 
kirpti plaukus, bedarbiams, ku
rie negali užsimokėti.

Airija pasmerkė 
rikietį '

ame-

Ahmach, AnHja, gr. 11. Ed- 
die Cullens, naturalizuotas ame
rikietis, pasmerktas mirti už 
nužudymą turko Achmed (Mu
ša. *

Geneva, gruod. 11. Mahatma 
Gandhi, pakeliui j Indiją apsi
stojęs Šveicarijoj kalbėdama? 
Tarptautinei Moterų Sąjungai 
už Taiką ir Laisvę, pasiūlė, kad 
Tautų Sąjunga priimtų jo me
todą karui išvengti, tai yra ne
sipriešinimo.

Jis nurodė Belgijos pavyzdį 
laike didžiojo karo, kaip ma
žesnė tauta kad ir kažkiek ap
siginklavusi, negali atsispirti 
galingesniam priešui. Šveicarija 
turinti parodyti pavyzdį, pirma 
nusinginkluodama ir; ji tuo pa
veiksianti į kitas šalis.

Kongreso partijos 
išeina opozicijon 
prieš prez. Hooverį

Griežtai atmeta Hooverio skolų 
pasiūlymą

Washington, gruod. 11. Prezi
dentui Hooveriui paskelbus kori’

Clarcsburg, W. Va., gruod. 11. 
Virginijos “mėlinbarzdis” Har- 
ry Powers”, meilės biznierius” 
ir žmogžudis turės kyboti ant 
šakos. Vakar jury priėmė 
nuosprendį, kad Powers yra 
dviejų moterų ir trijų jaunuo
lių nužudytįojas.

Powers tapo suimtas dar šią 
vasarą, kai tapo jo farmos kie
me pakasti nužudytųjų lavonai 
ir jo garaže rasta įrengtas ka 
Įėjimas, kur to vampiro 
buvo kankinamos.

Powers savo “meilės 
varė po visą Ameriką ir
santykiuose su Detroite veiku
sia Plioterio “Friendship Socie- 
ty”.

Išklausęs savo nebeišvengia
mos mirties sprendimą Powers 
be žodžio nuėjo į kalėjimo ka
merą, net savo advokatui už 
gynimą nepadėkojęs.

Sulig W. Virginijos įstatymais 
Power bus pakartas.

aukos

biznį” 
buvo

išrinkę pirmą savo 
tautos prezidentą

atstovai labai tam pasipriešino 
ir iždo vice-sekretorius Mills, 
nęrėdamas padėjimą pagerinti 
sušaukė visus partijų vadus į 
konferenciją dalykus smulkiau 
aptarti.

žymesnieji' kongreso atsto
vai pareikšdami savo nuomones 
skolų klausime, griežtai nusi
statė prieš Hooverio pasiūlymą. 
Senatoriai Watsonas, republiko- 
nas, Robinsonas, demokratui 
partijos vadas, senatorius Bo- 
rah, visi tam priešingi ir jokiu 
budu nesutiks su jokiu Euro
pos valstybių skolų mažinimu. 
Borah, kalbėdamas pareiškė, 
kad Europa nedaro jokių pa
stangų sumažinti apsiginklavi
mą, ir todėl nėra jokio reikalo 
joms nusilenkti. Jis sutiks su 
skolų mažinimų, tik tuomet, ka
da Franci j a išsižadės visų savo 
skolų Vokietijoje.

Miestuose įvyko didžiausios 
iškilmės

Madridas. Ispanija, gruod. 11. 
Ispanijos republikos tėvas Ni- 
ceto Alcala Zamora buvo pri
saikdintas, kaipo pirmas kon
stitucinis Ispanijos prezidentas.

Ceremonija įvyko buvusiose 
karaliaus rūmuose. Prisaikdini
me dalyvavo visas diplomatinis 
korpusas, kariuomenės ir laivy
no atstovai ir visas parlamen
tas.

Visi miestai buvo kuo pui
kiausiai pasipuošę ir gatvės bu
vo užkimštos džiūgaujančių is
panų minių.

Mount Sterling, Ky., gruod. 
11. W. B. Jonės, United Mine 
Workers of America organiza
torius Harlan apskrity vakar 
tapo pripažintas kaltu žmogžu
dystės ir konspiracijos byloje ir 
pasmerktas visam amžiuj ka
lėti. Tuo nuosprendžiu baigėsi 
piirinoji stadija angliakasių žūt
būtinėj kovoj su darbdaviais 
ir valstija skaudžiu unijai smu^
giu. z

Gruodžio 28 d. bus prašyta 
naujos bylos, kadangi, kaip 
nuteistojo gynėjas šJvo pasku
tinėj kalboj pastebėjo, įrody
mai yra nepakankami ir kaltin
tojų argumentai netikę ir kad 
pamate visos bylos yra tik po
litiniai sumetimai, būtent kerš
tas prieš “raudonąjį pavojų”, 
kuomet Jonės jokiai komunisti
nei organizacijai nepriklausė.

Teismas išnešė apkaltinimo 
sprendimą, kuomet teisėjas. Pre- 
witt jury instruktavo, kad Jo
nės vis tik gali būti kaltas 
kurstyme Jr padrąsinime nužu
dyti deputy šerifus, nors pats 
ir nedalydavo užmušime. Jonės 
nugabentas į kalėjimą be teisės 
užsistatyti bondsą. Jury buvo 
sudaryti iš smulkių farmerių.

Prašo padėti nusi 
kratyti Hitlerio ,

Pasaulis gali lengvai išgelbėti 
Vokietiją nuo fašizmo ir ko
munizmo

Paryžius, gruod. 11. Quai 
d’Orsay rumbose, kur Kellogo 
paktas buvo pasirąšytas, vakar 
Tautų Sąjungos taryba baigė 
savo trijų savaičių darbą, pa
galiau surasdama magišką for 
mulą, šešių punktų rezoliuciją, 
kurią abieji, kiniečiai ir japonai 
priėmė. Rezoliucija akstiną ja
ponus ir kiniečius laikytis tai
kos, kol neutrališka penkių ko
misija ištirs padėtį vietoje ir 
praneš Sąjungai pasekmes, ir 
tada Sąjunga padarys atatinka
mą nuosprendį. Taryba išsi
skirsto ligi sausio 15 d. 
susirinks vėl Genevoje.

Komisija bus parinkta iš 
amerikiečio, anglo, francuzo, 
vokiečio ir italo. Tyrimas pra
sidės tuojau po Kalėdų. Tary
bos nariai su atsiprašinėjimais 
išsireiškė, kad ši rezoliucija nė
ra precedentas Tautų Sąjungos 
elgesiams atsitikime,, jei Eu
ropoje ar Pietų Amerikoje pa
našus konfliktai įvyktų.

Rezoliucijos priėmimo ceremo
nijose dalyvavo daugelis fra
kuotų diplomatų ir jų deiman- 
tuotų pačių.

Berlynas, gr. 11. Kancleris 
Bruening pareiškė, kad “pasau
lis nepasigydys nuo depresijos, 
taip ilgai, kol visiškai nesusi
tars su Vokietija dėl reparaci
jų ir karo skolų”. >

“Laikinas Hitlerio, fašistų 
vado, pasisekimas ir kitų radi
kalų tvinimas paeina dėl Vo
kietijos nepaliaujamo kentėji
mo jau per 17 metų. Kuomet 
nelaimingi vokiečiai įsisvajoja 
apie geresnę ateitį, tuo tarpu į 
juos ateina radikalai ir fašis
tai, siūlydami jiems sutrempti 
konstituciją, ir atiduoti jiems 
valdžią. Pasaulis galįs nuo tų, 
pavojų Vokietiją išgelbėti, su
sitardamas dėl skolų ir repara
cijų sušvelninimo.

Anglijos deficitas tirp-
■ sta

tada

Sovietų trustų direkto
riai traukiami teisman

Maskva, gruod. 11. Du sovie
tų turtų direktoriai A. A. Ba- 
rinov ir N. L. Pertsov buvo pa
šalinti iš vietų ir patraukti j 
kriminalį teismą, už tai, kad jie 
prasižengę įstatymam * slėpdami 
gaminius nuo pirkėjų, pasisavin
dami juos sau. Milijonai rub
lių vertės' prekės buvo sukrau
tos į sandėlius, bet neparduo
damos visuomenei.

Londonas, gr. 11. Neville 
Chamberlain, kancleris pranešė 
atstovų rūmams, kad valdžios 
iždo deficitas nebusiąs šiemet 
persunkus, gi kitais metais dar 
mažiau tereikėsią bijotis. Sva
ras rodąs tendencijos pasitai 
syti7. • .<

teka 7:08, leidžiasi
namus platinus komunizmą 
steigus slaptą organizaciją, 
bus deportuoti

MMiliiiilIiMlIMlil

KALĖDINES DOVANAS IR KITUS i
REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

SAVO APIELINKESi

KRAUTUVĖSE
NAUJIENOS

Indija deportuos 2 ame
rikiečius

I -........................ .

Londonas, gr. 11. Indijos po
licija suėmė Henry Lind su 
žmona iŠ San Francisco, kaljti- 

ir 
Jie

te

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

Giedra, kiek šalčiau. Viduti
niai kintą vėjai, - 
" Žemiausia temperatūra vakar 
buvo 32, aukščiausia—58.

Saulė 
4:19

Sūnūs 62 metų bijo mo
tinos 107 metų

Los Angeles, gr. 11. Suimtas 
pabėgęs kalinys, Cordel Poeble?, 
62 mętų, nuteistas už krautuvės 
išlaužimą, prašė policijos nesa
kyti jo motinai, Mrs. Poebles, 
107 metų amžiaus, nes, girdi, 
kai jt sužinos, tai “gausiu iš 
pylos I”

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

-SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdit 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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KORESPONDENOSI . . .
Benton, Ilk

įep K vėl prasidėjo vaišės. 
Ąpi<ę 3t valandą sugrįžom^ pas 
ponus Zudus ir, pavalgu pie- 
tiįs, išdumėme i Melrose parką.

rašo žmonės.

SLA. 156 kuopos susirinki- 
W įyykp gruodo 6t d, $u$į- 
rinkimp syarbiaų(ąips tikslas 
bųv.o, nomjųavunas kandiklį i 
Pildomąją Tarybą. BaJpąvimp, 
pasėkos sekamos:

į prezidentus F. Bagočius 
gavo 31 balsą, Gegužis 1; į vi- 

' ce-prezidęntus J. Gęiųi,VS 3J;, į 
sekretorius M. Vijūkas 24., Jiur- 
geljųtė 8 į į iždjnjnkus K. Gų- 
gis 31; j iždo globėjus S. Ba- 
kaųas 3Q ir G. Stungis 30i; į 
daktarus kvotėjus Drv Bronti
sas. 32.

Atlikus Pildomosios Tarybos 
nominacijas 
apskričio 
Balsąvimo 
pirmii$nl$iis 
22 balsų, J. 
Vainauskas
kus J. šliug^iinjs 11, J. Enųš- 
ka 17: Į sekretorius S. V. IPa- 
riednis 32; j iždininkus A. Pau
lavičius 22, K. Matulokas 8; į 
organizatorius J. Simokas 19, 
A. Januška 7. T . «

Kuopos valdybon sekamiems 
metams išrinkta sekami nariai: 
pirmininku Kazys Zenius, vice
pirmininku Juozas Matusevi
čius, sekretorium A. Paulavi
čius, iždininku Ona Puiilayičie- 
nė, organizatorium V. Gajaus
kas. iždo globėjais M. Jauskau- 
skas J r. 
salkęmis 
Krutulis, 
tinkama.

Kiek teko patirtį iš vietos 
žmęnių, tai ir S$, Chąąįeg siau- 
čia didelis nedarbas. Daug žmo
nių, jau seniai neturi darbo, o 
kurie ir dirba, tai nepilną lai
ką. Pianų dirbtuve kaip ir už- 
dpryta. I^iliKp vos kuli k,va- 
ili^upiįj darbinudfaį.

SLA. NOMINACIJŲ GAUTIEJI LIG ŠIOL 
K KUOPŲ DAVINIAI

11 1 )-r

Gelažių liejyklą
rą djąųų per savaip, Dąug 
darbinipkų tapą ntleiąVĄ iš, dąt- 
bo. Tekę sueiti ir su “Nąųjier 
nų“ skaitytojais, kurie tiek 
yra pąiųylą^ “Naujienas’, jog 
Senam Petrui patarė aplankyti 
visus vietos lietuvius su keb
liau j ančia krautuve ir laikraš
čių agentūra.

šioj kolonijoj randasi ir keli 
lietuviški biznieriai, — tai dau
giausiai maisto krautuvių lai
kytojai. —Senas Petras.

Į daktaru^ kvptjjW
W 65.' ; -
| | iždo globtus,: (n($ątW * 

SLA. 289 kp. Harvey, III.: 
Į prezidentus: Bągočius 22.

' f vice-prezid.entpsj;’ Gįįpiljs, 
2?.

’ į sę^etoių^:, VlnŲigs 2Q» 
Jurgeliutė 2.

Į
. į dąktn.i’u^ kvotčj.u3-': Kaxa-
.11.^22, , , Į

Į iždo globėjus: Stungis 22>; 
Bakanas 22.

SLA. 353 k p. McKees Rocks,, 
>Pa.:

29,

Ta-

šeštadienis, gruod. 12, 1931 
.  ........ > ---------------——

einama prie 12 
vąldybos rinkimų, 
rę^ųlįątai tokie: i 
Ą. Radžiūnas gavo, 
II. Alikpnjs 4 ir J. 
3; į vice-pirmipią,-

Chjcagoje

, SLĄ.. 226 kp., NortJ^sidę:
Į prezidentus: Bagoįiųs 34, 

Ulinius 3> Bąčiųnas 16,
Į vice-prezidentus: Grinius 

42. Milplauskuą 10.s
| sekrętorius: Vinikas 16, 

Jurgeliutė 3.
Į iždininkus: Gugis 38, Ta- 

reila. 13.
J daktarus kvotėjus: Bronu- 

šas 12, Karalius 13, Jonikaitis 
5, Stanislovaitis 4.

Į iždo globėjus: Stungis 
Bakanas 42, Januškevičius 
$ekys 3.

SLA. 36 kp. Bridgeport:
Į prezideųtiųs: Bagočius 

BąČiunaą 18, Gegužis 27.
į vice-prezidentus: Grinius 

46, Mikalauskas 6, Vokietaitis 
10.*

į sekretoAius: Vinikas 59, Če
kanauskas 1, Jurgeliutė 19, Va- 
rašius 17. ‘ *

i Į i^dininkiųi: Gugis 80, Ta
rei la 24.

Į dąktąrųs kvotėjus: B.ronu- 
šas. 4, Karulius 41, Jonikaitis 
39, Stanislovaitis 9.

Į iždo globėjus: Stungis 45, 
Bakanas 36, Januškevičius 47.

SLA. 260 kp. Marųuettc Pk.:
I prezidentus: Bagočius 29, 

Grinius 12, Bačiunas 5, Gegu
žis

šas

14,

33,

ir K. Krutulis, mar-
Pranas Salikas ir J.
Valdyba yra. pilnai

—o—
Musų apylinkėj ir vėl du ban

kai užsidarė, tad darbininkai 
pražudė paskutinius savo cen
tus. Vienas bankas užsidarė 
V^est Fraųkfort, <X CW&T* 
topher. Dabar Franklin kaaun.- 
tėj beliko du bankai ir trys 
mažuose miesteliuose. Pinigus 
jie priima, bet kai reikia iš
duoti, tai neduoda, žmonėms 
tikras vargas-

Apylinkėj yra daug anglies 
kasyklų, bet daugelis jų visai 
užsidarę. Kurios ir dirba, tai 
tik 3 dienas per savaitę. Daug 
Eiainjerių tapo paliuosuvta dėl 
mašinų. Kur pirma dirbdavo 
1,090, tai dabar tą patį darbą 
ntlięka 500, darbininkų. Darbi
ninkai arbą visai paliuosuojami 
arbą turi djrbti pakajtonus: 
vieni vieną sąvaitę, o kiti kitą. 
Jei kuris mainierių miršta, tai 
į jo vietą naujo nepriima. Jei 
bosas ir (luotų darbą, tai unija 
nepriima.

Pas mus galima užtikti žmo
nių, kurie jau po metus ir dau
giau laiko be darbo. Kurią dar 
turėjo vieną kitą centą, tai ir 
tuos 
mus 
riai.

pražudė bankuose. Pas 
dabar tikrai blogi pppję- 
—A. Paulavičius.

St. Charles
Svečiuose pas St. Chailes 

lietuvius

Prieš kiek laiko šv. Onos 
Draugystė buvo surengusi Mar
gučiui vakarą. Man Irgi teko 
tame vakare dalyvauti. Kiek, 
teko patirti, lietuvių Čia gyve
na neperdaugiausiai, bet, tur 
būti, jie visi atvyko, į vakarą, 
nes svetainė buvo piįpa.

Koncertui ir šokiams pasibai
gus, ponai Žudai parsivežė vi
sus chicagiečius pas save nak
vynei ir vakarienei. Senam 
^Petrui irgi ten teko nąkyotjį.4 
Tai labai draugiški žipęAąą. i< 
nesigailėjo puikiai svečius pa
vaišinti.

Ant rytojaus" lijo, kaip iš 
lietuviško viediro, — 
buvo išeiti lauk. Bet p. Ruby, 
kuris yra nedidelio bizpįo su
ninkąs (užlaiko ant 7th ir M^in 
gatvių bučernę ir grosernę) 
atvažiavo pas Zudus ir. visus

sekretorius: Vinikas 52. 
iždininkus: Gugife 53. 
daktarus kvotėjus: Bronu- 
52, Karalius 1. (
iždo globėjus; Stungis 53,

Bakanas 53.
SLĄ. 122 kp. Town of Lake: 
| prezidentus: Bagočius 7, 

Grinius 31, Baęiunąs 1, Gegu
žis 19.

Į vięę-pi;ęzi.dentus: Grinius 
28, Vokietaitis 18.

J sekretorius: Vinikas 53, Va- 
rašiuą 5.

Į iždininkus: Gugis 59, Ta
rei la 2.

Į dą^tarųs. kvotėjus: Byonur 
šas ji, Karalius 3, Jonikaitis 
13.

Į iždų, globėjų^: Stungis 34. 
Ba kanas 26, Jaųųškęyičius 2.

Iš kitu, neėstų
SLA. 89 kp. East Chicago, 

Ind.:
Į prezidentus: Bagočius 23. 
Į vięe-preziden,tus: Grinius

2. •' • 
vice-prezidentus: Grinius

Mikalauskas 8. 
sekretorius: Vinikas

Jurgeliutė 3.
f iždininkus: Gugis 43, 

reila 4.
Į daktarus kvotėjus: Bronu- 

šąs 26, Karalius 11, Stanislo
vaitis 4.

Į iždo globėjus: Stungis 36, 
Bakanas 36, Januškevičius 
Sękys 5.

SKA. 109 kp. Westside:
Į prezidentus: Bagočius 

Grinius 4, Bačiūnus 2, Gegu
žis, 2.

Į vice-prezidentus: Grinius 9, 
Mikalauskas 8.

į sekretorius: Vinikas 12, Če
kanauskas 1, Jurgeliutė 1.

{ iždininkus; Gugis 14, Ta-

29,
43,

Ta-

5,

9,

Į daktarus kvęt/ęjua: Bronu- 
šas 4, Karalius 3, Jonikaitis 6.

Į iždo globėjus: Stungis 17, 
Bakanas 10, Januškevičius 4.

SLA. 238 kp. Brighton Park:
Į prezidentus: Bagočius 14, 

Bačiunas 2, Gegužis 1.
Į vice-prezidentus: Grinius 

16.
Į sekretorius: Vinikas >17.
į Iždininkus: Gugis 17.
į .daktarus kvotėjus: Bronų- 

šas’13, Karalius 3, Stanislovai
tis 1.

Į iždo globėjus: Stungis 13, 
Bakanas 16, Januškevičius 3.

SLĄ. 63. kp. Bių-nside:
Į prez$#utU3k Bągoįius 33, 

Bačiunas 10.
I vicp-prczidcntu&: Grinius 

39, Vokietaitis 7.
Į sekretorius: Vinikas 40.

. į i^ninlfua:- Gugi> 3,9, Ta-

• Į daktarus kvotęjus: Bronu- 
šąs 38, Karalius 1» Stamslovai- 
tis 4.

Į sekretorius: Vinikas 21, 
Jurgėlįutą 2.

Į iždininkus: Gugis 19, Ta- 
reila. 4. *

Į daktarus kvotėjus: Bronu- 
šas 5, Karalius 18.

Į iždo globęjus: Stungis 22, 
Bakanas 23, Januškevičius 1.

SLA. 343 kp. Indiana Har- 
bor, Ind.:

Į prezidentus: Bagočius 30, 
Bači unas 1.

Į vice-prezidentus: Grinius 
30.

Į sekretorius: Vinikas 30, 
Jurgeliu te 4.

į iždininkus: Gugis 30, Ta- 
reila 1.

{ daktarus kvotėjus: Bronu- 
šas 30, Karalius 1.

Į iždo globėjus: Stungis 30, 
Bakanas 30j Januškevičius 1.

SLA. 185 kp. Indiana Har- 
bor, Ind.: •

J prezidentus: Bagočius 27, 
Ba.ęiunas 9, Gegužis? 2.

Į vice-prezidentus: Grinius 
34.

Į sekretorius: Vinikas 17, 
Jurgeliutė 20.

Į iždininkus: Gugis 36.
Į daktarus kvotėjus: Bro.npr 

šas 6, Karalius 30..
Į i^dp globėjus: Stungis 34, 

Bakanas\ 26, Januškevičius 10/
SLA. 284 kp. Gary, Ind.:
Į prezidentus: Bagočius 41.
Į vice-prezidentus: Grinius

šas

- . 1 iž4f> ^jįus: Stungis 89,
et nX nVibv Bakanas 39, Januškevičius 4.

f SLA. Rdsd“nd=a 
T prezidentus: Bagočius 53.

' į vice-prezidentus: Grinius

sekretorius: Vinikas Ąl. 
iždininkus: Gugis 41.
daktarus kvotėjus^: Bronu- 
41.
iždo globėju^: Stungis. 41.

Bakanas 41.
SLA. 18 kp. Węstvillę, 
į prezidentus: Bagočius 

Grinius 16, Bačiunas 1.
Į- vice-prezidentus: Grinius.

38, Mikalauskas 9.
Į sekretorius: Vinikas 42, 

Jurgeliutė 11.
Į iždininkus: "Gugis 47.
į daktarus kvotėjus: Ka^n 

liūs 57, Jonikaitis, 9.
Į iždo globėjus: Stungis 47,

. SLA. 29 kp. Westville, Ilk:
Į prezidentus:. Bagočius 6, 

Grinius 52. ’
Į vice-prezidentus: MikaUuš-

Ilk:
35,

Į sekretorius: Vinikas 5^; , 
į iždininkus: Gugis gi.

prezidentus: Bagočius 9.
vice-prezidentus: Grinius

sekretorius: Jurgeliutė 9. 
iždininkus: Gugis 9.
daktarus kvętėjųs: Bronu- 

šas 9. t
Į iždo globėjus: Btupgis ?,4 

Bakanas 9.
SLA. 192 kp. New Kenąing; 

ton, Pa.:
Į prezidentus: Bagočius 27.
Į vice-prezidentus: Grinius 

27. -
Į sekretorius: Vinikas 27.
Į iždininkus: Gugis 27.
į daktarus kvotėjus: (nępąf, 

tirta). s • {
Į iždo globėjus: BąJ^ną^ 27.
SLĄ. 40xkp. Pittębųrgh, Spr 

Ąo:
J pręzijentus: Ęąįąpęįųs, 3>, 

Grušus. 28, Bačiunas :: .2> v. o r
/ į.

Į vice-prezidęntus;
4, Nlikalaivste 33., \

l sękK«i9Sįus : a^>
t 5, W

jažiųs 14.
I -i^Ąink.uA' Gogia 7^ 

reila 14. <
l daktaru^ kvp,tto^ 

šas «. 4#
32. i '

Į iždo globėj,usx, Stungią 16, 
Bąkanąs 23,. Jąn^^ęyjčių^ A 
Sekys 8. s

SLA. 200 kp. Detrpįt,, J^ięhr/
Į prezidentus: Grinius 22, 

Bačiunas 5, Gegužis 5.
Į vice-prezidentus: < Griniuj 

6, Mikalauskas 8. .
I sekrę,torius:. Jurgeljųtę 

Vąrašiųs 20.
į iždininkus: Gugis 8, Tarei- 

lu 11, Lopatas 13: '
Į daktarus kvotėjus: Kara

lius 1, Jonikaitis .11.
Į iždo globėjus: Bakanąs 16y 

Januškevičius 21> Sekys 11-
SLA. 212 kp. Kenęsha, Wią,.:
Į prezidentus: Bagočius 1Q, 

Grinius 44,r Gegužis 5.
> > vięe-pi;ezi,dęnlų^: Grinių^ 
10, Mikalauskas 2.

Į sekretorius: Viųijcas 55, 
Jurgeliutė 2.

Į iždininkus: (lugis, 4J?» te 
reila 8.

Į daktarus kvotėjus: Kara^ 
liūs 38.

Į iždo globėjus: (nepapirta).
( SLĄ. 11 kp. Waterbųry, 
Gonn.:

Į pjęzidentus: Bagočius 24,( 
Grinius 17, Bačiųęąs 47, Gegu
žis 17. \

Į vicę-prezidentųs; Grinius 
43, Mikalaųękąs 15, Vokietąj- 
tis 46, į

Į sękęetoriu^: Vinikas 39, 
Čekanauskas 18,4 Jųrgelįųję .28, 

į iždininkus: Gugis 34, T^ 
reila 71.

, Į daktarus kvotęjus:, Byonų- 
šąs 4,( Kąrąlius. 5, Štąnjsloyąj; 
tis 9,9, Ą . < \

į ižęlę, globėjų^; Stungis, 
BųĮtąną^ Ą6, J.ąnuškevlčte, 5^

SLA. 60 kp. Grand Rapids, 
Mich.:

j į prezidentus: B^W % 
Grinius 98r Bačiunas H \

Į vicę-prezidentųs; l^alĄŲ^ 
kas 53.
j Į sekretoriuj: Vinikąs *2.’W 
IfiinausJC^ 15.,

Į iždininkus: Gugis 5L Ta-'

l daktarus kvpt^:.. ISM;, 
M- S tąn islo-
yaitis 6a, Ą;'/ ■ . v

'J- iždo-globėjus: Bakanas 4,, 
Januškevičius 51,'Sekys 52. ■

StA. 50 kp, Bingiiampton, 
Y. i

l p^e^djęntuę;’ Balius 27, 
Grinius 3,, 
žlš7'6.
| vięe-pre'zidentu^: Grinius 

29, Mikalauskas 3$ Vokietaitis 
>2,.:

Į sekretorius: Vinikas 
.Jurgeliutė 6. /
t . į iždininkus: Gugis 28, 
1 reila 10.
r įj dkktąrusį kįyp|ėjup: Bronur 
šąa' 25, Stankaitis 7.
, Jiždo globėjus: Stungis 21, 
Ęftkai^s 2ė, Januškevičius 6.

SLA. 68 kp. Lee Park, Pa.:
Į prezidentus: Bagočius 29.
Į vice-prezidentus: Grinius 

7, Mikalauskas 22.
i į sekretorius: Vi.njkas 29.
|. įlinkus i GftS*3 6. ‘Tarei- 

ją, Lopais, 22, 
‘ || dąktaW kyfttęius: Bjopu- 
M Št^jsĮoy?jJiis, 19.

i k sW%is 7. 
'B^ąkap 29, Jaiiuškęvičius 21. 
!, SLA, 273. kp, W-:
' Į pręzideatįus: Bagočius 12, 
.Bačiunas 2.
' | vięę-preftįijpPli.Ms.: Grinius 
112,' Vokiei;^, 2.
I J spkX«iiw;ilW Jui'Seliutė 17.
. į, iždjpinfcįu^.: Gugis H

{ kvo,tėjus: Ka^a-
lįųs 5, Stąpislovaiiiis. 9, 
j I Balanas 11,

L SLA- W kp, Spriugfield,

I J pKe^pfe: 43’
j,

i L vicerprezidente: Grimus

Grand Rapids, Mich.
I

Klaidos pataisymas.

Korespondencijoj, kur buvo 
paduodama SLA. 60 kuopos no
minacijų daviniai, per neapsi
žiūrėjimą praleista balsai, pa
duoti už vice-prezidentą. Tą 
klaidą Šiuomi atitaisome. Į vice
prezidentus T. Aleksynas gavo 
56 balsus, o Mikalauskas 53.
e' *■-' " 1

Prisidėkite
Kr- •* *•*

Prie Musų 
1932 
Kalėdinio

<■

l vjęęrpi’ęzKlęųtųs;

J s^ętę^; Vipipaš 55.
į iž#ųP?P^.:; Gugis 58.

' j- djąptąrųp, kyptejvą:. Bronu-

SLA. 77 kp. Rockford, III.: 
c t Bagočius 43,
Grinius 3, Bačiunas 1.

T Į vice-prezidentus: Grinius

u į sękyęĮto^ių^;:1 Vaikąs 37, čę- 
39; Jųrgęljųtę. ?.

L Į iždjnįnKuA: Gugis 48, Tą- 
reiia 26 * ;
r daktarus kvotėjus: Bronu- 
-šas 1.6,v Kąjęąliųa 65.

Ii gebėjus Stungis 29, 
Hjb ^l?^k.ęyiW.4?,.

SLĄ. 3,56, kp,, Benlįpn, III. 
į ĮW^us: 31,
/Gegužis.
f Į vicę-prezidęji,t.us: Grbųns,

Į sekretorius,: Vinikas 24, 
.A X

■ į-iždijĮijik.ųj: ftigįp ?jl.. ,
į iždo glokiij.ųs: Bąkąpas, 30, 

39>
l <Jak4ui'W.s kvp^JM: D-pag, 

•Bjonušns 3 2.

P.. S.,: Ęai^ijr atghĮr^c.. kuo
pose,pę kelis ir keliuką, kar- 

Itais^ ir pp, kęli.ąs d^totp, t^lsiį 
įgavo kitoki kandidatai, kurįų, 
istotoi^ius. pftjJuy^N.: ,' 
Į Di;, Gi$Mw į pjęiūdęptųsi 
?6, ly>, — ^4 bąls.^, įiij 
rus, kvotėjuos I2$ ■
balsus. '

I jipsė, i W
•iMA >5® W1&.
i. Ilk. Wt.MĮ|“i^, 1/ 
(kvotėįps, 20% kj$ppj, 1% bąjsft. 
į .ŽĮjįJfltįpKįus į vipo-pi;exi<Jeatufi 
;?6 kjloPOj. 49’ blįĮiįJJ,.. ' 
! S. Mockus į iž<k> globėjus 36 
Ifuonoj ?3 ir 10p kp, 2 balsus. 
į Aleksynas j vicę-prezidentųg 
212 kuopoj 37, 260 kp. 8 ir 60 

:ki>, eį ■'
: Bukšnaitis 11. kp., lę Ųplsų. 

I Dr. St^is j, da,ktajufi li,vo:
S® kB- 12’ msųf;

kP- U,balau, i), tl.
' Be to Springfiėldo, G'rand 

šų gavo užsilipusių, komunistų 
**!<kandidatai,\

— 27 
s t

i9?/fr < dsaityMąj. pct8pwA

Kliubo •
Kasmet Milionai Žmonių Lieka Laimingi 
su šiuo budu sutaupintais pinigais

JUS NEPASIGENDATE SAVAITINIŲ 
MOKĖJIMŲ, BET . BŪNA DIDELIS SMA
GUMAS KADA JUS GAUNATE - VISĄ

,Č

per 50 sayąičių GAUKITE 
...... $12.50 
.J.... 25.00
....... 50.00
....... 100.00 
.....150.00 
....... 250.00 
....... 500.00

MOKĖKIT 
25c į savaitę 
50c 
1.00 ”
2.00 
3.Č0 
5.00 • •
10.00 ”

DABAR OFICIALIAI ATIDARYTAS 
VISA ŠEIMYNA GALI PRISIDĖTI—PRADEKIT DABAR 

Peoples .J^ational Pank 
anĄ ^\7rust Company

■ of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

laętuvių gražus Programai leidžiami kas Nčdėldienį iŠ 
stęties WGEL 970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir kas 

Kętvergas iš stoties WHFC nuo. 7 iki 8 vat vakaro,
— ' ' '' ...' ■ ■ ■ ' " ■

.. •---------------------

.—W, Į. 1 . J, .U1. " ■.■■■■■■—i..—.■■■■■ . i i . —

RADIO YRA GERIAUSIA

DOVANA KALĖDOMS 
ir per visus metus jus galėsite klausytis 

programų ir muzikos.
TEGUL BUDRIKAS PRISTATO RADIO 

KALĖDOMS

AMERICAN BOSCH 
RADIO 

^1 the PERSONAL RADIO

COMPLcTE
WITH TUBES W 

t8

COOD AS ANY SĖT 
AT ANY PRICĘ-/kW THAN MO$T 
SETE AT THREE TIMES THE PRKE

»■ šią, l$ilnQjama^ elektrikiijis American Boscb R,adio su įbudavotu ^iJno 
elcktrikląiy dfnamiė kalbetuvu, yra'tikra radio senb(ęija. ąoK 

jif( tyri visis ypatybes didžiausių ir brangiausių setų, betgi jis parųdaviųi- 
Ą ų,Ž ^emą kainą, tiktai $43.50 pilnai su tūbomis.

Ji^ yra padarytas iš solid mahogany, tiktai 14 U colilį ilgio ir 8% cą- 
lių augščio. Jų balsas nuo žemiausių iki aukščiausių gaidų būna skabtu^f 
a;s^u£ skambus. Nežiūrint kokį setą jus turite, šis asmeninis setą? jutpš 
ti^rąi. p^t|ks.' %

Kitj modeliai, Super-Heterodyne, iki $139 50 cash ar lengvais išmokė
ję. PILKITE KOL KAINOS TEBĖRA ŽEMOS.

^VjdriKo Krautuvė Atdara Kožną Vakarą iki 10 valandos. 
Nedėliomis iki 5 vai. po pietų.

Jos.F.Budrik,1®-
3417-21 Soiith Halsted Street

Tcl.‘ Boulevard 8167 ir 4705



minėjome

plg'3U

KALĖDŲ DOVANOS

Balzekas Motor Sales

OHI'M
DNING

3514-16 Rooievelt Rd 
arti St. Louii Avė. 
CHICAGO, ILL.

lAfcRN TME "

FELL OFF THE 
nep^w>BR,

pačius
Bet ne-

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

patekėtų nįusų bočių Jmivinas 
prakaitas ir išlietos ašaros.

Tačiau 
dvarų, 
didelio 
, kad

©H i M 
dv»ng ♦ 
I’M 

dnin g

, — vadinasi, visi gyven- 
kurie nuo nebeatmenamų

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai būti) diegi] 
ar ištampyti muskulą;' 
yra palengvinamas su 1
PAIN

nesvarbu. Svarbu

Baudžiavos Panaiki 
nimo Sukaktuvės

savaitėje, /kartais 
išskyrus sekmadienius,

'NELL- <50 AHEAO 
ANb STOP

BRftfctlNG-
AB00T IT -

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai geras ir pigus. 
817 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336 ■,

^Prancūzijoj. Ta žinia, nors tais’ 
laikais nebuvo nei telefonų, nei 
telegrafų — greitai pasklydo, 
po visą Ęuropą — visur sukel
dama kalbas apie Prancūzijos 
valstiečių ątpalaidojimą iš dva
rų. Pagalios garsus karo va
das, Napoleonas, kariaudamas 
su svetimomis valstybėmis, vi
sur, kur tik užimdavo žemes, 
tuojau naikindavo baudžiavas. 
Netgi visi Napoleono armijos 
pasisekimai aiškinama tuo, kad 
jo kareiviai kaudąmiesi su prie
šu žinojo, kad jie kovoja dėl 
laisves, kai tuo tarpu priešo

Kuris padaro žmogų laimingu kasdien.
■ ! -frpn • ■

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH 

automobilių pas

ši žinih buvo baisi musų kraš
to dvarininkams, nes pavyzdžiui 
1807 metais'Napoleono įsteig- 
toj Varšuvos kunigaikštijoj, į 
kurią buvo priskirta ir Lietu- 

(Tąsa 6 puslapyje)

Pbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMU STATYMO ' 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. W(uhtenaiv Ae». 

CHICAGO, ILL. '

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. 3343 So. Halsted St 

Tel. Boujevard 8167—4705

Kyla klausimas, kaip gi pri
eita prie baudžiavų panaikini-, 
mo Vakarų Europos valstybėse 
ir Rusijoje, kuri daugiau 100 
metų laike okupavusi Lietuvos 
kraštą?

Aukščiau
XVIII amžiuje, kai Prancūziją 
valdė karaliai, baudžiauninkų 
padėtis buvo tiesiog vergija; 
jie visi priklausė dvarininko 
valdžiai. Baudžiauninkais nieks 
nesirūpino, niekam galvos ne
skaudėjo, kad jie gyvena var
ge, nedavalgę, alkani, apiplyšę. 
O juo labiau jais nieks nesirū
pino, kai visa krašto adminis
tracija buvo dvarininkų ranko
se, kuriems gyventi buvo gera/ 
Tik ilgainiui, iš tų pačių bau
džiauninkų, iš prastų žmonių 
vienam kitam pavyko ‘Įgyti 
mokslas. Ir kai toksai iš pras
tų žmonių Įgijęs mokslą, jeigu 
jo nesuviliodavo turtuoliai, ^su
sipažindavo su platesniu gyve
nimu, tai pamatydavo savo gi
minių, kaimynų, apskritai visų 
baudžiauninkų nepakenčiamą 
padėtį. Tokie mokslininkai ne
galėjo ramiai žiūrėti į taip^di- 
delę neteisybę ir todėl pradėjo 
kovą. Būdami silpnais, neturė
dami nei ginklų, nei kariuome
nės, stvėrėsi plunksnos. Ėmė 
rašyti, įrodinėti esamą neteisy
bę, žmonių skriaudas. Šitokius 
raštus valdžia naikino 
rašytojus persekiojo.
žiūrint to, buvo atkreipta do- 
mė i sunkią baudžiauninkų pa
dėtį, buvo ieškoma būdų jai 
palengvinti. Tačiau z dvarinin
kams nesinorėjo geruoju pa
leisti nuo žemės baudžiaunin
kų, nes bijojo jų keršto. Vis

Daugelyje valstybių nuo se
nai buvo įvesta baudžiava. Kaip 
ji atsirado? šian klausiman at
sako ne visi vienodai, ne visi 
yra vienokios nuomonės. Vie
na betgi yra aišku, kad bau
džiava prasidėjo senais laikais. 
Senovės amžiuose, prieš Kristų 
ir kelis šimtmečius po Kristaus, 

valstybėse, 
mato-

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB S PIANO MOVING 

Local V Long Diitanci .Removal 

3244 S. Halsted St. 
’ Office Tel. Calumet 3399 

. Rei. Tel. Yarde 34Q8

net kultūringose 
kaip Graikija ir Roma 
me vergus. Jų tarpe buvo dau
giausiai kare paimtų belaisvių, 
nugabentų į priešo kraštą ir 
padarytų jo nuosavybe. Dau
giausiai vergų turėjo karo va
dai. Jie ilgainiui vergus par
duodavo turtingiems dvarinin
kams, kurie juos vertė dirbti 
sunkiausią darbą, maitino blo
gai, baudė. Už vergo nužudy
mą savininkas prieš nieką ne
atsakydavo, nes vergai buvo 
laikomi nuosavybe, kaip musų 
laikais žmonės laiko gyvulius, 
su kuriais' ką nori, tą daro. 
Taip senovėje buvo su vergais.

Amžiams bėgant, verbai iš 
visokių karvedžių rankų pate
ko j dvarų savininkų rankas. 
Kartais vergų padėtis pablogč- 
davo, kartais ji pagerėdavo, tai

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jueų apielinkės Ligonine, kur nerei
kia mokėti karteri.' kad aplankyti savo 
draugu.. Ateikite. Palatas ir priežiūra 
per 10 dienu už $00.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6060

valdžia, susidedanti iš ponų 
kaip tik buvo žmonių pavergi
mo simbolis, ženklas. Todėl Na
poleono kareiviai su neapsaky
tu entuziazmu ėjo į muštus ir 
juos dažniausiai laimėdavo.

Lietuvoje dar galima rasti 
žilagalvių senelių, kurie atme
na sunkius baudžiavos laikus 
ir 'apie juos pasakoja su pasi
baisėjimu. Deja, tokių žilagal
vių senelių darosi kas kartas 
mažiau, jie vienas po kito per
ėję ilgą savo gyvenimo kelią — 
skiriasi su šia ašarų pakalne 
nusinešdami su savimi į Šaltus 
kapus anų sunkių baudžiavos 
laikų atsiminimus. Dar mete
liai, dar kiti ir jau nesusitik
sime žmogaus, kuris atmintų 
baudžiavos laikus.

Ir nieko nuostaou. Pereitą 
žiemą vasario 4 (19) dieną šli
ejo lygiai 70 metų, kai visoje 
Rusijoje, buvo panaikinta bau
džiava 
tojai, 
laikų dirbo priverstinai dvaruo
se — buvo paleisti nuo priver
stino darbo, buvo jiems duota 
laisvė. Tiesa, ta laisvė buvo ne 
pilna, ji neišlygino baudžiau
ninkams amžiais \ padarytų 
jiems skriaudų, nes jie gavo po 
nedaug žemės ir ne dovanai, 
kaip jiems teisingai priklausė, 
bet turėjo ją išpirkti, 
paleidus valstiečius iš 
gyventojuose kilo 
džiaugsmo. Pasakojama 
vienoj vietoj perskaičius dir
bantiems lauke baudžiaunin
kams caro manifestą apie pa
leidimą nuo baudžiavos — kai 
kurios motinos iš džiaugsmo 
lauke vaikus pamiršusios. Ar 
šitas senų žmonių, atmenančių 
baudžiavos laikus, pasakojimas 
yra teisingas, ar tik vėliau su
galvotas 
tai, kad panaikinus baudžiavą 
— nors dalinai buvo grąžinta 
baudžiauninkams žmonių teisės 
ir todėl jie tapę žmonėmis, o 
ne vergais, kuriuos dvarų sa
vininkai galėjo pirkti ir par
duoti — turėjo pamato džiaug
tis taja atmaina.

Nuo to laiko praėjo 70 metų. 
Gyvenimas tiek pažengė pirmyn 
dvasinės ir ekonominės kultū
ros srityje, kad daugelis, ypač 
senesniųjų nespėjo su gyveni
mu eiti, jiems naujoviški daly
kai dažnai yra svetimi. Be abe
jo, jeigu musų krašte iki šiol 
butų buvusi baudžiava, ta ilga
amžė žmonijos gėda ir dėmė — 
mes butum nepadarę jokios pa
žangos, butum kaip ir musų 
senuoliai dirbę svetimiesiems 
vien tik daina save ramindami 
ir guosdami.

Taigi minint tas baudžiavos 
panaikinimo sukaktuves, pra
vartu nors trumpai pažiūrėti 
koksai buvo baudžiauninkų gy
venimas baudžiavos laikais ir 
kaip ji buvo panaikinta.

R. C. A. VICTOR RADIO ir PHOJNOGRAFAS, kur gali
ma padaryti pačiam Rekordus ir kuris groja 30 minutų 
rekordą. , *

priklausė nuo dvaro savininko. 
Kaip jis norėjo, taip su savo 
vergais elgėsi. Pagalios beveik 
visose valstybėse buvo išleisti 
Įstatymai apie vergus, žinoma, 
jų nenaudai. Mat, įstatymus 
ruošė patys vergų savininkai, 
o leido karaliai. Tais įstatymais 
vergai tapo pririšti prie, dvarų 
žemių. Jiems buvo paskirta ke
lios dienos 
visos
dirbti dvaruose. Už darbą ver
gai, arba kaip juos vadinsime 
baudžiauninkai, jokio atlygini
mo negaudavo. Jiems buvo duo
dama po mažą žemės/ gabalą 
(1—2 dešimtinės) ir jie iš tos 
žemės turėjo patys pragyventi 
ir šeimynas išlaikyti. Kadangi 
žemei apdirbti baudžiauninkai 
neturėjo laiko, tai dažnai dirbo 
naktimis arba šventadieniais. 
Jei pavyzdžiui šeimynoje pri
augdavo sūnų ar dukterų, tai 
ir jie kartu su tėvu turėdavo 
eiti dirbti dvaro žemę. Bau
džiauninkai- negalėjo vesti ar 
eiti už vyro be dvaro savinih- 
ko žinios. Tie visi dalykai šian
dieną mums nesuprantami, jie 
kelia mumyse pasibjaurėjimą, 
o betgi visa tai baudžiavos lai
kais buvo, kaipo visai norma
lus dalykas.

Arba vėl žinome iš istorijos, 
kad prieš didžiąją prancūzų 
revoliuciją (1789 m.) baudžiau
ninkai negalėjo pjauti savo lau
ke rugių, kol dvarininko kurap
kos neišperėdavo vaikų. Kad 
rugiai dėl kurapkų dažnai ant 
kelmo išbyrėdavo ir vargšas 
baudžiauninkas likdavo su šei
myna visiems metams be duo
nos — apie tai nieks nesirūpi
no. žinoma, yra tai atskiri fak
tai, istoriniai faktai, kurie liu
dija apie baisią baudžiauninkų 
padėtį, ape nepakenčiamą jų 
gyvenimą. Bet apskritai — 
baudžiauninkai gyvendami prie 
dvarų ir neturėdami savo nuo
savybės, niekuomet nematė 
šviesesnės savo -gyvenime va
landėlės. Su saule kėlėsi, sausą 
plutą grauždami ėjo dvaran ir 
grįžo mirtinai nukamuoti na
mon. Čia pernakvodavo ir vėl 
ryt darban. Ir taip diena die
non, metai i metus, viena žmo
nių karta po kitos. Ir jeigu mi
nėdami baudžiavos panaikinimo 
sukaktuves, mes paimtumėm 
musų krašto žemės saują, ją 
suspaustumėm, tai tikrai iš jos

R. G. A. JVictor Radio kai
nos žemos $37.50, $06.50 
ir graži Radio Kombina
cija su Phonografii tiktai 

99.50
Tegul Budrikes pristhtoz 
jums Radio dėl Kalėdų; 
jus gausite dovaną gražų 
su aksomu apkaltą suole
lį arba Elektrikinį laikro
dį. Dabar perkant terei
kia įmokėti mažą dadelę, 
o kitą metą galėsite po 
mažu mokėti $2.00 savai*-

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos 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.

1IACU
Naujas HAdn Automobilius

Dykai Chiffon Kojinių,
Plonyčių ir '.švelnučių,. kiekvienam koslmneriui, kuris

IKTAI ŠĮ ŠVENČIŲ SEZONĄ pirks už $5, ar daugiau!
/ Kautai ir Dresės Dabar yra Pigesni

Negu Kada Buvo....
Mes parduodam^ kailius- furkautus už O f)
Tai puikiausi kailiniai su trijų metų 
garantija ? -i

Eashion Cloak Shoppe
3234 South Halsted Street

Daktaras
Kapitonu 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRųTrT MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas,. žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugel j metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki l vaL 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė.. Tek Cravford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

. r 15, * A ,'/• . . f/''* . .■
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tik nepasitenkinimas masėse 
augo, atsirasdavo kas kartas 
daugiau apšviestunų, užstojan
čių žmonių skriaudas. Iš kitos 
pusės Prancūzijos karalių ir jų 
pakalikų perdaug ištakingas 
gyvenimas dar labiau pagilino 
bedugnę tarp ponų ir sodiečių. 
Galop 1789 metais prasidėjo 
didžioji prancūzų revoliucija. 
Prancūzija buvo paskelbta Res
publika, nuteistas ,mirtin kara
lius ir visi baudžiauninkai pa
leisti iš baudžiavos.

Matome, kad pirmiausiai
baudžiava buvo panaikinta

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar 
I t

“ Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar
mus parsiduoda nuo 25% iki %

PETER NOVER 
DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI

7 ^BRANGMENYS 
yjgSBSP*i Brangmchų ir Laikrodžių Taisymas

* 4148 Archer Avenue
. Pbone,, Lafayette 3847

Padidina Jėgas ir 
Gyvumą

Jeigu jus jaučiatės silpnas ir nusikama
vęs arba jūsų organai stokuoia veiklumo, 
imkite Nuga-Tono tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kaip daug geriau jus pasijausi
te. Nuga-Tono išvalo kuna nuo Ilgų perų ir 
suteikia naujų spėkų ir jėgų nervams,, rau
menims ir organams. Jokie kiti vaistai nė
ra tiek geri, kaip Nuga-Tone,- Būtinai gau
kite bonkų. Jis yra pardavinėjamas aptieki- 
ninku. Jeigu aptiekiulnkas, neturi jo, papra
šykite JI užsakyti dėl jus iš savo urminiu-

PRANEŠIMAS
MUSŲ KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS

Musų Bankos Dfrclct/irių nutarimu pakeistos
' ■ darbo valandos.
šis pakeitimas veiks nuo šeštadienio, sausio 9, 1932 melų 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 

/. valandai vakaro.
Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais nuo 9 

. vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

ATIDARYKI™ SĄSKAITĄ DABAR!
Del saugumo jūsų pinigų, pasirinkite Banką, kuri yra iš

bandyta, ir užtikrinta savo tvirtumu ir saugumu.

Metropolitan
State Bank

• , . VT‘, \

2201 West 22nd St, Kumpas Leavitt St.

' -■ Al
» ' 1



Apžvalga

Kerti A. VaivadaBRAM STOKER

GRAFAS DRAKULA
Permiuion Doubleday, Doran B Co

jo pliusas

SUJUDO ŠIRŠIŲ LIZDAS

tampa nu

jau pie

publika prezi

SLA. Reikalai

F ASISTUOJANTIEJI IGNORANTAI

knygoj

KAINA TIK 25 CENTAI

įsai

į #

politikavimų su jaų- 
- pataikavimą jiems,

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

AMERIKOS 
PILIETE

nususimo ir tamsumo at 
elementai yra lygus tik-

yra jau- 
. didelių 
Imas vy- 
labai at-SLA. PREZIDENTO 

PAREIGOS?

tai nakties vai 
i jie dainuoja!’ 

mano veide sveti

IŠSKAITO KO NfiRA 
PARAŠYTA

Naujas No. 21 ‘‘Kovos’ 
gautas šiandie. Kaina 10c 
Klauskite Naujienose.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė. 1739 9. Halsted St., Chicago,

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

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

kas, 332 kuopos Darys;
Į iždininkus — Kazys P. Gu 

gis, 36 kuopos narys;

SLA. Vakarų Veikėjų Komi
tetas, Uip Pdt Naujosios Ang
lijos Progresyvių Veikėjų Ko
mitetas ir Brooklyno bei New 
Yorko Komitetas pataria, kaip 
tinkamiausius, nominuoti Pildo
mąja! SLA. Tarybai šituos kan-

Į prezidentus F, J. Rago 
čius, 360 kuopos narys,

J vice-prezidentus — J. V

Tareilos “darbuotė” bus pa 
vesta SLA. Skundų ir Ape 
liącijų komisijai ištirti.

Į iždo globėjus — S. Bake
nas, 90 kuopos narys, ir Geo 
J. Stungis, 109 kuopos narys:

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

NAUJIENOS
173S So. Hal.ted St 

CHICAGO, ILL.

Siuskite mancfr oederį ubą kcaaoe 
žeakleHiu.

sižymėjo savotišku trumpumu. 
Keistai skamba, bet jų delnai 
buvo apžėlę plaukais. Nagai bu
vo smulkus ir ilgi, nudailinti 
i plonus, aštrius galus. Kuo
met grafas nusilenkė prie ma
nęs ir savo rankomis palietė 
manąsias, negalėjau susivaldy
ti nesudrebėjęs. Gali būt jo 
kvapas buvo gaižus. Mane ap
ėmė biaurus koktumo jausmas, 
ir ką nedariau, jo negalėjau pa
slėpti. Grafas tai pastebėdamas, 
atsitraukė ir kaž kodėl žiauriai 
nusišypsojęs atsisėdo atgal ki
toje židinio pusėje. Kurį laiką 
abu tylėjome; pro langą matė
si pirma miglota artėjančios 
aušros juosta. Visur viešpata
vo keista, gili tyla; atydžiai 
klausydamas, toli slėnyje išgir
dau vilkų kaukimą. Grafo akys 
sužibėjo. į mane atsigrįždamas 
tarė:

“Klausyk — 
kai. Kaip niūria 
Ir išskąitę 
mą jam išraišką, pridėjo:

“O, jus miestelėnai, negalite 
suprasti medžiotojo jausmų.” 
Atsistojęs, tęsė dar toliau:

“Tamsta esi labai pavargęs. 
Miegamasis jau paruoštas ir ryt 
galėsite miegoti kuo ilgiausiai: 
tik gerai išsimiegokite ir sald
žių sapnų!” Mandagiai nusi
lenkdamas, atidarė man aštuon
kampio kambarėlio duris ir į- 
ėjau j miegamąjį...

Esu pražuvęs stebuklų pasau
lyje. Abejoju; bijau; man į gal
vą kemšasi keisčiausios mintys. 
Bijau' jas ir prisiminti. Dieve 
sergėk mane, nebent vien dėl 
tų, kurie man yra brangus!

Gegužio 7 d. Jau ankstyvas 
fytas, bet per naktį gerai iš
simiegojau ir pasilsėjau. Miego
jau labai ilgai ir atsikėliau nie
ko nebudinamas. Apsitaisęs nu
ėjau į kambarį, kuriame val
giau vakarienę ir ten ant sta
lo radau jau atšalusius pusry
čius, tik kava, padėta ant ža
rijų židinyje, dar buvo šilta. 
Ant stalo užtikau kortelę, ku
rioje buvo parašyta:

“Esu priverstas trumpam lai
kui išvykti. Prašau manęs ne
laukti. Drakula”.

(Bus daugiau)

Bntina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Jios žaliu 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šio* šalin tvarki, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kat reika
linga prie ėmimo egia- 
mepo rasite šio j knygelėj 
lėetnvNi ir anglų kalbo- 

furjiyu.

kus apskųsti SLA. Skundų ir 
Apeliacijų,komisijai. Į kaltinin
kų ąįiesH^pypJą J.uJ^Jcąląus- 
kas ir J. Tareilarbet J. Mika
lauskas jau bu v. apskr. valdy
bos buvo apskųstas, tik nebu
vo nieko veikiama/ darbas bu
vo nutrauktas. Su apdraudos 
kompanija nutarta darbą, lik
viduoti, nes jau vėlu, terminai 
nuostolio atlyginimo ieškojimui 
išsibaigęs. .

Iždininkas A, J. Viznhs pri
davė valdybai laįško kopiją, ra
šytą adv. BagoČiaus J. Tarei 
lai balandžio 9, 1931, bet Ta- 
reila iki šiam laikui 'Bagočiui 
neatsakė; valdyba įgaliavo sekr. 
Ažunariutę išreikalauti iš buv. 
pirm. Tareilos visą arkyvą ir 
kuogreičiau adv. Bagočiui su
teikti reikalaujamas žinias.

4-tas apskr. iki šiam laikui 
turi skolų suvirš tūkstančio4r, 
kad skolos nesidųiintų, nutar
ta pagaminti laimėjimų knyge
les labdaringiems tikslams, kad 
galima butų kiek ųo^s tų sko
lų padengti.

44o apskrities metinis išva- 
žiavimas-piknikas įvyks liepos 
3, 1932, Indian Grove Parke. 
New Havene. Conneoticut SLA. 
nariai prašys aplinkinių apskri
čių* pagalbos ir paramos tai 
pirkdami knygelių, tai atvažiuo
dami į metinį išvažiavimu kad 
4-to apskr. skolas panaikinti ir 
kasą šiokią tokią turėti, o jau 
4-to apškr. Visos kuopos, tat 
turės priverstinai atvažiuoti/ 
uždyką padirbėti.

Tai maždaug tokius dalykė
lius apsvarstė 4-to- apskr. val
dyba, SLĄ. nariai pamatę “T.” 
4-to apskr. komisijos flirto žlu
gimo pasekmes, pamatys tik- 
rėsnius davinius. O jau kaip 
pasielgs Skundų ir Apeliaciją 
komisija, tai ateitis parodys.

Fašizmas yra vaisius ne tik smurto dvasios, 
paskleidė pasaulyje, kaipo kokią ligą, didysis karas, 
bet taip pat ir tamsumo vaisius. Fašistų vadai savo 
raštuose ir kalbose dažnai skelbia tokius ignorantiškus 
dalykus, kad yra tiesiog koktu klausyti.

Pas lietuvius tikrų fašistų yra labai nedaug. Dau
guma tų, kurie paprastai yra vadinami musų spaudoje 
“fašistais”, yra tik akli kauniškių nublukusių “didvy
rių” garbintojai. Bet protinio 
žvilgiu, šitie fašistuojantieji 
riemsiems fašistams.

Bet gr|žjdme prie prezidento 
pareigų. Praktiškame SLA. rei
kalų vedime sekretorius, be 
"abejonės, yra svarbiausias už 
visus viršininkus. Bet m prezi-: 
deptui jau visai nereikia jokių 
gabumų? Reikia, ir dar kaip! 
(Prezidentas turi geęai suprasti 
organizacijos konstituciją ir 
parlamentinę tvarką. Jisai turi 
mokėt gerai pirmininkauti sei
muose ir vesti tvarką Pild. Ta
rybos posėdžiuose. Dabartinis 
prezidentas Gegužis, sakysime, 
yra pusėtinai gabus seimų ve
dėjas 
Jcaipo Pild. Tarybos posėdžių 
pirmininkas, jisai yra prastas, 
prastesnį kažin ar begalima 
rasti: tą visi žino, kas tuos po
sėdžius yra matęs.

Prezidentas turi gerai misi- 
manyt apie finansus, apie in- 
vestmęntus ir apie visokius 
bizniškus klausimus, kurie kįla, 
arba gali kilti Pild. Tarybos 
posėdžiuose, nes juk Pild. Ta
ryba tiž viską . atsako, o prezi
dentas jai pirmininkauja ir 
dažnai nuo jo žodžio priklauso; 
kaip pakreipti klausimą. Savo 
pareigas žinąs prezidentas, pav. 
niekuomet neturėtų leisti in
vestuoti SLA. pinigus į speku
liatyvius bonus. ’ 

, Toliaus, prezidentas turi mo
kėt, atsistojęs prieš publiką, 
gražiai ir įtikinančiai pakalbėt. 
Juo gabesnis kalbėtojas yra 
prezidentas, juo daugiau jisai 
gali' pakelti organizacijos var
dą "kolonijose, gauti naujų na
rių,, sustiprinti veikėjų energi
ją. Ir nariai 
dento žodžiams duoda daugiau 
svarbos, negu kito viršininko 
arba pasamdyto organizato
riaus. Prezidentas, kuris ap-

Šis prezidento sumanymas iš naujo svarstyti karo 
skolų klausimą tikslu jas'numušti arba gal ir visai pa
naikinti, jeigu pasirodytų, kad jų nebegalima iškolek- 
tuoti, — sujudino, kaip širšių lizdą, Hooverio priešus 
abiejose senosiose partijose. Jie skelbia jam kovą ir 
grasina ne tik atmesti šį jo sumanymą, bet ir nepatvir
tinti moratoriumo, — nors kaip jie galėtų tatai pada
ryti, kuomet moratoriumas jau seniai yra paskelbtas 
ir įėjęs galion, nėra aišku.

Įvairios valstybės yra kaltos Amerikai pusdvylikto 
biliono dolerių (tarp jų yra ir $6,197,682 Lietuvos sko
los, iš kurios tačiau jau buvo atmokėta $1,128,580). 
Atsižadėti tokios milžiniškos sumos Amerikai butų 
skaudu. Bet jeigu skolininkai neįstengia ją mokėti, tai 
kokia nauda ją laikyti?

“Vienybės” pastabose p. V.: 
M. č. rašo apie vieną “Naujie
nų” editorialą, kuriame buvo 
kalbama jaunuolių klausimu.! 
Jisai randa, kad tame editoria- 
lė visai niekinamas jaunimas. 
V. M. č. sako: ,

“Grigaitis musų jaunime 
nieko gero nemato ir juo ne
pasitiki. Jis nurodo, kad tik 
seniai gali SLA. vairą tinka
mai valdyti, kad jaunuoliai 
nepribrendę.”
Ęet tai juk netiesa. z Tame 

editoriale (po juo nėra Grigai
čio parašo, todėl p. V. M. č. be 
reikalo polemizuoja su Grigai
čiu, o ne su laikraščiu) ėjo 
kalba daugiausia apie tam tik-. 
rą< “Naujienų” nuomone, ken
ksmingą 
nuoliais 
niekinimą senų veikėjų ir t. t. 
Buvo tenai užsiminta ir apie 
kai kuriuos jaunuolius, kurie 
pasiduoda tokio nesveiko poli
tikavimo įtakai, — kaip, pav. 
tas “Connecticut Jaunuolis”, 
kuris dar savo gyvenime nėra 
nieko nuveikęs, o jau bando 
vyresnio amžiaus darbuotojams 
prikaišioti įvairius neetiškus 
dalykus.

Kai dėl jaunuolių bendrai, 
tai nė vieno neigiamo žodžio 
nėra jų adresu pasakyta. Jei
gu p. V. M. č. seka “Naujie
nas”, tai jisai turi žinoti, kad 
jaunimo reikalams šis dienraš
tis, gal būt, daugiau pašvenčia 
vietos savo špaltose, negu ku
ris kitas musų laikraštis,

Bloga, kad p. V. M. Č. šoka 
kritikuoti, nepasirūpinęs net 
susipažinti su savo oponento 
mintim. Neseniai jisai “aiški
no” $LA. finansinę atskaitą, 
įdėdamas į ją tai, ko joje visai 
nebuvo, ir pask^į turėjo pats 
dėl to savo išsišokimo teisintis.

Brooklyno “Vienybę” re
daguojantieji vyrai įsivaizdavo, kad jie žino ką nors 
apie Lietuvos tautinio atgimimo istoriją, dr drožia edi
torialą apie tai, kad Lietuvos Socialdemokratų Partija 
niekuomet nekėlus! Lietuvos nepriklausomybės idėjos 
ir net buvusi tai idėjai “indeferentė” (norėta pasakyti: 
indiferentiška)! Jie klausia: kur ir kada socialdemo
kratai skelbė nepriklausomybės obalsį?

Vadinasi, to f asistuojančio organo vedėjai nežino, 
kad Lietuvos socialdemokratų partija jau nuo 1896 me
tų turėjo Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą sąvo 
programe. Jie nežino, kad socialdemokratai 1905 me
tais tą nepriklausomybės idėją skleidė masėse ir, kaipo 
praktišką žinksnį jos įvykinimui, iškėlė obalsį Steigia
mojo Seimo Vilniuje. Jeigu Brooklyno fašistukams ne
teko matyti socialistų raštų tuo klausimu, tai argi jie 
nėra apie tai girdėję bent nuo socialistų priešų? PrL 
minsime jiems, pavyzdžiui, nors šiuos klerikalų organo 
“Tėvynės Sargo” žodžius (parašytus 1905 m.) apie 
socialdemokratus: “rėksniai iš Socialdemokratų parti
jos, kliedantieji apie Lietuvos neprigulmybę”.

i X s , f “
Kaip pirmosios Rusijos revoliucijos laikais social

demokratai kėlė Steigiamojo Seimo obalsį, vadovauda
miesi Lietuvos nepriklausomybės idėja, taip didžiojo 
karo metu ir po jo socialdemokratai, tos pačios idėjos 
dėlei iškėlė tautos apsisprendimo teisės reikaiavimą. 
Kas gi yra nepriklausomybė, jeigu ne tautos teisę 
spręsti savo likimą? Bet fašistuojantieji Brobklyno ig; 
n oran tai visai nežino ką tautos apsisprendimo teisė 
reiškia, ir jie vadina ją “apsirūpinimu”! tlie, matyt, nė
ra net girdėję, kad tautos apsisprendimo principu bū- 
vo paremtas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 
1918'm. Vasąrio 16-tą dieną, kurią lietuviai mmi kas
met! - 1 / ? /

“Dirva” jau, matyt, susipra
to, kad priešingų jos “šleifui*? 
kandidatų peizojimu ji toli ne
važiuos, todėl ji bando dabar 
kiek rimtesniais argumentais 
publiką įtikinti. Ji įdėjo vieno 
savo bendradarbio straipsnį, 
kuriame įrodinėjama, . jogei 
SLA. prezidentu galėtų būti ir 
asmuo, neperdaugiaausia nusi
manąs apie organizacijos rei
kalus, nes, giMi, juk ne pre
zidentas, o sekretorius, veda 
SLA, reikalus. Sekretorius pri
ima mokesnius, veda knygas, 
tvarko spaustuvę, daro atskai
tas valstijoms ir t. t. 4>‘D.” ben
dradarbis, toliau, klausia:

“Tai kas tada belieka veik
ti tam dideliam ‘genijui’ Pre
zidentui, apie kurio taip 
aukštas kvalifikacijas 'Nau
jienos’ * su ‘Sandarą’ tiek 
daug kalba.”
Labai gerai. Jeigu svarbiau

sias urėdas Susivienijime yra 
sekretoriaus, tai “Dirva” ir jos 
rašytojai iki šiol Varinėjo (pi- 
gios rųšies demagogiją, šauk
dami, kad čikagiškio Vakarų 
Komiteto sąrašas esąs “socia
li stiškaš’V Tame sąraše stato
ma į sekretoriaus vietą Dr. 
Matas Vinikas, kuris yra san
dariems ir dagi stambus, jei ne 
pats 'stambiausias, sanj'ariečią 
šulas. į

čikagiečįai sterigėsi parinkti 
gabiausius ir kompetentingiau
sius žmones, neątsižveigdami, 
kuriai srovei jie pri^ląusp, bu- 
dangi • Susivienijimas yrą ne* 
partinė organizacija. šalę ga
bumo ir kompefeųtjngump jie, 
bėję, žiurėjo (įar į tai, ar kan
didatas yra pasižymėjęs savo 
darbu ir žinomas plačioje na
rių masėje asmuo. Kas dą^bu 
savo sugebėjimo dar nėra pa
rodęs, tą nominupt butų rizi
kinga, nes nežinia, ar j 
-damas į jį viltis pateisins

Naujam pranešime kongresui prezidentas Hoove- 
ris siūlo patvirtinti jo paskelbtą tarpvalstybinių skolų 
moratoriumą ir sudaryti komisiją, kuri iš naujo per
žiūrėtų visą didžiojo karo .skolų klausimą. Hooveris 
sako, kad dėl ekonominio krizio pasaulyje kai kurios 
šalys neįstengs, kad ir norėtų, savo skolas pilnumoje 
mokėti; šitą aiškų faktą, girdi, butų bergždžia igno
ruoti. . • * ? ’ \1

Jau esame žymėję “N.” apie 
$LA. 4-to apskrities tarimus 
reikaluose žuvusio turto. Da
bar' čia dedame vieno asmens 
iš ęonn. prisiųstus tarimus 
SLA, 4-to apskrities valdybos 
iš lapkričio 15 U, 1931, Neto 
Haven, Čpijn. Aprašymas to 
posėdžio skamba:

SLA. 4-to apskrities valdy
ba turėjo posėdį lapkr. 15 dz. 
pas pirmininką V. Alksninį. Da
lyvavo šie nariai: V. Alksninis, 
O. Ažunąrįutė, A. J. Viznis, J, 
Sekys ir J. Januškevičius Jr. 
S, Bujanauskas pribuvo į 'pa
baigą posėdžių. Be šių dar bu
vo pakviestas ir dalyvavo \Jo- 
nas Skritulskas, Povilas Mont
vila ir Tomas Zdančiukas. ,šię 
paskutinieji trys asmens buvo 
išrinkti 4-to apskr. suvažiavi
me ištirti‘žuvimo iždo priežas
tis, surasti kaltininkus, ir; jei 
galima, išieškoti turtą. Šioji ko
misija (visi trys yra taukiniai 
demokratiški žmones, ypač J. 
Skritulskas, buvęs SLA. iždi
ninkas,-geras draugas, J. Tarei
los) pridavė Valdybai platų ra
portą mašinėle rašytą. Baporr 
ta^ labai smulkus ir aiškus (rei
kia. pastebėti,' kad p. Skrituls'ko 
du “son-in-lžhfcį” yra advokatai, 
viens iš jų New Britaihe net 
ir teisėjas, taigi tas raportas 
buvo, be abejo, ir advokatų per
žiūrėtas ir. išnagrinėtas). Ko; 
misija pabaigoje savo raporto 
reikalauja, kad jos tas darbas 
butų paskelbtas “Tėvynėje” 
^LA. narį# žiniai. Be abejo, šis 
dalykas bus paskelbtas, nes ;jau 
4-to apskr. suvažiavimo proto- 
kolas -puvo išspausdintas, faigi 
ir ta$ raportas turi būti pa- 
skėlbtąs, nežiūrint kadf vienas 
iŠ apkaltintų ir “runija” į Pil
domą Tarybą. , ' /
H Apskrities valdyba užgy^ 
komisijos darbą, nutarė pasiųs 
sti “Tėvynei”, p apskrities pir- 
mįpįnks» sekretorių ir iždįpin- 
ką įgaliavo surastus kaltiniu*
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( (Tęsinys)
“Po ilgos kelionės tamsta no

rėsi persirengti. Manau, kad 
tamsta rasi visa, kas reikalin
ga,, Kuomet busi prisiruošęs, 
prašau ateiti j pirmąjį kamba
rį, kur jūsų jau laukia paruo
šta vakarienė.”

Malonus ir nuoširdus grafo 
priėmimas, lyg ir prašalino vi
są mano baimę ir abejojimus. 
Pamažu atsipeikėjęs, pajutau, 
kad iš tikrųjų buvau gerokai 
išalkęs, todėl skubomis persi
rengiau ir įėjau į valgomąjį.

Vakariene manęs iš tikrųjų 
jau laukė. Grafas stovėjo sale 
židinio, atsirėmęs į jo kraštą. 
Dailiai ranka pamodamas pa
rodė į stalą ir tarė:

“Prašau atsisėsti prie vaka
rienės. Manau dovanosite, jeigu 
tamstai nepadėsiu 
tavaii ir vakarienės paprastai 
nevalgau.”

Padaviau jam antspauduotą 
laišką, kurį Mr. Hawkinsaš man 
įteikė prieš išvažiupjant. Ati
daręs jį, atidžiai perskaitė ir 
maloniai nusišypsojęs atidavė 
jį man atgal perskaityti. Vie
nas paragrafas ypatingai man 
patiko:

“Labai apgailestauju, kad 
nuolat mane kankinančios po
dagros antkritis neleidžia man 
niekur keliauti; bet esu paten
kintas galėdamas pasakyti, kad 
siunčiu tamstai savo geriausį 
vietininką, kuriuo, tamsta gali 
.pilnai pasitikėti,, Jis 
nas, pilnas energijos 
gabumų ir labai ištik 
ras. Jis, be to, yrą 
sargus ir tyliis, ir tarnyboje 
pasiekė pilnų mčtą. Jis bus vi
suomet pasiruošęs tamstai pa
tarnauti ir išpildys visas tam
stos instrukcijas.”

Grafas pats priėjo ir nuėmė 
danktį nuo lėkštės ir tuojau 
griebiausi puikios keptos viš
tienos. ' Be vištienos, truputis 
sūrio, žalumynų- ir seno toke- 
jaus vyno, kurio išgėriau du 
stiklelius, sudarė visą mano va
karienę. Man valgant, grafas 
klausinėjo apie kelionę, įspūd
žius ir laipsniškai, tarp kąsnių, 
jajn beveik viską išpasakojau.

Vakarienę užbaigiau ir grafo 
paprašytos pritraukiau kėdę prie 
žięiiĮip ir pradėjau rūkyti ci- 
garą, kurį jis pasiūlė, tuo pa
čiu Taiku pasiaiškiiUlamas, kad 
nerūko. Dabar turėjau progos 
jį iš arti apžiūrėti įr radau, kad 
jo turėto labai ryški fiziono
mija.

Jo .veidas buvo tvirtas ir 
griežtas lenktas, ereliais; 
aukšta, DlOpa nosis, keistai iš
lenktomis • šnervėmis; aukšta, 
apvali kakta; reti plaukai ant 
smilkinių, bet tankus kitose gal
vos dalyse; tankus antakiai, ku. 
rie beveik jungėsi virš jo no
sies ir gausus plaukai, susigar- 
bintovę ant didelės gaivos. Jo 
burna, kiele jos galėjau maty
tį iš po baltų usiį, buvo irgi 
griežta ir žiauri; nepaprastai 
aštriais baltais dantimis, kyšan
čių, tarp lupų, kurios buvo ne
paprastai raudonos ir. rodė ste
bėtiną grafo amžiui gyvumą. 
Tęsdamas toliau, pastebėjau, 
kad jo ausys buvo labai baltos 
įr labai' aštrios viršūnėse; 
smakrai buvo platus ur ryš
kus, o skruostai ploni, bet tvir
ti. Vieną gerai jsitėmijau, — 
jis aprodė nepaprastai išbalęs^

Prie liepsnos žiūrint į ran
kas. kuriomis grafas buvo at
sirėmęs į kelius Jos man at
rodė labai švelnios ir baltos. 
Bet z prisižiuiįėjus kiek arčiau, 
pastebėjau, kad jos buvo gana 
raukšlėtos, plačios, o pirštai pa-

skričio arba kuopos surengtose1 
prakalbose, atsistojęs priėš pub
liką, nemokės laisvai ir aiškiai, 
išreikštį mintis arba turės iš! 

''popįeros savo “spyčių” skaityk 
ti, įspūdžio nepadarys ir net 
nupuldys rengėjų dvasią.

^Prezidentas, pagalios, turi; 
turėti gerą nuovoką apie dau
gybę teisinių klausimų, kurie 
lįečia SLA. reikalus, nes jam 
kartais tenka vienam daryti 

1 sprendimus' tam tikrais reika- 
’ lais. Mes atsimename, kaip ne; 

vieną kartą Gegužis arba, su-; 
' lig jo įsakymu, Jurgeliutė bu

vo išsišokę kovoje su bolševi-: 
kais: tas ar kitas bolševikų; 
rėksnys gauna pranešimą, kad 
jisai už tokius ir tokius nusi
žengimus esąs “suspenduotas”. 
Bolševikas nubėga pas advoka
tą, šis parašo cen^ 
ir “suspendavimas 
imtas. ^Pasirodo, kad buvo pra
silenkta su įstatymais.

Be to, Sus-ui tenka neretai 
turėti ginčų su pašalpgaviais 
dėl pomirtinių išmokėjimų, ten
ka kartais gintis nuo skundų 
arba valdžios priekabių. Lauk
ti, iki susirinks visa Pild. Ta
ryba, nevisuomet galima, o 
kiekvieną kart^ advokatus sam
dyti arba su savim advokatą 
važioti (kaip kad darydavo Ge
gužis pastaruoju laiku, visur 
keliaudamas su Lopatto), yra 
ir perbrangu organizacijai, ir 
netikslu.

čia nurodėme tik dalį tų rei
kalų, kurie įeina į prezidento 
pareigas, ir juos atlikti kaip 
reikiant gali tiktai gabus ir 
kompetentingas žmogus. Ar 
Bačiunas, kurį “Dirvą” pušina, 
tuos gabumus turi?
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Taipgi sumažintos kainos ant vi
sų kilų gerųjų išdirbysčių radios

Nekenčiu,
- teisinosi

Imu 
kojų 
pliaukšt! 
B-r-r-r,., 
rybiąl Ir tam įrodyti tris sy 
knis garsiai' nusispiove per pe

— pyko viena 
Valkiokis, lyg

4177-85 Archer Avė.
Co'r. Richmond St. '

Tel. Lafayettc 3171.)

Mes manėm, kad btesą be 
kelnių pamatei !.L erzino vyrai.

štukos!
moterys. Jo parapijonka paty 
liai pridėjo;

“Mačiau, kaip su morgpalai 
ke ką tai , užsikvempęs žiiau

'39.50
Mohair setas

44.00

miškas, lyg iššluo

m, IM 1 
is ir Suba- 

10'a. m a iki ,8 p. m.

Gėrėkitės prie Grojiklio Piano per 
šias Kalėdas. Jie kaštuoja labai 
mažai Peoplcs Krautuvėse.

laidyk liežuvį
sudraudė sali-

buzą.../ — 
grybautojas

— Ar tu negali prasukti no
sies pro mano pilvą, a? — py
ko “arbūzo” savininkas. — Tik 
užkabink mane,, bematant už. 
sprando ir ant šakos kąbalduo-

cias 
nei vieno. Dešros 
Ii griežinėliai...

— Palekrijono, Palekrijono 
šaukė bepykstančios

tu pykšli, vąrlėmuSi! 
motiną prie vaiko ir 

butelį niuktelėjo 
Ko knakinėjies po' 

daiktus, manęs nesi* 
Gerai, kad bdba 

brudo šmotas...

tai... te pritvėrę juos pra
dėjo volioti, fcp&otk kelnes 
maatU Tie nesiduoti. Kiti juos 
vaduoti, Suviri®, sukrito visi

Kainos sumažintos iki pusės ant
RADIO, RAKANDŲ ir VISŲ KITŲ 

NAMAMS REIKMENŲ 
Tinkamų Kalėdoms Dovanų

jomarką.
žmonės, vaikai, apstojo žiū

rėti, Pravažiuojantys automo
biliais kišo galvas per langui 
pamatyti, kas per nuotykis.

Sumainyti, nuniurkti šiaip 
taip iš krūvos išsikrapštė už
pultieji. Prisišėlę atližo ir ki
ti grybautojai. Susėdę, ba var- 
žymos išgėrė porą butelių 
“šventos miglos", — taip sau, 
kad smagu, kad mitri kompa
nija, kad rodu šaukti, kad mi
škas skambėtų, kad saulės tiek 
daug, kad linksma 
linksmiau btftų!.,.

— Juku beibe!

važiuojanti 
mylių --per 
pareviu iš

šiais metais
auga, negu

pasiėmė krepšių;
— su sviestu, ar

nes
jų, draugauti, 
ta dabar esi?

Ji pažiurėjo ramiai, tyrian- 
čiai į jį, paglostė švelniai jo 
šviesią galvutę, prispaudė jo 
rankas prie savo veido ir liūd
nai, slegiančiai nusišypsojo...

— Tegul persiima.
■— Vai jėzulėliau! 

viens kitą!,..
— Duok, Maiki, duok!
—Lakudros! Girtuokliai!
— Biesas netrauks... beir 

žmones pajuokins...
— Ūžia! ūžia!
'— Taip moterims bealasavo 

jaut, vaikams bespiegiant, vy 
rams beskiriant, “beratavojąnt’ 
daugiau jų prisidėjo prie muš 
tynių. Kažin kuo butų užsibai 
gę, jei nebūtų, lyg iš žemės

virs-
moterims na
tos vos stalo

ris šaukė “muštis“. Išrėžęs pe
čius, lyg kalnas, lyg iš skerdyk-, 
Jų ištrukęs jautis, tvirtas, lyg 
geležis, pradėjo artintis pama
žu j savo kaimyną.

Kaimyno dirksniai, po įtaką 
degtinės, tąipgi lyg vienas šau
kė “muštis“ ir atstatė savo la
šinius, išpūtė šnerves, primer
kė akis...

-y- Ratavokit!
. — Skirkit! Skirkit! .

— Susikruvino, lyg meile-

išdygę policlstų būrys. Bet jų 
žmoniškų butą: vieną papur
tė, kitą pakratė, trečią pastū
mė; kalčiausiems su buože pa
nosėn pagrūmojo ir sugrudo vi
sus grybautojus automobilin lie
pė važiuoti namo.

Važiuodami dar daug barėsi, 
Jtoliojosi, išmetinėjo viens ki
tam. Šluostėsi kruvinas lupas, 
šnirpė raudonas nosis, čiupinė
jo guzus pakaušiuose, plėtė už
tinusias akis, žeksėjo, spjau
dėsi, murmėjo, snaudulio ka
muojami žiovavo. Kai kurie už
vertę galvas pradėjo knarkti.

Parvažiavus, berniukas apka
binęs nemandrios išvaizdos mo
terėlę, bučiuodamas klausia:

Mamyte, sakai myli žmo- 
nori būti su jais, — tarp 

ar patenkin-

........ .................................... .....■■■...... . .

Ir gyva pekla ją čia, kas 
i — tad špeUybe! Ne*

Gražus 
radios 
tik po
Philco 
gramafonu 
vertės $110.00, dabar $ 
tik už ............... ,.........

PAS MUS PIGIAU
NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIU

— Rup... r— ir pradėjo bus* 
ti jame ’žagrės'; auklėta, alko
holio ir skerdyklų užgrozdyta 
spėka pasipylė be naudos po 
kūną: linkstančios kojos pasi 
darė taip tvirtos, rodos, špy- 
rųs, — didžiausią akmuo lėkr 
tų zvimdamas miško viršūne. 
Rankose gyslos įsitempė, su
traukdamas pirštus į kumštis. 
Smarki kraujo srovė paplito 
veide, atsimušdama rausva mi
gla akyse. Kruvina, sutinusi no
sis gvoltu šaukė “mušti”. Kai
mynai, žmonės, miškas, laukai 
pradėjo suktis, mirguliuoti,

bučiuos.
arba šiaip kokį nemalonumą 
padarys 
ras

bemellis svetimo prisivalgyti, 
prisigerti. Iš jo rankų, gink 
Dieve, nenukris trupinėlis dėl 
kitų! Ir dabar, paėmęs po do
lerį nuo kiekvieno važiuojančio, 
džiaugiasi gerai uždirbęs ir dar 
prisivalgęs. Kaimynai į akis gy
rė, ponavojo, dideliu štukoriu 
vadino (tas glostė jo niekam 
vertą širdį), bet už akių — 
šunis korė! Nors Pglekrijonas 
labai mėgo virš išdėstytas ydas, 
bet už vis labiausia mėgo jau
nutes mergaites. Jo namuose vi
suomet randasi jų apščiai. Mig
lotomis akimis, su stikliukais 
rankose sėdi jam ant kelių, pa
šones kuteno, glosto jo nupli
kusį pakaušį, pasigėrę dainuo
ja, verkia. Tuomet Palekrijoi 
nas jaučiasi ir jaunu, Jr laimin
gu: sumanytu 
sistotų!!...

Ir dabar vežinas vieną jų. 
Mergaitė aukšta, liekna, veidu
kai mėsų priaugę, apvalus, įsi- 
putę, nupudruoti. Akys kaž
kaip balzganai melsvbs, bliz
gančios. Išpešioti antakiai. Prie
šakyj styro pajuodę, ištrupėję 
dantys. Lupos nuteptos stipriai 
raudonais dažais. Sėdi susirau
kus, nešneki, žiuri iš padylbų 
į vyresniuosius.

— Nudna Onukei vienai tarp 
Ilgu mergaitei be 

Nereikėjo

šuktelėjo 
mostelėjęs ranka įsilinksminęs 
vienas grybautojų į žiūrinčią 
iš tolo į juos moterį ir šlitinė
damas pradėjo eiti link jos ro
mansuoti. Patėmijo tą grybau
tojos. Vieną j b, pasivijus už
pakalio SU paduškute per gal
vą — plumt! Tas kniupščias
— brinkt!

— Velnias,,. Ragana! Ir rei
kia gi taip mušti L,, čiortas,.,
— išmėtihejo keldamasis ir 
šluostydamas kruviną nosį.

— Ko lendi prie svetimų bo
bų! Ar neužtenka savųjų? — 
klegėjo grybautojos,

— O ko ji j mane taip įsi- 
spitrėjo, a? .

— Ne į tave, bet į tavo, ar- 
atsiliepė raudonikis

Šis grojiklis pianas yra vertas 
$400.00 ir pilnai garantuotas. 
Kaipo krautuvių sampelis. Sykiu 
lempa, benčius. šėpele rolėms, 25 
rolės ir pats PIANAS. Viskas 

,ik,ai-^..... *98.50

— Jis be šlukų nei žingsnio. 
Galva pramušta link šėlimo. 
Pašėlęs musų Palekrijonas! — 
prisidėjo vyrai.

Nemandrios išvaizdos men
kutė moterėlė, suspausta sto
rulių, atrodo lyg Danielius 
įmestas levų duobėn, priside
da prie kalbų, juokauja, bet 
sau mano: “na, na, pamatysiu, 
kas bus toliau”...

“Pašėlęs musų Palekrijo
nas” buvo gražaus automobi
lio savininkas. Mažas, sudžiū
vęs, daugybe rukšlių veide, ju
drus, baigiąs septynias, dešim
tis metų žmogelis. Mėgo gir* 
lis savo amželiu ir penktu 
pirktu automobiliu. Nabašni- 
kei gyvai esant šiek tiek pri
sivengdavo, dabar jai šeštą sa
vaitę po velėna ilsint —ką ir 
besakyti! Labiausia kenčia 
nuo jo moterys: tai pastiims, 
lai pargriaus, tai įgnybs, nie

ki tą pasitveręs iŠ- 
išglamžys, išvolios

suaugusių 
draugių, berniukų 
važiuoti su tokia kompaniją.

Maloniai kalbino viena mote
rų. Mergaitė tylėjo. Paskui ki
toms patyliai atrekomendavo: 
“Matytumėt kas do merga! Aut 
pažiūros 
bet ką namuose išdaro — oi, 
oi, oi! Buvo pradėjusi gatvinį 
gyvenimą vesti, bet'tėvui mi
rus sugrįžo. Ir dabar šliejasi 
prie senio ir kitas neprileidžia. 
Matyti, meilinasi prie senio pi
nigų. Airišiiu... senbernių nų- 
glamžyta!”... Ki, ki, kva,’ kva!
— prunkštė juoku moterys.

Kai prisijuokė, prisišnabždė- 
jo kalba nukrypo kiton link* 
mėn: ar šiais metais grybų 
daugiau auga, negu pernai; 
kiek katras 
kaip skanesni 
lašiniais ? Pririnkus apšepai, pri
dės stiklus, parduos po dolerį 
kvortą... Prisiminus grybus, 
apipiltus spirgais, bulbėmis ap
dėtus, ne vienam 
Jonus alkis pradėjo kutęnti go
murį. Nekurios moterų nutarė 
duoti kaimynkoms šaukštą ki
tą, bet nesakys, kur grybavo
— tegul pavydi padloe!,..

Taip besitikėdami, bešigodė- 
dami atlėkė, atpyškėjo myliu 
mylias miškan. Tuoj Kompani
ja, krepšius nešina, skubiai nu
traukė grybų rinkti.

Brido, klampojo po žolę. Ba<- 
dė pagaikščiais išvirtusių med
žių pašones. Kišo nosis prie 
kiekvieno kelmo, landžiojo po 
krumus—lyg ant juoko pasipai
nioja vienas kitas šungrybis —. 
grybų kaip neranda, taip ne
ganda 
tas!

Saulė krypdama pietų link 
gerokai svilino. Oras rrtiške 
tvankus, šutinantis. Grybauto
jai sudulkėjo, išalkio, nuvargo, 
apmaudas pradėjo, ūpą pydy
ti. Nežiūrint to,, nematoma jė
ga traukė, viliojo tolyn, tolyn 
j mišką!

— Vai, Jėzus Marij«! — są-» 
klyko viena grybautoja ir iš
metus krepšį pasileido bėgti at
gal. Sustojo, sužiuro, Kiti pa
siviję ėmės teirautis. Šiek tiek 
aprimus, bėgusioji, šluostyda
ma prakaitą nuo veido, išdėstė 
nuotykį:

— Kinu, žiūriu 
didžiausia gyvatė iš po 

šmukšt! Uodega —
Vos neužvirtau... 

kaip nekenčiu tų biau*

— šokosi 
ištraukus 
tprandan. 
svetimus 
klausas, a? 
nematė

Taip bardamos!, pripylė stik
liuko kamštį — ir padavė vai
kui, skubiai paslėpdama butelį 
atgal. Vaikas išplėtę*, pabali
nęs akis, nei mirtelėte nemirk- 
telėjęs, užsivertė lyg senis — 
makt! Net apsilaižė. Dar dau
giau laukia. Iš šalies teini jusi 
viena moterų užkalbino:

z— Kiek metų tamstos sū
nūs?

— Per matkybožą sueis pen
kiolika...

— Ir tamsta duodi jam deg
tinę gerti?

— JDuodu po truputį., toks 
susitraukęs, gyvplaukiais apau
gęs, — gal pasitaisys,..

— Bet tai darydama prie gir
tuoklystės jį pratini!

■+- Jau įpratęs, atsakė nesi
sielodama motina.

— Prie tėvo negėrė, kaip iš
manęs neklauso. Peoples Krautuves Atviros

NEDĖLIOS DIENĄ
Nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietį} 

ir kas vakarą iki 10 vai. 
iki Kalėdų!

kombinacijos sradio su
1932 metų mados

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie įšrodp kaip nabji. JvUisų 
"Rebore” darbas yra pilnai garantuotas. MIgnitipn” atlieka eksper
tai. Plovimas ir greesiriimas automobil|ų tik >1,00, Puikūs garažas dėl lai
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parvežame U visų miesto da
lių. Patarnavimas dieną ir naktf.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Krautuvės atviros kas vakarą ir uedelioinis nuo 10 vai 

ryto iki 4 valandai po piet.
Visuomel busime geriau patenkinti lankydami šias di 

džiausiąs ir alsakoiningiausias Lietuvių 
Krautuves Chicagoįc.

Žingsnis — tai špetrybę! No 
norėjom tik bobų gandinti, 
prisipažino pagalinus ir jie.

— Palekrijonas tyčia atvežė 
tokion gyvatynčn... žinau tą už- 
vydo šmotą, rūgo j o jo parapi- 
jonka.

Palekrijonas šypsojos,, bet 
nieko nesakė. 
' — Tuščia jų 
grybautojų. —
durnas... Ąr iš grybŲ esame 
gimę, ar ką? Važiuokim iš čia!

Ir visiems sutikus nuvažiavo, 
kur prie stalo butų galimą žmo
niškai pavalgyti ir ramiai pa
silsėti.

'Pradėjus dėti grybautojoms 
valgius stalan, prasidėjo naujos 
štukos; vienos maistas apiber
tas žolėmis, antros raguoliai 
plyta prislėgti, trečios nurištas 
uždangalas ir visas maistas dul
kėmis nuklotas. Nemandrios iš
vaizdos moterėlė ima savu krep
šį, — žiuri, kavos butelis tus- 

Čiupt, čiut — agurkų 
ir tos ke-

Smagųs, juokauja. Vyrai — 
vieni pasakys niandriai, kiti 
- dar madriau. Vieni riebiai, 

kili — dar riebiau. Moterys 
ncužsileidžia — atsikerta, at
šauna — patį Saliamoną už
kalbėtų.

Nebeuukenčia ir vežėjas ne
prisidėjęs su savo štukomis: 
grįžtelėjęs — capt storulei pa- 
šonėn! 
penkias 
valandą 
kelio! 
tinų sterblėse 
mašinos 
verkti

Mašina, 
dešimts 
— čiušt
Vaikų, sėdėjusių mo- 

galvos trinkt 
palubiu. Pradėjo 

pakaušius čiupinėti...
— Ar pasiutai, Palekrijonai! 
ori iš musų košelieną pada- 
fti? — šaukė išsigandusios

lyg gyvas sidab- 
juda, kruta, niekus tauš- 
Turi didelius namus, pa

skolinęs žmonėms pinigų ant 
didelių palūkanų, verčiasi dar 
kitu dalyku, bet vis smokso iš 
kitų: “po biednasčiu”, “našlys 
esu”... Taip durnių voliodamas

Pcoples Krautuves užlaiko nuo
savą seklyčiom setų dirbtuvę. Tu
rime duoti darbą savo darbinin
kams. dėl to ir neskaitome turėti 
uždarbius. Todėl dabar Peoples 
Krautuvėse galite įsigyti puikiausi 
setą pusdykiai, arba tik už isdir- 
bystės kaštus, pavyzdžiui:
2-jų šmotų Jacquard _dailų _s«tą 
$80.00 vertės
už ..............................
2-jų šmotų puikus 
$125.00 vertės
už ____ ______
2-jų šmotų Importuoto Frieze se

tas $125.00 vertės $0^ 00

migla jus ap- 
šokosi moterys. — Ei,

— Didelis čia- smarkočius! 
Turbut saliunčiku esi buvęs, — 
gnybė raudonikis.

— O 'tave po trijų mėnesių 
iš armijos išmetė... Manai ne
žinau, kad su lajum verdi?...

O tu su svetima boba gy
veni.,, ŠTAI NEPALYGINAMOS VERTYBES

Radios Parsiduoda • z t-. r _-_ . ■ - ,
Pusdykiai! ~

pilnai garanfuoti nauji Mlį

“O, iųs grybai, grybai. 
Jus palieka mano..."

— Atvažiavo! O tu dar pa- 
stiras tebesi. Visą rytą nosį 
įkišęs laikraštin... nei pats 
rengiesi, nei man padedi, — 
olbijo vaiką nemandrios iš
vaizdos moterėlė. Tuo pačiu 
laiku pati puldinėjo, grobstė, 
raikė duoną, pylė butelin ka
vą, piaustė dešrą, vyniojo 
agurkus ir dėjo visa skubotai 
krepšin. Puolėsi kojinių ieš
koti, garbiniuotis plaukus, 
suknelę sagiotis — taip besi
skubinant ir kompanija vidun 
sugarmėjo. Gerokas būrys: 
vyrai stambus, petingi, pa
pliupusiais veidais, įsitraukę 
“ant drąsos”. Moterys nei 
kiek neužsileidžiančios jiems: 
brandžios, apvalios, raudonos, 

kai kurių nei poras vyrų 
neapkabintų per 
Vaikai atsigimę į tėvus, — 
vienas gražumėlis žiūrint į vi 
sus!

SERGANTIEJI! i
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie bile ligą ar silpnumą.

B
 Vėliausi ir geriausi' 
treatmentai išgydys 
mu? kraujo ligų, 
reumątizmo, inRs-i 
fu, pūslės, urina- 
rių irv vįsų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali treat-, 
mentai sųgrąžini-j 
mui energijos ir 
stiprumo be laiko1 
nustipusiems irly-' 
tiniai silpniems vy
rams.

Sergantys žmonės kviečiami ateiti 
>d«l nemokamą informacijų, kurios 
bus suteiktos be jokių pareigų. \ 

Dr. Rpss kainos yra žemos ir vi- 
*;iep» prieinamos. Galima susitarti dėl 
^lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
ruduoti progos išsigydyti.

! DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

[ 35 Sopth Dearborn Street . 
i kampas Monroe Street, Chicago, III. 
imkite elevatorių iki penkto augšto. 
kPriėmimo kamb. 506 dU vyrų ir 508 
j dėl moterų. Valandos: 1.0 

p. m.,■Nedaliomis 10 a 
Įp. m. Panedėliais, Serėdbm 
Irtomis nuo , .
30 Wil f ACIĄME biAME

Eipilija D.

Grybų Rapsodija

Dideli Bargenai Seklyčioms Setų 
t

siskyrėme
Nevalioju viena su tokiu bu
riu.- Tegul geria verčiau po ma
no akių...

Taip pasikalbėję, moterys nu
ėjo prie būrio, o berniukas su 
kitais vaikais pasispardydamas 
nubėgo miškan.

Prie stalo susėdusios grybau
tojos pasakoja viena kriai sa
vo vargus, vyrų storžievišku
mus, ncužuojaiitą ir kitas sun
kenybes.

Aš, — atsiliepė trankiau- 
š visų, — esu laimingiau- 

. Mane vyras 
Atsikėlęs eiti

2536-40 W. G3rd St 
Cor. Maplewood Avė.
- • Tcį. Hcmlock 8400 

ILLINOU

šia 
šia iš jūsų visų 
myli, senavo j a. 
darban,, ant pirštų galų vaikš
to, kad tik manę, neišbudinus. 
Dreba iš baimės, jei kiek su
pykstu... Iš marfp žvilgsnių su
pranta, ko noriuį — esu ir pa
ti be galo gailestingos, minkš
tos širdies. Ne tik vyrą, bet ir 
šiaip vabalėlio
— Tuo sykiu patėmįjus užkly
dusį šunytį; ‘atsargiai traukian
tį nuo stalo kąul^, spyrė jį taip 
kad tas, išmetęs kaulą, cypda
mas nubėgo į mišką.

Vyrai savo sunkenybes reiš
kė kitaip: keli ją bandė, — 
kuris ilgiau išsilaikys stovėda
mi ant galvos. Bekeliant sun
kiąją “lygsvarą” aukštyn 
darni trinktelėjo 
garon taip, kad 
neapvertė. ,

— Ar šventa 
sėdo!
bobos, čiupkime tuos kaitimus!
Tegul nesispardo, lyg drigpn- tirpti į vieną didelį tašką

ROXEE MOTOR SERVICE
J. VISCONT, Savininkas. - , K

P. Budvitis ir J. Žclvis, Mechanikai.

907 W. 35th St

Nemandrios išvaizdos mote
rėlė slepia kiek galėdama nepa
sitenkinimą, manydama: “na 
na, matysiu, kas toliau bus”...

Papenėjus vaikus ir patiems 
šiek tiek užsikandus, ištuštinus 
keletą butelių du syk varytos, 
nenusisekęs grybavimas tapo 
užmirštas. Ir kuomet Palėkrijo- 
nas dar nuo savęs pastatė ma
garyčias, tai kompanija visai 
lialinksmcjo.

— Bus lietaus, — Palekrijo
nas pundiną... — juokėsi gry
bautojos.

— Ne prieš gerą! Turėsite 
atnagradyt, — erzino jūs vy
rai, • ,. • ‘ ,

— Matytum, — rimtai pasa
kojo vienas grybautųjų neman
drios išvaizdos moterėlei, — ga
lį automobilį apvertęs iešlęotr 
skersai, išilgai ir niekaip ne
surasi, kur paslėpta! O jis — 
pasigraibys, pasigraibys po vi
dų ir ištraukia butelį ar ke,ną: 
pašėlęs įtaisymas!,..

Storiausia iš visą grybauto
jų, pilna romantiško ūpo, vie
na ranka pasirėmus stalan, ki
ta apkabinus savo kaimyną, 
meiliai žiūrėdama jam j akte 
pareiškė savų didelės sielos di
delius jausmus daina: — “va
lioj dalgis, d-a-1—g-i-o koo- 
t-a-s*s-s!“

— Na, na, 
prie vaikų, - 
mate sėdėjusi

— Je, vaikų... — atsikirto 
Storulė, — tavo vaikai tiek pat 
šelmysčių išdarinėja, kaip ir tu. 
Nematai, ką daro-, čia pat po 
tavo panose?
galvą; ton pusėn, kur užsikvem
pęs už automobilio berniukas 
bandė atkimšti degtinės bute-

DOVANOS KALĖDOMS
Kam važiuoti į vidurniicsčio krau- 
tuves ir būti stumdomas, kad jus 
galite rasti tuos pačius daiktus itiu- 
sų krautuvėje ir tą pačią išdirbys- 
čiy laikrodėlius ir kįtokiįis daiktus.
Kainos Dabar pas Mus NĮp| 

tty Pltšę, , ' 'į
Bedarbės lą*ku, dįdmiejęip bagočjai neateina 
musų bettmnl bei mtlsų draugysčių gelbėti, bet . .-UW- ' •
vietos bianierlai visuo^t savuosius remia? ,

— Tuoj, tuoj! 
kad turit laukti, 
pasivėlavusioji.

— Šeimininkas, ar nevažiuo
ja? — paklausė vienas* sve
čiu.

— Pakabs manęs vienos. Te
gul namus daboja, — juokavo 
ji žvilgterėjus į šeimininką.

šeimininkas nenoromis išsi
ritęs iš lovos, pasišiaušęs, su
rūgęs, užmiegotomis akimis. 
Nepatenkintas ankstyvais sve
čiais, šnairomis žiuri, dantis 
rodo. Ir svečiai kažko prisi
vengia, nedrąsus, varžosi, bet 
neilgam: vienas svečių pama
te po startu butelį karčiosios ir 
be ceremonijų — capt! Pa- 
kliukinęs kitiems padalino. 
Tuoj visų ūpas pasitaisė, pra
linksmėjo. Išėjo važiuoti, pa
likdami šeimininką piktą ir 
išsįšiepusį........... , , .. r, ,.t ,,

Važiuotojų pilna mašina.
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Baudžiavos panaiki 
nimo sukaktuvės

(Pabaiga iš 3-čio pusi.) 
vos dalis — buvo panaikinta 
baudžiava ir baudžiauninkai iš 
dvarų paleisti. 1812'metais, už
ėmus Napoleonui visą Lietuvą, 
dvarininkai, žinodami Napoleo
no nusistatymą, puolėsi jį pra
šyti nenaikinti baudžiavos, bet 
Napoleonas atsakė, kad jų pra
šymas nieko nepadės — bau
džiava bus panaikinta*).

Ir, žinoma, kad Napoleonas 
butų baudžiavą musų 
panaikinęs, bet nespėjo, 
armija, nuėjusi net iki 
vos, buvo rusų sumušta
poleonas turėjo trauktis. Užė
mus rusams Lietuvą, kalbos 
apie baudžiavos panaikinimą 
visai nutilo. Tiesa, vienas kitas 
dvarininkas atleisdavo bau
džiauninkus iš dvaro, tik be... 
žemės. Tokie bežemiai žmonės, 
būdami nemokyti ir neturėda
mi jokio kito darbo, patys grįž
davo į dvarą, kaipo laisvai sam
domi, žinoma, už mažą užmo
kestį už sunkų darbą. Šitokio 
plauko “gailestingi” dvarinin- 

atl^isdtm) baudžiauninkus 
ne žmoniškumo ir artimo mei
lės jausmais vaduodarmesi, bet 

, turėdami du išrokavimus: 1) 
laisvai samdomas darbininkas, 
kad ir už menką atlyginimą, 
daugiau padaro, negu prievarta 
dirbdamas baudžiauninkas ir 2) 
buvo aišku, kad anksčiau ar 
vėliau baudžiava bus panaikin
ta ir baudžiauninkams reikės 
duoti žemės, taigi geriau anks
čiau juos atleisti, kad liktų ne- 
judoma žemė.

Bet ir tokių “gailestingųjų” 
dvarininkų buvo labai maža; 
visur, su mažomis išimtimis, 
viešpatavo pilna baudžiava. Jai 
buvo labai patogi dirva, kai 
Rusijoje, laimingai pabaigusio
je karą su Napoleonu, vėl įsi
viešpatavo reakcija. Viskas su
grįžo į senovę. Ta pati rusų 
administracija, tie patys bajo
rų seimeliai (sejmiki), kuinuo
se jie rūpinosi vien savo dva
rais ir apskritai turtais. Tiesa, 
Prancūzų revoliucijos iškeltieji 
obalsiai sklydo .po Europą ras
dami kaskartas daugiau išpaži
nėjų, kartu baugindami dvari
ninkus. Tiesa, 1817—1819 me
tais Lietuvoje buvo pakeltas 
baudžiavos panaikinimo klausi
mas, bet be seimelių posėdžia
vimų ir protokolų rašymo — 
klausimo pirmyn nepastumėjo. 
Abejotinai žiurėją į tai ir rusų 
valdžia, kuri jautėsi gana stip
ri. Ir taip, sušvitusi baudžiau
ninkams viltis 1812—1813 me
tais, vėl užgeso ilgiems metams 
ir baudžiava paliko kaip bu
vusi.

Praėjo kelios dešimts metų. 
Dvarininkai seimeliuose politi
kavo, važinėjo užsieniuose, lan
kė tolimus kraštus, mokėsi gra
žiai prancūziškai kalbėti, o 
baudžiauninkai dirbo, dirbo nuo 
ryto iki vakaro.

Atėjo 1848 metai — tautų 
pavasaris. Eilėj valstybių suki
lo gyventojai prieš nepakenčia
mą reakcijos režimą, prieš prie
spaudą. Kartu prasidėjo sociar 
listinis judėjimas, kova dėl 
laisvės visose gyvenimo srity
se. Visa tai vyko Vakarų Eu
ropos valstybėse. Tuo tarpu 
Rusijos valdžia saugojusi tų 
naujų obalsių kaip maro. Čia 
buvo visu žiaurumu naikinama 
bent kokia laisva mintis, nauji 
obalsiai. žodžiu, kai Vakarų 
Europoj liaudiės, prastų žmo
nių gyvenimas, Prancūzų re
voliucijos išjudintas nuėję pir
myn, tai Rusijoje vįešpatavd 
žiauri baudžiava, aplinkui buvo 
tamsi, juoda naktis.

Laimei, naujų obalsių ię gy
venimo žengimo pirmyn vieni 
durtuvai nesulaiko. Nesulaikė 
jie naujienybių ir Rusijoje, kur 
taip pat ėmė rastis naujų obal
sių ir žmonių laisvės šalininkų

krašte 
nes jo 
Mask- 
ir Na-

.. . r .. -.n- . •. jj-j. f (

[Acme-P. 0 A. Photo] 
r '

Camden, N. J. — Didžiausias Amerikos prekybinis laivas 
kuris šiomis dienomis tapo užbaigtas statyti. Jis tapo pakrikš
tytas “Manhattan” vardu.

NAUJIENOS, Chicago^ m

va... bus panaikintą,.
Po to dvarininkams nieko 

daugiau nebeliko, * kaip arba 
patiems “pasisiūlyti” panaikin
ti baudžiavą, arba laukti caro 
įsakymo, čia matome gana įdo
mų nuotykį. Lietuvos dvarinin 
kai (Litovskije, dvorįane) suži
noję apie caro nusistatymą pa
naikinti baudžiavą — patys pa
sisiūlė kad jiems butų leista 
ruoštis prie baudžiavos panai
kinimo. Žinoma, pasisiūlė tuo-, 
met, kai kitokios išeities jau 
nebuvo. Caras sutiko su Lietu
vos bajorų “pasiulymu” ir 1857 
m. lapkričio 20 d. leido Lietu
vos apskrityse kurti baudžiavos 
panaikinimo komitetus.

Noroms nenoroms' reikėjo ir 
kitų kraštų bajorams prisitai
kyti prie caro valios ir “savo 
noru” kurti pas save baudžia
vos panaikinimo komitetus. Po 
kiek laiko buvo įsteigtas visai 
Rusijai Vienas komitetas Petra
pily, kuris turėjo vienodinti ir 
lydinti įvairių gubemių bajorų 
išdirbtus projektus. Tame ko
mitete daugiausiai pasidarbavo 
Mikalojus A. Miliutinąs, žino

SH f
•s’

baudžiauninkų 
sulaikyt’ nega-

vasario 19 die-

mas baudžiavos panaikinimo ša
lininkas dar jaunose dienose, 
šiam dideliam ir tikram bau
džiauninkų draugui daug teko 
iškbntėti dirbant tame komite
te, kuriame buvo nemaža ir 
baudžiavos šalininkų, kurie 
ruošdami reformą siaurino ją 
kaip galėdami 
nenaudai. Bet 
Įėjo.

1861 njetais
ną išėjo oficijalus caro Alek
sandro II manisfestas apie bau
džiavos panaikinimą.

Nepilnai buvo atitaisyta bau
džiauninkams per tiek amžių 
padarytos skriaudos, bet patsai 
faktas, kad baudžiava tapo pa
naikinta — buvo didelis žing
snis pirmyn prie žmonių suly
ginimo teisėse. Lietuvoje bau
džiava buvo 
nai 1862—3 
kiek vėliau.

panaikinta galuti- 
metais, vadinasi

Nuo to laiko prasidėjo Lie
tuvoje naujas gyvenimo laiko
tarpis. Pamažu buvę lietuviai 
baudžiauninkai ėmė kilti eko-

''!?1
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nominiarne gyvenime, pasidart 
nepriklausomi nuo dvarų, kurie 
musų tautos istorijoje užima la
bai negarbingų vietų, o ilgai
niui, kai lietuviai ekonominiai 
sutvirtėjo — pradėjo J<ovų už 
dvasinę, kultūrinę ir tautinę ne
priklausomybę.

“V. K.”

” ♦) Plačiau žiūrėk: prof. A. Janulai
čio “Baudžiavų panaikinimo sumany
mai Lietuvoje“ 1929 metais.
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SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

SPECIALIS

Išpardavimas
Prieš Šventes

ant visų namų reikmenų su nužemintum 
kainom nuo 25% iki 50% ant visų rakandų 

tik prieš metines šventes už pusę 
kainos visiems

kas kartas daugiau. Rusijos 
caro Mikalojaus I visos žanda
riškos priemonės užgniaužti lai
sves skverbimąsi j Rusiją — 
nuėjo niekais. Pagalios karas 
su Turkija 1855 metais aiškiai 
parodė, kad jeigu Rusija ne
pradės reformuotis — jos pa
dėtis darysis be išeities. Karo 
metu Mikalojus I numirė (pa
sakojama, kad buvo nunuody
tas). Į sostą įžengė jo sūnūs 
Aleksandras II. Jis susyk buvo 
žinomas, kaipo didelis baudžia
vos šalininkas, bet jau 1856 
metais išleistame, manifeste

apie Krymo karo užbaigimą ne
aiškiai pasisakė apie kažfcoKią 
Rusijos gyventojų lygybę. Dva
rininkų tarpe kilo bruzdėjimas. 
Jie įvairiai aiškino minėtą ma
nifestu įžiūrėdami jame mintį, 
kad gali būti panaikinta bau
džiava. Todėl didelis baudžiavos 
šalininkas, Maskvos gubernato
rius Zakševskis, atvykus carui 
į Maskvą vainikuotis, visų su
sirinkusiųjų bajorų vardu pra
šė carą “nuraminti” bajorus, 
kad baudžiava nenaikinama. 
Caras pasakė bajorams didelę 
kalbą ir pareiškė, kad baudžia

Paskaityk ir Pasvarstyk
Ar

Ar

ne protingiau daro tie, kurie savo sunkiai uždirbtus 
centus padeda j Savings Account stiprioje Įlanko
je, kur saugumas užtikrintas?

ne geriau pelnyja tie, kurie turėdami gerokai pinigų 
investuoja juos į gerus ir atsakančius pirmu^.mor- 
gičius nešančius 6 nuošimti? . ,

ne ramiau tiems, kurie savo dokumentus bei bran
genybes pasideda į Safety Deposit baksus, kuy 
nei vagis nei ugnis nepalies?

4 .1 •
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Ar ne patogiau biznieriams, kurie atsidarę Checking 
Aceounts visas biznio bilas apmoka čekiais?

Ar

Sieniniai Kalendoriai
Paveiksluoti, dideli
Pusdykiai — 100 už................

Užsisakykite tuojaus

RADIOS

Be skirtumo kokios išdir- 
bystes ar mados kombįnaci- 

’rf ’ f *

jos su specialiu kabinetu ir 
tūbom, pilnai įrengtas už

Ar jus žinote, kad yra galima dabar pasirinkti sau tin
kamą parlor setą visą Mohair ar Lininį? Didelis pasirin
kimas musų dirbtuvėj. CLAO E f)
Kaina tik

Ar ne linksmiau tiems, kurie prigulėdami prie Christ- 
mas Club laukia ateinančių Kalėdų, nes žino, kad 
tarpjkitko gaus ir čekį iš

j Bi • I)' ' :
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Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Cliicago, Illinois

$10.00

1739 So. Halsted Si

puikiau^ 
jus prie 
oras sle;

$69.50
Pilnai s

šmotų $39.00

-—- -

dėl

■>*r

r

19.75 k ’50
Del parankumo musų krautuvė ir setų dirbtuvė yra at
dara kas vakarą

šie pečiai yra padaryti 
gražumo ir šilumos ir anglių 
taupymo. Kainos žemos tik

; LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

iki 10 vai. Nedėlioinis nuo 9 iki 1 vai.
- po pietų. „

NAUJIENOSE
Tel. Roosevelt 8500

FREE
CHRISTMAS
OFFER

yį šmotų pilnas setas puikiausių in- 
dų, $10.00 vertės, duodamas dy

kai su kiekvienu Console Radio.

KOLSTER
Naujas Kolster International, 
sias superheterodyne, /priartina 
visų muzikalių turtų, kuriuos 
pia savy dėl jus. Išdirbama keturių mo
delių, $69.50 iki $149.50 su tūbais. Pa- 
matykit jj...Pasiklausykit jo...Šiandie.
Pasinaudokite mus Specialiu Pasiulymu.

TIKTAI

$CQ.5°
Su Viskuo1

Vienų Metų Dykai Aptarnavimas.
90 dienų Garantija ant Tūbų. 

Dykai {vedimas ' z
_________ Dykai Pristatymas

ATDARA VAKARAIS IKI

^K2..$99.50
Pilnai

10 VALANDOS 

GOODHOUSEKEEPINGRAOIOCO
Įsteigta 1917

5101 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 1700-01 

“THE HOME OF RADIO SERVICE”

M 3 lite

i Pagražina išvaizdą r Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI, GALVOS SKAUDĖJIMĄ •

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ I

Dr. G. SERNER

Oidelis Išpardavimas
ŠVIEŽIA, GERA IR PIGI MĖSA

Pork Loin, maži ..
Pbrk Butt ........... ..... ............. .

, , A

' švieži šolderiųkai ............... ........
Veršiena, frontukas .................

; •** , >

Taukai, nešildyti ........................
Jauni paršiukai ..........................
Šolderiukaą, maži, rūkyti ..........
Veršienos (kulšis) .....A.........

SV' 10'10 
sv- 9'/z c 
sv. 7H*
sv- g'/zę 

•sv- . G'zc 
- sv- 8y2c 

sv 10’4c 
sv^io'/’c■ir

3631 So. Halsted Street
'i;* f'

Dining Room setas 
tiktai už..................
6 kėdės ir stalas su pailginimu visokių madų ir baigimų

................  ■ ..... i .

ŠILDiMUI 
PEČIAI

f

v

ARI IGEĮnmĮMĮBiTŪREK
i . . \

3224—6 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Victory 1657
z

■SS
’ X k
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Orientališ 
kas Institutas

Galima matyti, kaip gyveno 
Azijos ir Egypto žmonės prieš 
kelis tūkstančius metų

Pereitą šeštadienį įvyko iš
kilmingas atidarymas vieninte
lio savo įrengimu ir maštabu 
ne Vik Amerikoj, bet ir kitose 
šalyse Instituto žuvusioms ci
vilizacijoms tirti, The Oriental 
Institute of the Unfversity of 
Chicago.

Instituto rūmai randasi tarp 
\Voodiawn ir University avė. ir 
58 ir 59 str. Institute telpa 
radiniai ir daviniai dvylikos mo
kslo ekspedicijų darbų Mažo
joj Azijoj ir Egypte, nuo Juo
dųjų jurų ligi Indijos įlankos 
tir nuo Euphrito ligi Nilo upių.

Institutas turi skyrius ar
cheologinių radinių iš Sacharos, 
Egypto, Thebų, Irako, Anato
lijos (Hititų liekanų), Sirijos, 
Palestinos, Persijos, Asirijos ir 
kt. ekspedicijų. Radiniai apima 
Žmogaus giminės civilizacijų ra
dinius nuo kokiu 6,900 metų 
senovės, skaitant Ilitistų-Some- 
rų. Babiloniečių ir Egypto 
vilizacijų kilimo pradžias, 
kant Saharos gruntą rasti 
diniai pačių pirmųjų žmonių 
venimo; vėliau prasideda rankų 
dirbiniai, įrankiai, piešiniai, 
braižiniai, architektūra, klyn- 
raščiai, aiškus gyvenimo ir mir
ties apeigų Įrodymai; tų laiku 
apdarų, ginklų, Įnagių, papuo
šalų, indų pavyzdžiai. Ir gyvos 
reprodukcijos jų miestų, pira- 
midų, stovylų, paminklų, su 
originaliais, parvežtais, keli tū
kstančiai metų atgal žmonių 
rankofnis dirbtais meno ir me- 

tChgniko^^dūhiuiaiži. *
įspūdinga, kada per valandą, 

kitą gali pereiti kelių tūkstan
čių metų žmonijos gyvenimo, 
kilimo, evoliucijos, katastrofų 
ir dcvoliucijos istoriją.

Iš kraštų arba nuo stalų, ro
dos, gyvos žiuri i tave suak
menėjusių karalių mumijų akys;' 
nuo sienų žvalgosi primityviški 
piešiniai ir braižiniai ir akme
nų plokštelėse laukia skaity
tojų paslaptingi ženklai, užra
šyti žmonių, kurie dar ir su
pratimo neturėjo apie musų 
gadynės rašliavas.

Prie Instituto įėjimo virš du
rų yra reliefinė skulptūra, reiš
kianti dvi žmogaus istorijos 
epokas: Senojo Oriento ir da
bartines Vakarų civilizacijos.

Iš kairės simboliškas Egyp- 
tėnas perduoda agrtisingam Va
kariečiui žmonijos^mckslo švie
sos žibintuvą. Vakarietis jau 
laiko rankose orienląljšką klyn- 
rastį su hieroglifišku užrašu 
“Aš mačiau tavo grožę’’: užra
šas paimtas iš Egypto faraonų

ei-

penktosios dinastijos žinyčios 
užrašų. Paskui jo stovi figūros 
šešių žymiausių prosenovės 
Oriento žmonių: Zoser, pirma
sis Egypto arshitektas, Hammu 
rabi, garsiausias Babilonijos į- 
statymdavis; Thutmose III pir
masis Egypto imperijos staty
tojas; Ashurbanipal, pirmasis 
Asirijos knygyno įsteigėjas; Da
rijus, garsusis Persijos tvarky
tojas ir Chosroes.

Paskui Vakariečio stovi He- 
rodotus, istorikas; Aleksandras 
Didysis, .Julius Cezaris; kryžuo- 
tis, moderniškas archeologas ir 
senovės kasinetojas.

Viduj, be įvairiausių radinių, 
neapkainuojamos vertės, yra 
žymių paveikslų ir simbolių, 
kurių prasmę paaiškins paly
dovai vietoj’arba galima rasti 
jau gatavuose rankvedžiuose.

Įėjimas nieko nekainuoja.

Graborial
Phone Boulevard 7042

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose atba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Lietuviai Gydytojai
, . -j, V* r-' W •>» 4 y :lj,- l- < >

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 St.
Phone Boulevard 8483

. —o-----

vaikų, B,et ir uždarius mokyk
lų, dar $26,000 pasiliks neišmo
kėta mokytojams.

Dar vieną bankininką 
patupdė džėlon

metams kalėti. Maršalui Good- 
winui įsakytą atvežti Ofisą iš 
Waukegano džėlos į Chicagą. ,

Otis, prisitaikęs, įbėrė į mar
šalo akis pipirų ir pabėgo. Vė
liau betgi jis Ūpo sugauta^ Ir 
už jbėrimą pipirų į maršalo 
akis jam teismas paskyrę baus
mės dar tris metus kalėti.

Lietuviai Gydytojai 
Dr. C. K. Kliauga ‘ 

> DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais ir , Subatoms 

2420 W. Marųuette Rd. arti 97estern Av. 
Plionc Hemlock 7828

Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 
1821 So. Halsted Street

teismas

teisėjas 
džėlon,

adv. Fisherj. 
padėtuosius

Feinberg vėl
kaltindamas

Teisėjas Feinberg ■ padėjo 
džėlon neseniai du John Baino 
sūnūs ir 
Vyresniu 
paleido.

Dabar 
padėjo
teismo panieka, užsidariusio Se 
cond Hųmbold State baųko vi 
ce-prezidęntą, 
speed. Buvęs 
dėtas džėlon 
Jis yra kaltas 
riams $1,000.

Willmot I. Goo- 
bankininkas pą- 
dešimčiai dienų, 
banko depozito-

Nepatenkinti pieniais

Rosenvaldas paaukavo
$100,000

Sears Roebuck kompanijos 
galva, Julius Rosensvald, paau
kavo $100,000 bedarbių fondui. 
Fondas Cook paviete ir Chica- 
goj bedarbiams šelpti iki 
virtadienio pasiekė sumą 
280,773.

Už du centu parolė 
siems metams

ket-
$9,-

vi-

1622,. \Villiam Westman, 
North California avė., ir Milton 
Hopewell, 41 11 Hermitage avė., 
ištraukė iš Misa Bose Chiesa, 
63*39 S. Elizabetli avė., ridi kiu- 
Ij, kuriame plėšikai rado tik 2 
centu. Teisėjas paskyrė jiems 
bausmės probaciją metams lai
ko.

Uždarys mokyklą
S. E. Gross mokyklą, Brook- 

fielde, manoma uždaryti. Daly
kas toks, kad nėra pinigų mo
kyklos 29 mokytojams algas 
mokėti. Mokyklą lankė 1,000

VILTIS DEL SERGANČIO
Nežiurliit kokio yi‘a jtiHtj Ilgu, ir kiek 

iliiiig <liiktiiil| ir valHtil Jųš ifibondCt be pu- 
Hekinlti. <Mn yba vilti* dėl. jtin, Muhij gyvy
be teikiimėtoH žolfiB lUksttinČhiH ifigydė. Dr. 
P. B. SlinuiiHlda, GarBlaųBirtH pasaulyje žo
lininkas. J 800 N. Domėn Avė.. Chicfigo, Iii.. 
piiHisiulo duoti Juhih 5 dienų bandymu dykai. 
Aprašykite hovo ligij ir jųa gaubite $1.00 
bonkii Specialiu Zojių Gydurilių dykai. Pri
dėkite 2fie iipmokėjiuntl porBluntimO. Ąteiklto 
Alandie ar rašykite.

Grah&r’ial \
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. ^6th Bt. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th

Telefonai 

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI IS
756 W. 35th St

(Cor./of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Dentistaa 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

Chicagos pieniai paskelbė, 
kad pradedant sausio 1 diena 
pieno kaina kvortai Ghicagoj 
busianti numuštą vienu centu. 
Bet aldermanas David L. Sut- 
lon pareiškė, kad jisai esąs ne
patenkintas tokiu kainos nu- 
mušimu. Ir aldcrmąnų komisi
ja darysianti tyrinėjimą, ar 
negali kompanijos numušti pie
no kainą iki 10 centų kvortai.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturtais iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ąL,

Pipirai akyse 
metai kalėti

trys

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. Roouvdt 7532

Lietuves Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

K MIDW1FE

6109 South
1 Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Tūlas Otis, areštuotas už nu- 
davimą (impersonavimų) valdi
ninko, buvo nuteistas dviems

VITKUS 
šiuo pasauliu

JUOZAPAS
Persiskyrė su 

gruodžio 1 I dieną, 11:30 valandą 
iš ryto 193 1 m.. Sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Taura
gės apskr.. Kaltinėnų parap.. Ka- 
napinčiškių kaime. Amerikęje iš
gyveno 3 5 metus. Priklausė prie 
Teisybės Mylėtojų ir Leb. Gv. D. 
L. K. Vytauto draugijų. Paliko 
dideliame nuliūdime seserį Oną ir 
švogerį Aleksandrą Zakarus, bro
lio dukterį Juzefą Vasiliauskienę, 
brolio sūnų Antaną Masiuką ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoje 2 
seseris —- Marijoną Petrokienę 
ir Marijoną Jonutienę ir gimines* 
Kūnas pašarvotas, randasi M^ašals- 
kio koplyčioj, 3 307 Ąuburn Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadieny, 
gruodžio 16 dieną. 8 vaj. iš ryto 

. iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Vitkaus gi- 
i minės, draugai ir pažįstami esat 
J nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jan) pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, &vogeris ir Giminės.

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

Į 4139.

NA digliene 
po tėvais Čėsniutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dieną. 3:05 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Suvalkų rėd., Kal
varijos apskr., Liudvinavo parap., 
Dviračių kaime. Amerikoj išgy
veno 29 metus. Paliko didelia
me nubudime vyrą Kazimierą, tris 
sūnūs — Kazimierą, Martyną ir 
Edvardą, seserį Kotryną, 
Juozapą Bųčinaųskųs, 
Aleksą Leoną, seseries dukterį M. 
Tuhocki, seseries sūnų 
Stalgaitį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, 
10220; Commcrcial Avė.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 14 dieną,, 8 vai. 
iš namų į ŠV. Juozapo parapijos 
bažnyčią, South Chicago, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Diglienės gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėie kuopigiausia.

Reikale meldžia atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Td. Rooicvek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS t

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

Akių Gydytojai

švogerį 
pusbrolį

J uozapą

randasi

panedėly, 
ryte

Telefonas Yards 4138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir / 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-1 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAdb. ILL.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliotais-10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ tAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boalevard 7589

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

.. ...................................................................... ................. .......... ■■ -........."—-B

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS —

Gera: lietuviams žinomas per 25 mei 
tue kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodas X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofiaas ir Laboratorija:
1025 W. l&tb St., netoli Morgan St. 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6100

Dr, P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Ptaktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO. ILL. .
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 y. dieaą

v Phone Midway 2880

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago. 111.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveneų 

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

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

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

■ v ‘ X •

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto, da
lyse. Moteris pa- 
gelbinfuk^

2205 Lake St.
Tel. Melrosą 
Park 797

, Tel. Yards 1829

DR. G^SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telcphonat dieną ir naktj Virginia

2 iki 
10

0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 1 st Street 
CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—-3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir švęntad.‘10—12 dieną*

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis. nuo 10 iki 12.
8

Daokite savo akis išegzaminuoti

Dr. Ą. «. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. . 
Tel. Boalevard 6487

MYKOLAS J. LE1TMAN

šiuo pasauliu —«
automobiliaus —

12 valandą iš.
JONKUS 

d.. 1931 
amžiaus.

gedulingų pamaldų Šv. Jurgio 
tapo paĮaido- 
K,apinėse, Bir-

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas, lĄiestę Dalis 

Vestuvėms, Bąnfciętajn^. if fagrąjĮiaftisi 
t Vainikai

33J6 S. Halsted St. Td* Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI ' < 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

> patyrimas 
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yarda 6780

Lietuviai Gydytojai

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

Tel, Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai.' dienos it 
nuo 6 ik: 9 valandos vakare 

’ • 4 » n ės. x

Kea. 66Č0 South 'Artesian Avansu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stnet 
CHICAGO, ILL.

Tel. ęąnal 4050 Veneriikos

M. H. Rohwedder> M. D.
1800 5. Halsted St.

' CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank BIdg. 

2400 W. Madison St.
Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
♦

Namų telefonai Bruuswick 0597

Advokatai _____

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411,

SVARBI ŽINUTE
DR. M T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu i naują vietą po nt.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iięi 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Ncdėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7320 *

Namai:
6641 So. Albany Avė.

, Tel. Prospect 1930

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 pp pietų
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
TeL Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvetgą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryta

A* a,. ous

■

i1

ADVOKATAI •
11 South La Salia Street

Room 1934 Td. Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. rak. 
32^1 S, Halsted St. Tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 rakars a 
Olia—Utarn.. Ketv. h Subatoą vąk 
Vanile— Pan.. Sec. ir Pčtnyčios rak.

,. ... . .s • ...»Tį

j

A. A. S UKIS
on St

•r

Valandos: 9—12, 7

v.
ŠEIMYNA.'

Tcl.

>1*

savo 
šias

mote- 
drau-

gruodžio 14 
/ai. po pietų 

nulydėtas į

Lietuvis. Advokatas
4631 So. Ashland Avė.

Ttl. Boalevard 2800
Rez. 6515 So. Rocktvell St.

TeL Republic 9723

m., 
Po 
pa-

Room 2 
>h 6727

rapijos bažnyčioj, 
tas Šv. Kazimiero 
želio 17 d,

Gimęs Lietuvoj,

KAZIMIERAS

Mirė Birželio 1 3 
sulaukęs 55 metų

ŠEŠIŲ MENESIŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

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

Tel, Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai, rytų 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

’i.s

. __ _ _ ir
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą- I

Miesto Ofisas 77
Rom !502

Valandos: 9 ryto

I 
t

Persiskyrė su 
tipo užmuštas 
gruodžio 8 dieną, 
ryto 193 1 m., sulaukęs 65 metų 
amžiaus, gimęs Latvijoje. Ameri- 
rikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 1 
seserį ir švogerį Petrą Rasimavi- 
čius. o Rygoje 1 seserį, gimines 
ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 3 238 
So. Halsted St.. Radžiaus koply
čioj.

Laidotuvės įvyks 
dieną. 19 3 1, 1:30 
iv koplyčios bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a, Mykolo J. Leitmano 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

a 

Nuliūdę lek’ame.

Sesuo. Giminės, Draugai
• ir Pažystami. •*

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžius. Tel. Vicfory 
4088.

Joniškės pa
rapijoj. Vidginių kaime.

Paiko lindinčius savo 
rį. dukterį, visus gimines ir 
gus.

Negalėdamos užmiršti 
brangaus tėvelio, skelbiame 
liūdnas pusmetines sukaktuves. 
Užprašėme šv. Mišią,s, kur.ips bus 
laikomos nedėljoj, Gruodžjo-Dec. 
13 d.. 1931 m.. 7:30 ir 10:30 
vai. ryte, šv^ Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Kviečiame širdingai visus gi
mines ir draugus atsilankyti į tas 
pamaldas, kad per Malonę Gai
lestingojo Dievo a. a, Kazimiero) 
sielai šviestų amžinoji švięsa.

Nuliūdę*

JONKŲ

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

A. L. Davidonis, M.D. 
491Q So, Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

\ apart šventadunib ' ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rot. 2359 S. Leavitt Sf. Canal 2330 
Ofiso valandos. 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedčboj pagal sųtajtj

John Kuchmskas
Lietuvis Advokatą* 

2221 West 22nd.St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pė«ny«ojį nu<t 9 ilsi 4

d
I

AMBULANCE PATARNAVIMAS DLĘJSĄ NAK'l’į 
Me» visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 

! patarnavimą, fcuomet jis yra labiausią! ręil^aii^^ 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas \
4605,-07 South Hermitage Avenue

Vitl ttMon.it YARDS 1741 it 1742

Phone Canal 6222

DR. S, MIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22ud Street

Valandos: 1—3 ir J—8 
Seredomis ir nedejiomis pagal sutarti. 
.Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas RepnbHr 7868
i •A*’*’ ■‘**

DYKAI TRAUKIMAS BĘDĄRBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Utarninkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steelc
DENTISTAS - 

4180 Archer Avįnue 
Šaję Mjdland Bąnko

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

9. Antradienį

Vakarais: Utarq„ Ketv,, ir Subatal 
‘ — 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Daktaras V."Ą* Šimkus
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydp sąvo ofisje patinusias, išsipūtusias 
r blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4, ir nuo 7 iki 9
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

So; Halsted Street
Boulevard 1401

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Qrovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki U rytp, nuo 2-4 
ir 7-9 po pi^ų. ^edpms po piet^ if 

nedėlioms pagal susitarimą 
—t-———— ■ ———

(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adome St., Room 2117
Telephone Rand

Vakarais ^15l W, 21 
Te

Namie 8
t 9090 
Jepublfc 9600

Dęntistąs.
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589

ttMon.it


Tarp Chicagos 
Lietuvių

Am. Liet. Daktarų D 
jos priešmetinis 

susirinkimas

mo- 
bal-

na-

šiuomi pranešama, kad A. 
Liet. Daktarų Dr-jos priešme
tinis susirinkimas atsibus Dr.
C. Z. Vezelio ir Dr. M. T. Stri- 
kulio ofise, 4645 So. Ashland 
Avė., Chicago, 111., antradienį, 
gruodžio 29 d., 8:30 vai. vak.

šiame susirinkime bus ren 
karna valdyba 1932 metams.

Nariai, kurie iki susirinkimo 
atidarymo nebus pilnai sumokė
ję savo metines narystės 
kestis, nt bus prileisti prie 
savimo.

Todėl geistina, kad gerb.
riai, kurie gavote laišku pra
nešimą, apie užvilktą metinę mo
kestį, pasistengkite prisiųsti pri
puolamą sumą prieš susirinki
mą.

Lyginai visiems buvo pa
siųsta pranešimas laišku, kurio 
užvilkino prenumeratą už “Me
diciną”. Tad šiuomi primena
ma, kad laikas pasiųsti ne tik 
užvilktą prenumeratą, bet ir 
atnaujinti 1932 metams.

Po užbaigos “business” susi
rinkimo bus skaitytas referatas 
Dr. V. S. Narvausko. Diskusan- 
tais paskirti Dr. T. Dundulis, 
Dr. A. J. Jovaiš ir Dr. Ig. E. 
Makaras.

Toliau iš eilės seka referatai: 
Dr. Dundulis: a) Desiccation and 
issection of tonsiles in chro
me folicular tonsilitis. b) Ner- 
vous and Mental disorders in re- 
lation to sočiai conditions.

Dr. S. Biežis: Sumažinimas 
mirtingumo nuo aštriojo apen
dicito.

Diskusantai šiems trims re
feratams bus paskirti vėliau.

Draugija savo susirinkime iš- 
diskusavo ir nutarė, kad Įęikti 
trumpas žinias iš sveikatos •sri
ties visuomenei per radio. Tas 
darbas pradėtas ir pirmą sykį 
Dr. M. T. Strikolis, preziden
tas draugijos, 
^i3Q vai. vak. 
pranešimą. Ir 
kiama trumpos
katos srities per visas 
kas radio valandas kas savaitė. 
Tėmykite laikraščiuose 
pranešimus.

Ge'rbiami daktarai—M.
D. D. S., kurie norėtų
draugijom meldžiami kreiptis 
telefonu: Yards 3162, arba laiš
ku tam tikrų įstojimo draugi- 
jon aplikacijų blankų, kurios 
bus nevilkinant prisiųstos.

Dr. M. T. Striko!, pirm.
Dr. A. L. Graičunas, sekr.

gruodžio 3 d 
suteikė 
toliaus 
žinutės

trumpą 
bus tei- 
iš svei- 
lietuviš-

radi o

D. ir 
įstoti

Lietuvių valanda
Ryt, dieną, t. y. sekmadienį, 

gruodžio 12, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų bus gražus lietuvių 
radio programas iš stoties WC 
FL, 970 kiloc., dalyvaujant ge
riems dainininkams-artistams. 
Naujos ir gražios dainos tikrai 
palinksmins radio klausytojus, 
o Budriko radio orkestrą grieš

įvairius šokius ir gražias lietu
vių liaudies melodijas.'

Reikia pastebėti, kad šie ra
dio programai yra rengiami ir 
finansuojami Jos. F. 'Budriko 
muzikos ir radio krautuvės, 
3417 S. Halsted st., Chicago, 
III., kurioje dabar eina didelis 
išpardavimas radių nupiginto
mis kainomis, taipgi įvairių ka
lėdinių dovanų gražiausio Bal
tijos jurų gintaro išdirbysčių.

Kultūros Ratelis
išKultūros Ratelis susideda 

keliolikos jaunų lietuvaičių. 
Paskutiniame savo susirinkime 
jis nutarė rengti vasario 6 d. 
šokius Chicago Women’s kliu- 
be.

Kadangi jaunos lietuvaitės 
šokius rengia, tai, nėra abejo
nes, kad tie šokiai bus smagus 
ir linksmi. Visi yra kviečiami 
tuose šokiuose dalyvauti. Įsitė- 
mykite dieną ir nepamirškite 
jos.—Z.

“Birutės” Choras 
Tautų Karnivale

šį vakarą Chicagos Stadiume 
įvyksta Daily News surengtas 
Tautų Karnivalas. Lietuvius re
prezentuoti buvo kviestas z “Bi
rutės” choras. Visa grupė- su 
šauniujoju kvartetu ir visais 
solistais dalyvaus tame paren
gime, ir galima būti tikriems, 
kad “Birutė” tinkamai lietuvius 
atstovaus prieš 20,000 publikos.

Karnivalas prasideda 8:15 
vai. vakare, Chicagos stadiume, 
1800' West Madison Street. Ti
kėtai 25, 50 ir 75c. —X.

NAUJIENOS, Chicago, ID.
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Chicago Civic Operoj

Šeštadienis, gruod. 12, 1931’
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Burnside
Gruodžio 8 dienos “Naujienų” 

laidoje korespondencijoj iŠ 
Burnsidės įsiskverbė klaida. 
Korespondencijoj pasveikusių Ii- 
gonių tarpe minima U. Bakie
nė, o turi būti U. Žakienė.

Rosa Raiša, Rachelės rolėj, ope 
roj “The Jevvess”

Padėkos žodis

Daktarai pagerbė 
S. Bieži

Ketvirtadienio vakare lietu
viai daktarai iškėlė vakarienę 
Dr. S. Biežiui, pagerbdami jį, 
kaipo pasižymėjusį chirurgą, 
kuris neseniai buvo priimtas į 
Amerikos Chirurgų Kolegiją. 
Iškilmė, kurioje daylvavo dau
giau kaip trejetas dešimčių lie
tuvių gydytojų ir dentistų, i- 
vyko Baron’s restorane. Kaipo 
svečiai, dalyvavo kaip pat dvie
jų lietuvių dienraščių redakto
riai’ ir konsulas p. Kalvaitis.

Po valgio buvo kalbos, ku
riose Dr. Biežio kolegos ir sve
čiai išreiškė jam daug gražių 
linkėjimų. Solemnizantui buvo 
įteiktas ant didelio lakšto po- 
pieros pasveikinimas su : vifeų 
daktarų parašais. Toastmaste- 
rio pareigas sąmojingai atliko 
Dr. Šimkus, kurį tam darbui 
pristatė rengimo komisijos var
du Dr. Zalatorius.

Pats iškilmės kaltininkas, kal
bėdamas pabaigoje, nuoširdžiai 
dėkojo savo draugams ir išreiš
kė viltį, kad ir jų nevienas atei
tyje susilauks tos garbės, kurią 
jam suteikė Amerikos Chirur
gų Kolegija, priimdama jį į sa
vo narių skaičių.

Dėkojame pp. Laurinams, 
4601 So. Paulina street, už su
rengimą mums pokilio gruodžio 
6 d., kad atžymėti musų 22 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
tuves.

Mes, taip sakyti, ir nepaste
bėjome, kad jau tiek metų esa
me išgyvenę šeimyna. Bet kai 
buvome pakviesti vakarienei ir 
kai mus pasitiko su atatinka
momis ceremonijomis, tai per
sitikrinome, kad laikas bėga 
greitoj, labai greitai.

Dėkojame pp. Nemoniams ir 
Statkauskiams, kurie padėjo 
rengėjams tokį iškilmingą ir 
jaukų paminėjimą surengti ir 
visą darbą atlikti. O darbo bu
vo, ba kad priimti svečių iki 40 
asmenų, tai reikia ir padirbė
ti.

Nors mes tarėme padėkos žo
dį visiems, bet nežinome ar esa
me užsitarnavę pagarbos, kuri 
buvo mums suteikta, ba, rodo
si, . nieku naudingu nesame ren 
gėjams pasitarnavę.

Dar kartą ačiuojame rengė* 
jams ir draugams.

Jauku mums buvo draugų bū
ry, bet dienai artinantis turė
jome atsiminti, kad dalbas lau
kia, ir nenoromis išsiskyrė
me.

—Simanas ir Ona Rakauskai.

Mėgiamoji Chicagos operos 
dainininkė, Rosa Baisa, dainuos 
Rachelės rolėj operoj “The Jew- 
ess” antradienį gruodžio 22 d., 
vakare.

Ateinančią savaitę Chicago 
Civic operos repertuaras bus 
toks: pirmadienį, gruodžio 14 
—The Bartered Bride; antra
dienį—muzikalė komedija “Mar- 
tha”, kuri bus pastatyta pirmą 
kartą po keturių 
dienį — Samson 
ketvirtadienį—II 
bus paskutinis
sezoną; šeštadienį po piet — 
La Traviata, o šeštadienio vaka- .. I 
re—Herodiate; šešt. vakaro vai
dinimui populiarės biletų kai
nos; sekmadienį, gruodžio 20; 
2 vai. popiet—Parsifal (vokie
čių įkalba).

metų; trečia- 
and Delilah;

Travatore; tai 
vaidinimas šį

Ir kapinėms prastas 
biznis

pavieto Kapinių Aso- 
ketvirtadįenį laikė mė- 

susirinkimą La Šalie

Seno Petro apsilan 
kymas pas drg.

Bružą

Cbok 
čiacija 
nesinį 
viešbuty. Asociąpijos preziden
tas Brodnicki t^rp kitko pa
reiškė, kad mirčių rata praėju
sią savaitę Chicagoj buvusi tik 
8.2 ant tukstanties, kuomet 
pernai tą pačią savaitę rata 
buvusi 10.2 aytf tukstanties.

Pasirodo, kad .Šiemet, nežiu- 
irnt prastų laikų,’ žmones neno
rį mirti tokiu skaičių, kokiu 
mirę pernai. Tai ir prastas 
biznis kapinėms.

Drg. J. Bružas yra vienas tų 
“Naujienų” skaitytojų ir drau
gų, kurie kasdien peržiūri jas 
ir dar pasižiūri kada jiems teks 
užsimokėti už “Naujienas”. 
Drg. Bružas retkarčiais duoda 
ir apmokamų garsinimų. Sako 
jis, kad be “Naujienų” tai ne
tek tumei žmogus supratimo kas 
dedasi musų lietuviškame pa
sauly.

šiandie p. Bružas užlaiko 
valgyklą adresu 2100 West 59 
Street, kurioj galima pasirinkti 
visokių skanių valgių ir taippat 
tautiškų kopūstų, barščių ir že
maitiškų kilbasų.

' —Senas Petras.

CHICAGOS ŽINIOS 
------ -—----  

Bažnytininkas areštuo 
tas

Areštuoti du jauni vyrai. 
Vienas jų tai John Hendriks, 
4844 North Bernare! street. Jiš 
yra 19 metų ir baigęs Roose- 
velt aukštesniąją mokyklą. Mo
kykloje jisai vadovavo mokinių 
bažnytiniam kliubui. Hendrikas 
ir jo draugas areštuoti ir kal
tinami tuo, kad jie padarę hol- 
dapą M. J. Ludgin aptiekai, 
3756 North Ashland avė.

Akliemsiems nukapotos 
pensijos

Chicaga mokėdavo iki šiol 
pensijas akliems piliečiams. Bet 
ketvirtadienį ir šie 1,200 mies
to aklų piliečių tegavo tik 45 
nuošimčius tos sumos pensijų, 
kokią gaudavo seniau. Stoka 
miestui pinigų.

PRANEŠIMAI

Pačius detektyvus kid 
napina

ir 
ty-

kuopos priešmetinis susirinkimas. Bus 
nominacija Pildomosios Tarybos ir rin
kimas kuopps valdybos. Visi nariai 
ir narės būtinai atsilankykite ir padub
kite savo balsus už tokią Pildomąją Ta
rybą kuri galėtų geriau tvarkyti Susi
vienijimo reikalus ir išrinkate kuopos 
valdybą tokią, kuri, manote, tarnautų 
gerai kp. reikalams ir abelnai Susivie
nijimui. Ųž neatsilankimą bausmė pa
gal konstituciją. Sekretorius. į

SLA. 129 kuopos priešmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję gruodžio 13 
d., 1 vai. po pietų, J. Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Malonėkite visi 
atsilankyti, nes bus valdybos rinkimas 
ir centro Pildomosios Tarybos kandida
tų nominacijos. /

A. Zalagėnas, prot. rašt.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys priešmetinį susirinkimą gruodžio 
13 d., 1 v. p. p., A. Čėsnos svetainėj, 
4501 S. Paulina St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių reika
lų ir bus renkama nauja valdyba. Už 
neatsilankymą bausmė pagal nutarimą.

Valdyba.

Draiigyste Dr. Vinco Kudirkos lai
kys savo priešmetinį susirinkimą šeš
tadieny, Gruodžio 12-tą, M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd Place. 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ir narės būtinai at
silankykite, nes bus rinkimas valdybos 
dėl 193 2 metų, ir taipgi yra kitų svar
bių reikalų aptarti. '

A. Kautakis, Rašt. ■■

Teisybės Mylėtojų Draugystės prieš
metinis Susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio (Dec.) 13 d., 1931 m., Chi- 
ragos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 12 vai. dieną.

Šitas susirinkimas yra svarbus tuo- 
mi, kad bus rinkimai valdybos 1932 
metams.t Apart to bus rinkimai darbi
ninkų dėl Baliaus.

Kurie esate skolingi už 1931 metus 
būtinai užsimokėkite.'

Už neatsilankymą ant susirinkimo 
bausmė pagal konstituciją ir nutarimą.

, S. Narkis, Sekr.

Dr-stė Meilės Lietuvių Amerikoje lai
kys priešmetinį susirinkimą 12 d. gruo
džio, 7:30 vai. vak.,‘ Bagdono svetainėj, 
1850 S. Ūnion, Avė. Draugai malone-, 
kitę pribūti ant susirinkimo, nes bus 
renkama valdyba, ir bus daug svarbių 
dalykų apsvarstyjnui. Raštininkas.

■—--——i ...................... -i i.............. ...... ..

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus ir 
pančiakns. Taisom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant' palfitumBt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
604* West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8488, 
Atdara dienomis ir vakarais.

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygVedystčs, stenografijos, pi
lietybės, ii? daug kitų dalykų galite 
lengvai Ir greitai išmokti pagal liaują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus. # ,

Amerikos Lietuvių 
Mokykla .

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

IR

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS 
KLEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Balčio, paraly
žiaus, sciatiea ir visas panaBias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, soųusoidal elektros prietai
sais, Sulfurinfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai 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, S. Paulina. Tel. Boulevard ’ 4552

CLASSIFIED ADS.
.....i... ■imu m

Business Service
Biznio Patarnavimas

Partners Wanted
, Pusininkų Reikia________
REIKALINGAS pusininkas į bučernės 

grosernės biznį. Priimsiu ir nemokantį 
dirbti. Knygynas, 3210 S. Halsted St.

tonas 
tonas 
tonas 
tonas

PATARIMAS
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Kręin) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina. i 
Pocahontas Mine Run .... $6.75 
Pocabontas Lump or Egg $10.00 
Black Band Lump ............... $8.50
Gren Vaiky Lump ...!.......... $9.50

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

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas. 

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL. 

-------- o--------

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

6142, S. Fairfield Avė. 
.'/-r-—O— —

General

CARL NURKAITIS
Naujas telefonas

Prospect 6277

2437 W. 69th St.

Automobiles
PIERCE ARROW, sedan, 5 pasažie- 

rių, kaip naujas — važiuotas tik 5500 
mylių, kainavo $3 850. Atiduosiu la
bai pigiai. Išvažiuoju Lietuvon.

115 So. California Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA moderniškas šešių 

kambarių flatas 2-ram augšte, garu šil
domas; parenduosiu pigiai gerai šeimy
nai. 3250 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0740.

ŠVIESUS ruimas dėl vaikino, mergi
nos arba moteries. Labai pigiai. Ra
šykite arba atsišaukite ypatiškai. Box 
1376, Naujienos, 173 9 S. Halsted St. 

----- —o--------

RENDON kambarys, vaikinui, mer
ginai arba vedusiai porai. 724 W. 35 
St., 2 lubos.

KAMBARYS rendon, pavieniems vy
rams su ar be valgio, pigiai. 3214 Eme
rald Ave„ 2 lubos, front.

——o------

FURNIŠIUOTI kambariai, nuo S3 
ir augs. 6425 So. Ashland Avė. Tel. 
Republic 7647. x 

------- o--------

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

IŠSIRENDUOJA didelis ir šviesus 
frontinis bedruimis su visais patogumais, 
trečias flioras iš fronto. Dambrauskas, 
3139 So. Emerald Avė.

MODERNIŠKAS kambarys pasiren- 
duoja merginai ar vaikinui, garu šildo
mas, su ar be valgio. 6515 S. Talman 
Avė. Tel. Prospect 10210.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas į "Lunch 
Roomį” gerai suprantantis darbą, neve
dęs, blaivas. Geras darbininkas bus pri
imtas už partnerį be pinigų. Atsišau
kite laiškų arba ypatiškai į Naujienų ofi
są panedhy pietų laike, 

Box No. 13 78
1739 S. Halsted St.

------- o------

JANITOR1US paleidžia darbą, atsi
šaukite tuojaus.

.914 Independente Blvd.

Business Chances
Pardavimui Bizniai /

TURIU parduoti grosernę, kendžių 
kampinį štorą.

2500 W. 39 St.
—1—o-.. —

PARSIDUODA AR PASIRENDUO- 
JA moderniškas 20 kambarių hotelis su 
minkštų gėrimų užeiga. Randasi ge
riausioj Cicero vietoj. Tai yra gerai 
apsimokantis biznis. Renda labai pigi. 
Savininkas

A. MILIAUCKAS 
1837 S. 49tb Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 205

PARDAVIMUI pigiai bučerne ir 
grosėrnė. Knygynas 3210 S. Halsted 
St., Box 23.

PARDAVIMUI kendžių. tabako Sto
ras, netoli mokyklos. Priežastis — li
ga, 2002 Canaiport Avė.

PARSIDUODA restaurantas. turi būt 
parduotas į trumpą laiką pigiai, priežas
tį patirsit ant vietos. 750 W. 69 St.

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

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernė ir bučerne. labai pigiai. Nėra kom- 
peticijos. Cash tiktai. 1424 W. 61 St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosėrnė 
su mažu namu, bargenas.

Lafayette 8780

PARDAVIMUI bučerne ir- žuvies 
marketas; iš priežasties dviejų biznių, 
parduodu šį biznį. 325 W. 115th St.

PARDAVIMUI bučerne ir groserne 
su namu, arba priimsiu mažą mainą.

6001 So. Carpenter St. v

DIpELIS BARGENAS. Parsiduoda 
garadžius geroj vietoj su geru bizniu. 
Parduosiu, mainysiu ar išrenduosiu, ar
ba priimsiu į pusininkus prie viso ga- 
radžiaus. arba tik prie biznio. Savinin
kas turi daugiau biznių ir negali ap
žiūrėti. Labai gera proga dėl gero žmo
gaus. Del platesnių žinių greitai tašy
kite. Box 1377, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai bučerne it 
grosęrnė. Kambariai gyventi. Priežas
tį pardavimo patirsite vietoj.

3435 So. Wallace St.

PARSIDUODA šiaučiaus šapa, visos 
masinos ir kas priklauso. Pigi renda. 
Per daug metų išdirbta.

1819 S. Union Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Kalėdinis Išpardavimas
Visos Kainos Numažintos viso Musų Didžiausio Stakd, 

Didžiausia Pasirinkimas Kalėdinių Dovanų Va Pigiau
Didelis Pasirinkimas Lietuviškų Kalėdoms Atviručių
Atsineškite šį skelbimą, gausite brangią dovaną dykai.

Liberty Pharmacy
4930 West 13th Street , 

CICERO, ILL.
“CICEROS VADOVAUJANTI APTIEKA”

Detektyvai Harry Miller 
Harry Lang buvo paskirti 
rinėti pranešimą apie kidnapi- 
nima. Prie Roosevelt Road ir 
Sps&ling avenue kidųaperiai 
pasigayo detektyvą Millerį, įrė
mė revolverį j jo šoną ir palie
pė eiti kartu su jais į jo, de
tektyvo/ automobilį. Pasisodi
nę Millerį automobily, kidnape- 
niaperiai pavežė jį keletą blokų, 
o paskui išmetė. Gi patys nu
dūmė savais keliais.

Nuteisė gėrimų parda
vėjus 

T e •
I • ■

Nuteisti pinigines bausmes 
užsimokėti ir kalėjime sėdėti 
Henryz Kilkowski, 26 metų, ir 
Stanle^ Lat, 23 metų, kurie už
laikė alaus fliatą adresu 4226 
Augusta blvd. Jie buvo kalti-
narni tuo, kad pardavinėję deg
tinę Austin augštesnėš mokyk
los mokiniams.

BUNCO PARTY

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

■'* y . '

. < Rengėjos.
, ---- -- —T

West Pullmari. . Ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 13 d.,> 2 vai. fo pietų, Wėst 
'Pullman Park svetainėje įvyks SLA. 55

Heuioroidai Gydomi 
Be Operacijos.

GarnUH Europos SpocialiStuB pasako kaip. 
Garantija duodama. Šimtai iBgydytų be pei
lio. Be operacijos. Be ligonines išlaidų. Be 
išlikimo iš darbo, čia jus gausite ta pati pa
tarnavimą, ką 'ir garėtą j amo McCleary Pilė 
Instituto. Missouri valst>, tiktai už mažes
nius kaštus ir nereikės važiuoti t kitą miestą 
Ateikite šiandie, arba uąBykite tuojaus dėl 
spocialio Nemokamo Pasiūlymo egzaminaci- 
jos ir vieno treatmonto arba 5 dienų žolių 
Trcatmentų ir pataritrių—^oe per pašta. Dr. 
P B. Šimanskis, Henioroldų Specialistas, 
1869 N. Damen Ayo., Chicago, 111.

SIUSKIT FEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

o

tiip pataria Lietuvos bankar

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Educational
Mokyklos /

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijv 
Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI 
ant Real 
Mokančių ar Nebemokančių, skolina

Life Insurance Agency 
< , Room 
1 No; La

KOLINAMI 
įstate Bonų

648 
Salk St.

FORNIŠIUOTI apartmentai dėl pa
vienių- arba vedusių porų, garu šildomi, 
karštas vanduo, 1, 2, 3 ir 4 kambariai, 
$3 ir augs. į savaitę. J. L. Mondus, 
6040 Union Avė., tel. Normai 6513.

PARDAVIMUI 65 akrų puiki fir
ma, geriausia žemė ir triobos. karšto 
vandenio šiluma, visi gyvuliai, padar
gai, pašaras ir grudai. Taipgi 5 akrų 
vištų farma, geras namas ir kitos trio
bos. 'Nepriimsiu mainų. Kreipkitės ar 
rašykite: P. ' W<e Fortner, R. R. 2, 
Momente, III.

PASIRENDŪOJA didelis šviesus ap
šildomas kambarys prie mažos švarios 
šeimynos. Vaikinui, merginai ar vedu
siai porai, antros lubos 6955 South 
Rockwell St. Tel. Hemlock- 9499.

RENDON apšildomas kambarys prie 
mažos šeimynos, doram vyrui nebran
giai, yra telefonas ir shower batb, 1338 
So. 48 Avė., Cicero, III.

RENDAI frontinis apšildomas kam
barys, vaikinui, su valgiu arba be. Kam
pinis narna*, su visais patogumais, Ant
ras, frontas. E. Miller, 3200 Lowe Avė.

Exchange—Mainai "
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

3 krėslų barbernė, įmokėt $25, mai
nys ant automobilio arba lotų.

Restoranas išsimaino ant namo arba 
farmos, perkant reikia įmokėti $75, ki
tus pagal sutarties.

5 kambarių mūrinis bungalow, nėra 
morgičių, kaina $7500, mainys ant di
desnio namo arba farmos.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St., Tel. Yards 67 5 1 

Vakarais
Tel. Boulevard 0127 v

RENDAI apšildomas kambarys, dėl 
vaikino, be valgio. Pirmos lubos.

3243 S. Emerald Avė.

RENDAI kambarys prie jnažos šei
mynos, apšildomas, pigus, pirmos lubos. 

3427 So. Emerald Avė.

RENDAI gražus frontinis kambarys 
prie pavienės ypatos, merginoms, 
draugystės, trečios lubos.

3402 So. Auburn Avė.

Del

RENDAI kambarys vaikinui, šiltas, 
pirmo? lubos užpakaly. *

819 W. 34th PI.

Real Estate For Sale
N amai-žemS Pydaviiinui

Paul M. Smith & Co.
. REAL ESTATE
LOANS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namui 
lotai, farmas, biznius visokios rųiiea 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagi 
ir parupinam 1 ir 2nd męrtgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tai. Lafayette 0455....... ■■■■— ,,, ■ „,AI

* RENDAI kambarys prie pavienes mo
teries, su valgiu ar be, pigiąi.

4314; Archer Ave„ ffontas

Personai
Asmeny Ieško

KAS apsiimtų auginti 2 metų 
tį. — mokėsiu. Geriau atsi 
ninkai. V, Buhelienė, 2153 
SU Chicago, III.

bernai 
ūki

West 24

«
PARDAVIMUI 13 flatų pietinėj da

ly miesto, -arba priimsiu į mainus ma
žesnį namą. Namas randasi 615-617 
E. 62 St. Pašaukit savininką, Tel. 
Fairfax 4899 arba matykite janitorių.

BARGENAS

34-to Place N. E. kam- 
— 2 mūriniai 1 medinis, 
I storas, 8 flatai. Parsi-

Auburn ir 
pas, 3 namai 

lotų; _ _____  T _____
už $5,500.00,

STANLEY' SHIMKUS 
1110 W. 35th St.

ant 2 
duoda

... 1 .. ...^■.ii. »i;^įyi,




