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Ukrainiečių kova 
už nepriklausomybę 
susidomėjo pasaulis

Lenkijos pastangos 
pavergti ukrainus 
atrodo pavėluotos

Tautų Sąjungai neveikiant, 
persekiojimai prasideda

—.....................

Dabar ukrainiečių nepriklan- 
sųmybės vadai yra veik išimti 
nai kilę iš lenkų ukrainiečių 
ir Lenkijai tenka ta nedėkinga 
slėgėjo rolė, nedaleisti ukrai
niečiams atsistoti taip ilgai 
kaip galima, ir užsitraukti viso 
pasaulio pasmerkimą.

Berlynas, gruod. 14. Vos tik 
Tautų Sąjungos posėdžiai pa
sibaigė, taip lenkai nebeturėda
mi tarptautinės kontrolės, 
pradeda 
tautinio

Tokiu

Francija pasiūlys 
ginklu saugot taiką

vėl 
persekioti Ukrainiečių 
judėjimo vadus.

pakartotinu elgesiu 
jau atkreipė į save 

dėmesį, parodydama,

Numatoma nauja tarptautinė 
garantijų sutartis

[Acme-P. K A, Photo]

Washington, L. I. — (Pirmas aeroplanas, kuris tapo padarytas iš nerūdijančio plieno

Dar 50 hitleristų 
areštuota Vokietijoj
1 užmuštas, 4 sužeisti mūšy su 

komunistais

Hamburg, Vokietija, gr. 14. 
čia būrys komunistų, nepaisy
damas naujo Brueningo dekre
to, pradėjo demonstraciją ir mi
tingus gatvėj. Policijai pradė
jus skirstyti, komunistai už
puolė geležinėmis lazdomis ir 
akmenimis.
užmuštas ir 4 sužeisti, 5 areš
tuoti. ; .

Aurich mieste suimta 50 Hit
lerio fašistų, susirinkusių pa
radai savo rudų marškinių uni
formoj. .

“Šalin diktatūrą!
Mirtis terionams!”

Portugalijoj 1 užmuštas, 10 
žeista, 60 suimta

su-

14.Evora, Portugalija ,gr.
šios provincijos mieste-sostinėj 
vakar vienas užmuštas, 10 su
žeista ir 60 suimta 
monstracijos prieš 
Carmona diktatūrą.

Riaušės prasidėjo

laike de- 
prezidento

Ukrainoj, 
ukrainiečių 
yra tautos

nepri-

pripa-

Paryžius, gr. 14. t Platesne 
prasme praplėsti Lokarno su
tartį, kuri garantuotų taiką ir 
apgintų ginklu užpultąją šalį 
nuo užpuoliko, bus pasiūlyta 
Genevos pasaulinėj konferen
cijoj ateinantį vasario mėnesį.

• Francija ir Vokietija butų 
pirmosios tokiai sutarčiai pa
sirašyti, nes abidvi turi dau
giausia baimės prieš viena kitą. 
Francija žadanti sutikti ir gink
lus sumažinti, jei tokia sutar
tis bus pasirašyta.

Port

Pirmosios žinios 
iš SLA nominacijų 
New York, Brooklyn

Kaip balsavo Waukegianiečiai, 
Chicagietės moterys, Brook- 
lyno vienybiečiai 
Yorko centristai

ir New

Azana vėl Ispanijos 
premjeras

Madrid, gr. 14. Naujai iš
rinktasis buvęs pirmasis Ispa
nijos prezidentas Alcala Zamo- 
ra pavedė tam pačiam premjerui 
vėl sudaryti kabinetą iš repub- 
likonų ir socialistų.

Del Lidikevičiaus
I

teks pasiekt patį 
prezidentą Hooverį

Justicijos departamentas atme
tė; kongresmonų prašymą do
vanoti

Ar Amerika dar syki 
išgelbės Sovietus

Jau du sykiu Amerikos mais
tas ir technikai išgelbėjo

sie-
ne-

ke-

pasaulio 
kad 1930 metų lenkų “pacifi- 
kacijos” ekspedicijos pas ukrai
niečius toli gražu tos proble
mos neišrišo, nes 
ypatingai Lenkijos 
judėjime matomas 
kilimo pavyzdys.
Ukrainiečiai reikalauja 

klausomybes
Neturint tarptautinio

žinimo kaip nepriklausomos 
valstybės, bet kuri tauta yra 
vadinama tik tautybe. Tad len
kų problema ir yra, sutrukdy
ti ukrainiečių “tautybę”, kad ji 
negalėtų patapti tauta, tai yra/ 
atgauti nepriklausomybę, \ nes 
jau visi neutrališki stebėtojai 
aiškiai mato, kad ukrainiečių 
gyventojų dauguma, ypatingai 
Lenkijos Ukraina nori ir 
kia nemažiau kaip pilnos 
priklausomybės.

Ukraina yra padalinta į
lias dalis, būtent apie 29 milijo
nai ukrainiečių įeina į Sovietų 
Rusijos sąstatą; apie pusė mili
jono gyvena Slovakijoj ir 6.-‘ 
000,000 Lenkijoj. Viso ukrainų 
yra apie 40,000,000, tai yra tiek 
pat kiek Francijoj franeuzų, du 
kart tiek kiek Lenkijoj lenkų ir 
pusantro karto daugiau kaip 
“didžrusių” Rusijoj.
Lenkams teko slopintojų rolė

Laike lenkų karo su bolševi
kais Pilsudskis su Petliura no
rėjo padaryt iš Ukrainos Len
kijai “draugingą” valstybę, bet 
dauguma ukrainiečių pasiliko 
su Rusija. Vakarų Ukrainą su 
Galicija pavyko lenkams pasi
grobti. Jei Pilsudskiui butų pa
vykę tuos 29 milijonus atskirti 
nuo Sovietų, jie jau butų Len
kijos dalis ir Lenkija turėlų 
savyje skaitlingesnę ukrainiečių 
“mažumą”, kuri gal butų jau 
pačią Lenkiją nunešusi.

Ryga, Latvija, gruod. 14. 
Kaip Donald Day rašo, Euro
poj susirūpinę ar Amerika dar 
syki padės Sovietų režimpi Ru
sijoj. Pirmą kartą Amerika iš
gelbėjus sovietų sistemą 1921 
bado metais siųsdama už $60,- 
000 maisto ir medicinos, ku
riuos bolševikai daugumoj su
vartoję savo valdininkams; 
1929 m. pradėjus penkių metų 
planą, Amerikos inžinieriai 
statę milžiniškus fabrikus ir 
išmokinę vesti didžiausias val
diškas farmas. Dabar Sovietai 
dar nori gauti >iš Amerikos pi
nigų.

Kinijos prezidentas 
zignavo

re-

Kaltinamas dėl nusileidimo 
Tautų Sąjungai

Shangai, gruod. 14. Chiang 
Kai Shek, Kinijos prezidentas 
vakar patiekė atsistatydinimą, 
kurs tapo priimtas. Jo rezigna
cija iššaukė didelę sensaciją. 
Spėjama, kad jį kiniečiai kal
tina dėl perdaug klausymo Tau
tų Sąjungos Mandžurijos kare.

REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

KALEDINES DOVANAS IR KITUS

Karalius
Daktarus

Pataisymas: Dr. 
kandidatas į SLA. 
Kvotėjus, gavo 504 balsus, o ne 
405 kaip per neapsižiūrėjimą 
vakar buvo “Naujienose” at
spausta. Su šia ,diena gautais 
Dr. Karalius turi '528 balsus.

Waukegan, III. SLA. 262 kuo
pos nominacijose Pild. Tarybos 
kandidatų, {vykusiose pereitą 
sekmadienį gavo: j prezidentus 
adv. Bagočius 19 balsų, į vice
prezidentus J. Grinius 19, į sek
retorius Dr. Vinikas 19, į iždi
ninkus adv. Gugis 18, į iždo 
globėjus Stungis ir Bakanas po 
18, j daktarus kvotėjus Dr. Ka
ralius 17, Dr. Bronušas 2 bal
sus.

Chicagos SLA. 134 moterų 
kuopos nominacijose gavo: j 
prezidentus Gegužis 28, Račiū
nas 2, Bagočius 1; j vice-prez. 
Strimaitis 25, Grinius 6; į sekk 
Dr. Vinikas 29, Jurgeliui 1, 
Semaška 1; į iždininkus adv. 
Rastenis 24, adv. Gugis 7; į il
go glob. p-lė Rauktytė 27, J. 
Sekys 26, M. Raginskas 3, Ja
nuškevičius 2, S. Mockus 1, 
Stungis 1; į daktarus kvotėjus 
Dr. Biežis 16, Dr. Jonikaitis 10, 
Dr. Klimas 4, Dr. Bronušas 1.

Austrijoj prasidėjo 
pučistų teismas

Teisiami 8 fašistų generolai

Graz, Austrija, gr. 14. Teis
mas aštuonių vyriausių fašistų 
vadų dėl nepasisekusio rugsėjo 
13 d. perversmo prasidėjo. Wal- 
ter Pfriemer, pats pučistų ge- 
neralissimo pats nesenai pasi
davė policijai.

Ir Lenkijoj bado 
šuoliai

mar-

VakarVaršuva, gruod. 14.
čia slaptos policijos agentas nu
šovė komunistą, beplianuojantį 
atsišaukimus, raginančius reng
ti ‘bado maršuolių” demonstra
ciją. Suimtas agentas Sihov ką 
tik atvykęs iš Maskvos su in
strukcijomis.

Moratoriumą svarstys 
ketvirtadienį

Washington, &r.‘ 14. Hooverio 
moratoriumo ratifikavimo klau
simą imsis kongresas ateinantį 
ketvirtadienį. Senatas žada mo- 
ratorium1 užgirti ‘dar prieš Ka 
ledas.

Daug
Brooklyn, N.. Y. SLA. 38 kuo

pos, kuri yra labiausiai kontro
liuojama “Vienybės” žmonių 
nominacijose kandidatų į Pild. 
Tarybos viršininkus gavo: j 
prezid. BaČiunas 42, adv. Bago
čius 34, Gegužis 10, Grinius 3; 
j vice-prezid. Grinius 35, Mika
lauskas 30, Vokietaitis 22; j 
sekretorius Jurgeliutė 40, Dr. 
Vinikas 37, Čekanauskas 6, 
Bukšnaitis 5; į iždininkus Ta- 
reila 46, Gugis 34; į iždo glo
bėjus Januškevičius 43, Baka
nas 80, Stungis 28, Mockus 24, 
Ambraziejus 18, Dvareckas 12/ 
Tareila 4, Sekys 2, Bukšnaitis 
2; į daktarus kVot. Stanislovai- 
tis 44, Bronušas 2$, Karalius 7, 
Klimas 4, JBiržįs 2, Jonikaitis 1.

žuvo jūrių 
drose

au-

London, gr. 14. Mažiausia 59 
žmonės žuvo Adriatiko ir šiau
rės jurose, Europoj, didelioms 
audroms siaučiant visą pereitą 
sąvaitę. Daug laivų dar znėra 
grįžę.

įgj SAVO APIELINKĖS

KRAUTUVĖSE

Skaitlinių dar nepa-

V i. *■ i.U’, ' • j: .. '.į'/,?- J;;,..
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New York City, SLA. 126, 
taip vadinamos Centro kuopos 
nominacijose balsų daugumą 
gavo Bagočius, Grinius, Vini
kas, Gugis ir kt. to sąrašo kan
didatai, 
duota.

laike pa- 
Paleidus šuvius, 1 šventimo valdžios partijos kliu- 

bo “Dvidešimts Aštunta Ge
gužės”. Ta yra diena, kada ge
gužės 28, 1915 m. tapo nuvers
ta pirmoji konstitucinė valdžia 
;r įvesta diktatūra.

Atvažiavus specialiam trauki
niui su valdžios partijos sve- 
^iziis iš sostinės Lisbonos, įvy
ko demonstracija, ir minia 
šaukdama “šalin diktatūra! 
Mirtis terionams!” pradėjo mes
ti į valdžios svečius bombas.

Po iškilmių policija dar mu- 
ėsi su demonstrantais per dvi 
nlandas.

Amerikiečiai užpuolė 
filipiniečius

200 kareivių pasiųsta j barakus 
po kautynių

Washington, gruod. 14. Jus
ticijos departamentas atmetė 
kongresmanų peticiją, prašant 
dovanoti 60 dienų kalėjimo ir 
$100 bausmę Chicagos lietuviui 
janitoriui Lidikevičiui, nubaus
tam už pagaminimą mažo kiekio 
alaus legijoniėrių partijos rei
kalams.

Lidikevičiaus pasmerkimas 
sukėlė pasipiktinimą visoje ša
lyje. Legionierius Wiley, kurs 
pasisakė, kad jis alų buvo už
prašęs, taip pat areštuotas. Jus
ticijos departamentas davė su
prasti, kad peticija atmesto dėl
to, kad Chicagos teisėjas ir 
distpkįo attorney, kurie j į , per
sekiojo, atsisakė rekomenduoti.

Reprezentatyvus Sabath pa
reiškė, kad jis “eis per galvas” 
ir žada paduot peticiją Attor
ney General William Mitchell,' o 
jei tai negelbės, tai pačiam, pre
zidentui Hooveriui.

Sabath pavadino Lidikevi
čiaus pasmerkimą s “negražiu, 
neteisėtu, nesąmoningu ir ne
pamatuotu” darbu.

Honolulu, gr. 14. Du šimtus 
karo laivyno jūreivių, persiren
gusių civyliaįs ir pradėjusių 
kautynes su vietiniais, dvyliais 
Honolulu miesto gatvėmis pa
siųsta į barakus, kai ginkluotos 
kariuomenės dalis muštynes su
stabdė.

Užpuolimai vietinių įvyko 
vienu laiku bene 8 miesto da 
lyse. Kareiviai esą įtūžę prieš 
filipiniečius už nenubaudimą 
jaunų filipiniečių, kurie rugsė
jo 12 d. išžaginę Amerikos ka
rininko žmoną. 

/

Japonija atsisakė 
aukso standardo

Tokyo, gr. 14. Naujoji vy- 
•’rusybė pirmu žygiu panaiki- 
•o auksą kaip pamatą Japoni- 
os pinigų vertybei. Prasidėjo 

nepaprastai smarki spekuliacija, 
curioj yra įtraukta apie $200,- 
)00,000. Yena (Japonijos pini
go vienetas, lygus $2) pradėjo 
kristi; sakoma turės atsiliepti 

gyventojų daugumą.

19 nuogų areštuota
> New Yorke
\ New York, gr. 14. Devynio

lika vyrų iT moterų tapo pa
leista iš arešto, suimtų begpor- 
taujant viename gymnasium. 
Teisėjas rado juos buvus tvar
koj. Penki kiti sulaikyti už 
nesirodymą pas teisėją. >

. New Delhi, Indija, gr. 14. 
Dvi gimnazistės suimtos už nu
šovimą savo mokyklos distrikto 
magistrato Charleą Stephens.

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

Giedra; šalčiau; vidutinis va
karų vėjas. 1

• Vakar temperatūra 25 rytą, 
33 popiet. z

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:- 
19, mėnuo teką 9:51 vak.

'ik v:u:

Prezidento Smetonos 
inauguracija

Kaunas, Lietuva, gruod. 14. 
Naujai išrinktasis Lietuvos pre
zidentas Antanas Smetona savo 
inauguracinėj prakalboj pareiš
kė, kad Lietuvos užsienių polL 
tika nesimainys ir kad jo vy
riausybė ir toliau tęs kovą su 
Lenkija dėl Vilniaus, kurį Len
kija privalo grąžinti Lietuvai.

Demokratai prięš Hoo 
vcrio programą

Špringfield, UI., gr. 14. Už- 
Tirta kelių ir tiltų planų už 
$1,394,075.82.

Demo- 
atstovų 
komite- 
progra-

Washington, gr. 14. 
kratai sudarė senate ir 
rūmuose savo politikos 
tą, patiekti jų atskirą
mą, kurią jie galėtų priepasta- 
tyti Hooverio programai dėl 
mokesnių, tarifų, farmų, skolų 
ir kt.

ChurchilI sužeistas New 
Yorke

New York, gr. 14. Winston 
ChurchilI buvęs Anglijos chanc- 
ellor of the exchequer Baldvino 
kabinete, atvažiavo į Ameriką 
ir pirmą dieną New Yorke tapo 
taxi automoįjlio permuštas. 
Randasi ligoninėje.

300 kiniečių žuvo eks
plozijoj

Shangai, gr. 14. Trys šimtai 
kiniečių sudegė , arba prigėrė 
sprogus laivui Tate Yangtze 
upėj. (

Leaventworth kalinių streikas
Leaventworth,i Kas., gr. 14.

Kaliniai, kurių darbas yra kū
renti pečius, sustreikavo ir vi
sam kalėjimui gresia i šalti lai
kai. . ii utim

17 metų už knygos siun
tinėjimą

New'York, gr. 14 
Nussbaum,

Alfred 
Nussbaum, autorius knygos 
“Ex-Raęketęer” teisiamas už 
tos knygos siuntinėjimą paštu 
ir garsinimą; gresia ligi 17 me
tų kalėjimas.

l

/ •:
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Washington, gr. 14. Senato
rius Borah, senato užsienių rei
kalų komisijos pirmininkas pa
siūlė pripažinti Sovietų Rusiją.

Istanbul, Turkija, gr. 14. Pir
moji moteris tapo pakarta Tur
kijoj už nužudymą kitos mo
ters f su plėšimo tikslu.

k “
Gandhi išvužiavo

Roma, gr. 14. Mahatma Gan- 
dhi išvažiavo laivu atgal į In
diją, kur bus gruod. 28 d.

Viena/ gruod. 13. Kalbama, 
kad Rumunijos princo Mikalo
jaus naujoji žmona, Lucia Dele- 
tj rasta mirštanti, nusinuodiju
si dėl intrigų iš karaliaus Ka
rolio pusės.

Užmušė patėvį
Pil. Rimkus Justinas, Šilalės 

valsč., Degvilų km., atėjęs pas 
pil." Oną Auškalnienę, gyv. Kvė
darnos valsč., Paskaidiškių km. 
ir radęs ten savo patėvį Anta
ną Vaitiekų iš Kvėdarnės valsč., 
Vidžiaugų km., jį iš kerštu su
mušė. Policijai su gydytoju 
nuvykus vieton, Vaitiekus ras
tas jau negyvas.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNčIANT
DOVANĖLĘ PINIGAIS

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA.
GREITAI IR SAUGIAI.

. NAUJIENOS ■
1739 So. Halstcd Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8t30 ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai, po piet

’/ Tel. Rooseveh 8500.
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[korespondencijos
Waukegan, III Hartford, Conn

SLA. .262 kuopos priešmetinis 
susirinkimas; laimėjo Bago- 

čiaus-Viniko sąrašas

Perdaug susirūpino ne savo rei
kalais, — neteisingas aprašy
mas apie Conn. Jaunuolį.

Gruodžio* 13 d. įvyko SLA. 
262 kuopos priešmetinis susi
rinkimas. Svarbiausias susirin
kimo darbas buvo nominavimas 
Pildomosios Tarybos. Gavome 
visokių visokiausių sąrašų, bet 
mums geriausiai patiko Vaka
rų Komiteto rekomenduojami 
kandidatai, tad už juos ir pa
tarėme balsuoti. Balsavimo re
zultatai buvo sekami:

Į prezidentus F. Ragučius 
gavo 19 balsų; į vice-preziden- 
tus J. Grinius 19; į sekretorius 
Dr. M. Vinikas 19; j iždininkus 
K. Gugis 18; į iždo globėjus S. 
Bakanas ir G. Stungis po ^8; j 
daktarus kvotėjus Dr. Karalius 
17 ir Dr. Bronušas 2. t

Atlikus nominacijas, eita prie 
kuopos valdybos rinkimų. Pir
mininku sekamiems metams ta
po išrinktas Ignas Motiejaitis, 
pirmininko padėjėju Antanas 
Rybikauskas, užrašų raštininku 
Vincas Štokas; finansų rašti
ninku ir organizatorium Juozas 
Mačiulis; iždininku 
Norkus; iždo globėjais 
Tautvilus ir Antanas 
čius; kuopos daktaras
Levin; maršalka M. Motiejai- 
tienė; ligonių lankytojais M. 
Norkienė ir Antanas Rukšė
nas. Veikiantis komitetas susi
deda iš J. Mačiulio, K. Griniaus 
ir A. Rukšėno.

Pranas
Kostas

Buže v r kalba apie

Mano manymu, SLA. 262 
kuopa pasielgė labai gerai, no
minuodama į Pildomąją Tary
bą geriausius kandidatus ir iš
rinkdama i kuopos valdybą tin
kamus narius. —J. Mačiulis.

Brooklyn, N. Y
Fašistų tvirtovėj, Brooklyn, N. 

Y., 38 kuopos nominavimų 
rezultatai.

Į prezidentus:
Bačiunas ..................
Ragučius ..................
Gegužis .....................
Grinius .....................

42
34
10

Į vice-prezidentus:
Grinius .........................
Mikalauskas .................
Vokietaitis ..................

J sekretorius: 
Jurgeli utė ...............

Vinikas ...................
Čekanauskas ...........
Bukšnaitis ..............

Į iždininkus: 
Tareila .....................

ČekanaiTskas
Į iždo globėjus:

Januškevičius ...........
Bakanas ....................
Stungis ...... .................
Mockus .......
Ambraziejus 
Dvareckas . 
Tarei la .......
Sekys .........
Bukšnaitis .

Į daktaro kvotėjus:

Karalius
Khmas .

Jonikaitis

Nežiūrint 
lyno fašistų 
organizuota 
kad visi kuopos narių balsai 
bus atiduoti už fašistų sąrašą, 
vienok taip neatsitiko. Kad ir 
prie blogiausių fašistų sudary
tų aplinkybių pažangieji irgi 
daug laimėjo.

Smulkiau apie tai pranešiu 
vėliau. — P. R.

į tai, kad Brook- 
klika buvo tvirtai 

ir kai kurie manė,

Patėmijau “Naujienų” No. 
280 korespondenciją iš Bridge- 
port, Conn., rašytą neva B. Ve
deikio, vardu “Apie Conn. val
stijos SLA. jaunuolius ir ypač 
apie ‘Conn. Jaunuolį’. Savo ko
respondencijoj (klausimas, ar 
jo rašyta, nes kada B. Vedei
kis gyveno Hartforde, tai vis 
savo rašinėlius atsinešdavo pas 
vienų asmenį perrašyti) B. Vę- 
deikis, apsilenk damas su teisy
be, pradėjo mane inkriminuoti 
ir šmeižti visuomenės akyse.

Pirmas man primetimas yra 
tas, kad buk aš esu rašytojas 
— tų korespondencijų, po ku
riomis pasirašo “Conn. Jaunuo
lis”. Ant galo primeta, kad ko
respondencijos ne “jaunuolio”, 
bet “senio—tėvo” parašytos.

Patartina B. Vcdeikiui pa
klausti. “Dirvos” arba “Vieny
bės” redakcijos, kur korespon
dencijos tilpo, kas jas rašė pir
ma negu užsipulti bereikalingai 
ant manęs arba ant mano tė
velio. Aš šiuo pareiškiu, kad 
nė aš, nė mano tėvelis nieko 
bendro su “Conn. Jaunuolis” 
korespondencijomis neturimi

Toliau Vedeikis
mano neaprašymą savo įspud 
žiu iš Lietuvos “T.” Nesupran
tu, ko Vedeikis tuo rūpinasi. 
Tai yra mano privilegija dary
ti, kaip aš noriu. Kad ’p. Čeka
nauskas rašė apie mano įspūd
žius “Sandaroje” (jis turėjo su 
manim pasikalbėjimą — inter- 
view), tai kas čia blogo? Jis 
rašė apie mano įspūdžius, o ne 
už mane. B. Vedeikis taipgi drį
sta viešai apsilenkti su teisybe 
ir pareikšti, “tas jaunuolis ra
šyti negali,” nors jis pats ge
rai Žino, kad aš galiu rašyti.

B. Vedeikis toliau rašo: “Cho
rą sutvėrėme gražų — per vK 
są choro gyvenimo laiką jau
nuolis buvo choro pirminin
kas.” Matyti, Vedeikis ieško 
garbės. Rašo, kad ir jis prisi
dėjo prie choro tvėrimo. Taip 
visiškai nebuvo. Choras tapo 
mano paties sutvertas. B. Ve
deikis net nebuvo atėjęs į su
sirinkimą, kuomet chorą sutvė
riau. Choras išsirinko valdyba 
ir mane išrinko pirmininku. 
Valdyba tvarkė visus choro rei
kalus. Choro parengimuose ren
gimo komisijos tvarkė visus rei
kalus ir visuomet komisijos iš
duodavo rąportą, — ir Vedei 
kini tas yra gerai žinoma. Tai 
kodėl rašyti neteisingai, kad ki
ti nariai nebuvo prileidžiami 
prie darbo arba kad kuomet 
manęs nariai paklausdavo apie 
choro reikalus, tai aš atsaky
davau: “ne tavo biznis.” Taip 
nesu sakęs nė vienam nariui 
ir Vedeikis niekad nėra mane 
girdėjęs taip sakant.

Ir vėl Vedeikis, neprisilaiky
damas teisybės, sako: “Kadan
gi kiti valdybos nariai nebuvo 
prileidžiami prie darbo, tai cho
ras pagyvav^ du metu, iškri
ko.” Visgi gyveno du metus. 
Choras pakriko tik tada, kai 
jaunuoliai susidėjo iš puses su 
sandariečiais kliubruimius ir B. 
Vedeikis pradėjo ant jaunuolių 
“bosauti”. Jaunuoliai tuo buvo 
nepatenkinti ir pradėjo pasi
traukti. Fotam Vedeikis mėgi
no sutverti SLA. jaunuolių kuo
pų J* į jo tvėrimo vakarą at
silankė du jaunuoliai. Tuo pa
čiu laiku aš pradėjau organi 
zuoti kuopą ir sutvėriau SLA. 
370 jaunuolių kuopą Hartforde 
iš 18 narių. To Vedeikis' ne
galėjo padaryti. Matyti, kac 
jaunuoliai turėjo 'ką tokio prieš 
Vedeikį, jei prie jo nenorėjo 
pristoti.

B. Vedeikis užsipuola ant ma
nęs ir mane šmeižia dėl $100,•, 
kurie buvo gauti iš S. U A. 
palaikymui jaunuolių choro. Jis 
sako, kad nežinia kur tie pini
gai dingo. Choru palaikymai 
atsieidavo' jaunuoliams gana

[Acnie-P. 8 A. Photo]
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Detroit, Mich. — Parodoma vieta, kur užsidegė ir susidaužė aeroplanas. Aeroplanu, 306 mylių greitumu per valandą, skrido 
/Lowell Bayles. Jis žuvo nelaimėj.
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vežimus.
trankėsi 

ieškodavo 
prie uki-

vekseliai yra protestuojami ir 
iš kaimiečių ieškoma pinigai. 
Dar ir šiandien yra kelios to 
pobūdžio bylos užvestos.

Apie Kauno visokias landy
nes tapo net knyga parašyta. 
Manau, kad apie Rokiškio ur
vus butų galima parašyti gal 
dar įdomesnių dalykų, čia vai
kėzai dienomis apsaugodavo 
arbatines nuo policijos ir su
kviesdavo ištvirkusias mergi
nas. Nakties laiku jie eidavo 
kraustyti ūkininkų 
Suaugusieji valkatos 
po “traktierius” ir 
priekabių. Jie lįsdavo
ninku, kad gavus išsįgerti. Daž
nai jie išprovokuodavo mušty
nes ir nusigėrusį kaimietį ne 
tik sumušdavo, bet dar atim
davo iš jo pinigus. Ne kartą 
man teko matyti, kaip valka
tos atėmė iš kaimiečio pinigus 
ir išmetė jį į mėšlyną.

Turtingesnius ūkininkus val
katos paprastai stengdavosi nu
tempti pas ištvirkusias mergi
nas, kurios geruoju ar ologuo- 
ju išgaudavo iš jų pinigus.

Ačiū laikraščiams, dabar tie 
šlykštus darbai laikinai tapo 
sustabdyti. Valkatos baisiai įtū
žę ir žada atkeršyti tiems, ku
rie labiausiai prisidėjo prie kal
tininkų nubaudimo. —A. B.

jūsų pa
gali pa-

t

Vedeikio

jrangiai. Svetainė kainuodavo 
$15.00 į mėnesį, choro vedėjui 
p. Bružauskui iš New Britain, 
Conn., buvo mokama P<> $3.00 
į savaitę, ir kitos išlaidos siek
davo apie $2.00 per mėnesį. Per 
du metu ir keletą mėnesių lai
ko jaunuoliams choras kainavo 
apie $774.00. Argi gali būti nors 
truputis abejonės, kur dingo 
$100.00? Sunaudota tie pini
gai choro palaikymui, ir Vedei
kiui tas yra gerai žinoma.

“šiemet vėl, dar jam neišva
žiavus į Lietuvą, jis išgavo iš 
SLA. $100.00 — niekas taip 
pat nežino, kur tas šimtas yra.”

Aš nesu gavęs iš SLA. jokio 
$100.00 išvažiuojant i Lietuvą 
(klauskit SLA. Centro). Kodėl 
B. Vedeikis taip dažnai mėg
sta apsilenkti su teisybe? Jūsų 
nuolatinis inkriminavimas ma
nęs be faktiškų priparodymų 
man nepakenks. Bet jumis, p. 
B. Vedeiki, už tokius 
reiškimus apie mane, 
kenkti.

Kitas užmetimas
man, — tai kad aš, kaipp SLA. 
Conn. jaunuolių apskričio pir
mininkas, nenorėjau įsileisti se
nus narius į jaunuolių apskri
čio suvažiavimų New Britain, 
Conn. Visai ne taip buvo. Jau
nuoliai delegatai nubalsavo 19 
balsų prieš 6, kad senesniems 
nesuteikti sprendžiamo balso.

B. Vedeikis toliau rašo apie 
jaunuolių piknikų ir sako, kad 
“nenusisekęs.” “Mat, tas “jau
nuolis” kilų “neprisileidžia”.

čia lengvas atsakymas į tų 
melų. Aš visų laiką, kuomet pik
nikas buvo rengiamas, buvau 
Lietuvoj, o komisija iš trijų 
jaunuolių rūpinosi pikniko rei
kalais. Piknikas buvo pasekmin
gas ir liko pelno virš $60.00, 
kurie randasi ižde, — banke pa
dėti ant jaunuolių apskričio var
do drauge su kitais apskričio 
pinigais, o ne pas mane.'

Baso Vedeikis: “Tas ‘jaunuo
lis’ nesugyvena gražiai su 124 
kuopa, kuriai jis priklauso — 
jaunuolio tėvas šmeižia kuopos 
valdybą.” . ■ ,

Šita B. Vedeikio pastaba, kaip 
ir visos kitos, yra keista. Gy
vendamas jis Bridgeport, Conn., 
apie 70 mylių nuo Hartfordo 
ir tiek daug žino jr rūpinasi 
apie SLA. 124 kuopa. Aš, bū
damas 124 kuopos narys per 
šešis metus visą laiką gražiai 
sugyvenau su visais kuopos na
riais, išskyrus vientik bolševi
kus. Per penkis metus laiko bu
vau kuopos valdyboj, kur nariai 
mane išrinko į tris urėdus. Pe
reitais metais, -kuomet atsisa
kiau ant toliau būti kuopos sefc 
rotorium, nariai prašė manęs 
pasilikti nors dar vienus me
tus. J 
venęs^ su. 124 kp., argi 
butų rinkę per penkis 
j valdybų? Ir argi butų

mano teveli, 
kuopos valdy- 
nėrai teisybės, 
kp. iždininkas

norėję, kad pasilikčiau dar ant 
toliau? Spręskit patys, skaity
tojai, ar Vedeikis teisingai ra
šo apie mane.

Kalbant apie 
kad jis šmeižia 
bą, tame taipgi 
Tėvelis yra 124
per daugelį metų ir niekad kuo
pos. valdybos nešmeižė, Kadan
gi vienas valdybos narių gavo 
truputį pabarti už pakišimą lie- 

| žiuvio, kur jam nereikia, ir su
laikė išmokėjimą mano pašal
pos už sužeidimą mano piršto*, 
o ne už kokią tęn ligą, tad Ve
deikis rašo, kad valdybą šmeit 
žia- i č :

Kodėl man Vędęikis arba jo 
raštelio perrašytojas ' prikiša, 
kad aš važiavau į Lietuvą už 
SLA. pinigus? čia manę apva
ginti (? — “N.” Rad.) nega
lima. Kaipo SLA. ekskursijos 
vadas, SLA. man suteikė laiva
kortę ( veltui ir tas yra visiems 
žinoma. Tai ko-iš manęs Vedei
kis nori?

Paskelbti' SLA. konkurso da
viniai “T.” Vedeikis rašo, kad 
nors ir mano paveikslas tilpo, 
bet žinąs, kad neprirašiau nei 
vieno nario. Keistas pareiški
mas, Kodėl Vedeikis neparašo 
i SLA. Centrą ir nesužino tei
sybės? Tur būt, bijo teisybę pa
tirti.

Toliau B. Vedeikis, matyti,; 
stengiasi Įžeisti mane, užgauti 
mano jausmus ir apjuodinti ma
no vardą visuomenės akyse. Ap
silenkdamas su teisybe ir tie
siog- meluodamas ir neturėda
mas jokios gėdos, rašo: “prira
šymu narių darbavosi kiti, ypač 
viena gera moterėlė, kuri pri
rašė apie 40 narių. Tai neva 
busimai ‘jaunuolio’ uošvė, 
tokių ‘uošvių’ tas ‘jaunuolis’ 
lioliką turi.” K

Aš i tokius B. Vedeikio
sąmoningus pareiškimus, .kaip 
tai apie “uošves”, visiškai do
mės neatkreipiu,. . nes teisybės 
tame nėra ir man tie dalykai 
visai neapeina.

i
Pagal Vedeikio supratimą, tai 

man tik reikįa nuvažiuoti į ki
tą miestą, p jau moterėlės ir 
prirašo po 40 narių arba su
tveria SLA. jaunuolių kuopas 
dėl manęs. Geriau j ag nereikia, 
čia tai jau daugiau, megu juo
kinga, — ir mązas vaikas gali 
tai suprasti, kad tokių stebuk
lų dar niekas jiėra man padu* 
ręs.

Baigdamas manęs šmeižimų, 
Vedeikis priduria: “tur būti; 
niekur , kitur taip nČri, kaip 
pas mus Conn. valstijoj.” Tei
sybę5 nors vieną Sykį tas žmą- 
gus. pąsakė. Niekur kitur,' tu v 
būt, nėra tokio B. Vedeikio, kaip 
tik Cppn.. valstijoj, kur. jaunuo
lius ir • “jaunuoli” bereikalingai 
ir neteisingai niekintų visuome
nės alęysę.y, ’ ’ y ; 1

Dar priduria'■VeįeHti’S:' “Vien-1

tik Hartforde yra suirimai ir 
nesutikimai iš priežasties J. Ja- 
nuškevičiuko, Jr.” zs ( r » •*

Nieko panašaus Hartforde 
nėra ir niekad nesimatė lietu
vių laikraščiuose, kad Hartfor
de butų suirimai ir nesutiki
mai vientik iš mano priežasties. 
Gal tik B. Vedeikio galvoj taip 
rodosi. .

Su tokiu žmogtfm, kaip su B. 
Vedeikis, neužsimokėtų man ei
ti į ginčui, bet visgi nutylėti 
negalima, kadangi jis nuolat sų 
teisybe apsilenkia. Iš tų visų 

' nesąmoningų B. Vedeikio ma
nęs šmeižimų skaitytojai gali 
spręsti, kad tai daroma asme
niškais sumetimais ir vien su 
tikslu man pakenkti.

—i J. Januškevičia Jr.

kas į miestą ir, pardavęs savo- 
prekes, užeina į arbatinę sušil
ti. Paprašo arbatos ir užkan
džių. Bet, vietoj arbatos, jam 
atneša baltakės. Mat, žiemos 
metu arbatinės savininkas 
stengdavosi ūkininkus tinka
mai nuo šalčio apsaugoti. Kai 
kaimiečiai įkaisdavo, tai tuoj 
prie jų pradėdavo plaktis pa
nelės ir vilioti pinigus. Besi- 
meilindamos, jos iškraustyda- 
vo kaimiečių kišenes, o kartais 
net ir didesnių šposų iškrėsda
vo. Buvo keli atsitikimai, kad 

’panelės prikalbėjo kaimiečius 
pasirašyti vekselius. Paskui tie

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

Ųeksnio 'Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ii pati tveria, sulig 
.naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
O1NTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Rokiškis
Arbatinių biznis

SAUGU SIŲSTI. PINIGUS
PER MUSV ĮSTAIGA . .

Per 15 metą nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus it Mokame 

$10.00 už $50..(M) ir $80.00 už $100.00 — CASH.
Atsilankyki: ypatiškai arba prisiųskhe per paštą.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

arba-
SKAITO Lietuvos 

inkų SĄOUrteo:

uba- 
kaip

bet 
ke-

ne^

Jeigu aš nebūčiau sugy- 
mau3 

pietum 
nariai

Prieš kielę laiko “Lietuvos 
žiniose” buvo paskelbti tiesiog 
sensacingi dalykai apie Rokišr- 
kio arbatines ir valgyklas. Pa
siremdama tomis reveliacijomis, 
policija kai kuriose arbatinėse 
padarė kratą ir surašė atatin-. 
kamus protokolus. Korespon
dentai buvo šaukiami liudinin- 
kais ir teismas nubaudė 
tinių vedėjus.

Pasirodė, kad daugelis 
tinių buvo niekas kitas,
tik girtavimo ir ištvirkavimo 
lizdai. Tačiau kol- laikraščiai 
neiškėlė visa tai aikštėn, tai nei 
policija,, nei “Blaivybės” drau
gija nekreipė jokio dėmesio. 
Ir tai nepaisant to; kad kelis 
kartus buvo kreiptasi į polici
ją, kad pašalintų ituos lizdus. 
Bet policija ne tik į tas arba
tines žiurėjo pro pirštus, bet 
dar ir pati» ten girtavo. Nesi
rūpino nei “Blaivybes” draugi
ją kuri iš valdžios gaubia net 
pašalpą kovai su girtavimu.

Kiek teko man patirti,, tai 
Rokiškio mieste dėjosi; štai ko
kie dalykai: atvažiuoja ukinin-
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Garsinkitės “N-uose”
- ——■— ■ , -

[IfjpBAKING
Pastebėkite pttikiį (ei- 

Ią . . , kaip pieagai 
laikosi i vieži. '

Į «9?
125 ounces for 25$
MILLIONS 0F POU.NDS .USFO

, .\ ■ ■ , ,*

- - ■

U.S.A. prenumerata metams - - 2 doleriai
Lietuvoje - -................................ 5 litai

KAUNAS, GEDIMINO G-VE 38 Nr.

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

KALĖDŲ

Naujas Automobilius
Kuris {radaro žmogų laimingu kasdien.

širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH 

automobilių pas

4030 Archer Avė.
Tek Lafayette 2082
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PIRMYN
BURNING BITS

NAUJIENOSE
Tel. Roosevelt 8500

KALĖDŲ DOVANOS
^»****w5SSnoting

laike pusantros va

Stel Daktaras
Somewhere

yourself

A. Stelmok

GARSINKITES “NAUJIENOSEGarsinkitės Naujienose

and 
and

šiandie bus Lietuvių 
Radio Programas

4514-16 Rooaevelt Rd. 
•irti St. Lonu Avė. 
CHICAGO. ILL.

that the out-of 
always send ir

After the death of Mindau
gas a ųuarrel arose among the

Narijauskas ir p 
Peras Bedalis.

SHOULD likę to 
opinion on

\num ue’s ome of tus
BlGGEST CROOKS OUT
<įlDE THE PEN

QUOTING 
Lowell:

• HE IS N6Tr-. ' 
HES CONNECTED 

\NITH $0ME OF THE
BEST FAMILIE5 

<M THE CIT') jA

NEAM—n ■ 
BM TEIEPHONE

C h i c a gos Lietuvių 
Draugija S. P. ir ne

laimingas radio

C OME OUV įERE ANI> 
VU- SUOUJ NOU THE 
FELLOVU i BOUGHT 
SObAE OI L STOCIC

------7TA FROM F

WE NOTICED
TERLUDE” lašt

R. C. A. VICTOR RADIO ir PHONOGRAFAS, kur gali
ma padaryti pačiam Rekordus ir kuris groja 30 minutų 
rekordų.

W0ot> ,co

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

history of th* 
be published ir 
by installments 
years of exist

[Acme-P. U A. Photo}

Aukščiausiojo Teismo trobesio projektas. Neužilgo tas trobesys bus pradėtas statyti

W. G. F. L. 970 k. gražus programai kas Nedėldienį nuo 
1* iki 2 vai. po pietų.

I have cashed my check
And bought you something for 

[yourTiėek.
Is it a string of pearls?
No, svveetheart, ’tis a cake of 

[soap.

BRlbGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornylių ir pianų mnveriai vietoj* Ir 
toli, patarnavimai gera* ir pigu*. 

817 West 34th St

vietos ne taip 'jau svar 
Į pirmininkus “runijo’ 

Prusis. Draugi

comfort, some- 
[where faith, 

Though thou in oųter dark 
> [remain;

One sweet sad voice ennobles 
[death, 

And štili, for eighteen centuries 
[saith

Softly, “Auf VViedersehen!”

šiandie tarpe 7 iki 8 vai. va
kare iš W. G. E. S. stoties 1360 
cilocycles įvyks Lietuvių Radio 
programas, kuriuos nuolatiniai 
kas antradienį leidžia Lietuvių 
įstaiga, Peoples Furniture Kom
panija.

Teko patirti nuo programo 
rengėjų, kad išpildyme šio va
karo programų, dalyvaus gerai 
prisirengę įžymus dainininkai 
ir dainininkės, taipgi kalbėtojai 
ir juokdariai. Prie to bus gra
ži muzika ir kiti įvairumai. To
dėl atsiminkime užsi.statyti sa
vo radio ir pasigerėti.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Dietance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calnmet 3399 
Rea. Tel. Yarda 3408

PAS MUS PIGIAU
NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIŲ

local Dukes in Lithuania, bul 
the idea of a Grand Duke proved 
to be ineradicable. Cliaos did 
not cease until the beginning 
of the i fourteenth century. 
From 1315 to 1340 Gediminas 
ruled as the Grand Duke. Lith
uania had become so strong a 
nation during his reign that all 
the neighboring statės had to 
acknowledge Gediminas. He 
United the entire nation except 
the Lithuanians at'the mouth 
of the Niemen and by the river 
Pregel, who were for a long 
time under the rule of the 
German Knights. Through him 
Lithuania reached her natūrai 
boundaries in the south 
east to the rivers Pripet 
Dnieper.

IT SEEMS 
town readers 
the greatest number of contri- 
butions. Ilere’s one from Miss 
Lou Pudak, of Rockford, Ill
inois. Miss Pudak was eleeted 
Seeretary of the S.L.A. 77th 
Chapter, \vhich i s composed of 
the younger generation. She 
has sent us their theme song, 
sung to the tune of “On Wis- 
consin.”

James Russell

gyvos eibės. Referendumo ko
misija išdavė raportą pranešda
ma, kad balsavime dalyvavo 
virš šešių šimtų narių . Įdo
miausia man buvo patirti kas 
liko Draugijos pirmininku, neš 
kitos 
bios.
Mickevičius
jos nariuose ėjo susidomėjimas 
—p. Prusto kandidatūrą “bus- 
stijo” Simokaitis per radio. Bet 
tas nelaimingas Simokaičio ra
dio netikėtai pakenkia gavime 
balsų p. Bačiuno kandidatūrai į 
SLĄ. prezidentus, bet ir p. Pru
sio kandidatūrai likti Chicagos

Gruodžio 8 dieną atsibuvo 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos susirin
kimas. Narių, kaip paprastai, 
atsilankė apie pusantro šimto. 
Iš įdomesnių dalykėlių Draugi
jos susirinkime pastebėtina tas: 
Draugijos reikalai vedami gana 
sugabiai 
landos Draugijos reikalai buvo 
užbaigti, nors tų reikalų buvo

AUF \VIEDERSEHEN seems 
to be satisfactory to most of 
our follovvers. We have received, 
since we started the contest, 
nothing būt letters of approval 
so f ar. Unless we receive re- 
sponses from those of you who 
dislike our parting phrase, there 
will be no Auf VViederseheii 
Contest. Don’t forget that the 
prize for sending in the win- 
ning suggestion for an appro- 
priate “lašt word” for Burning 
Bits, is a personai interview, 
to be published in the column. 
Here’s your chance to get a 
little renown for

"Savas Pas Savų
— sako biznieriai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnnodijtmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jas išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms gali padaryti. 
Praktikaoja per daugelį metų ir išgydė tukatančiua ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaadie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ii ano 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Weat 26 St., kampai Keeler Avė.. Tel Cravford 557*

in “The IN- 
Thursday, a 

suggestion for baving a “Cor- 
rect Man ners” column. We gi ve 
our heartiest approval — būt 
we wonder if it is to be for 
“Gentlemen,” only.

GLOWING EMBERS. Tick- 
les,” better known as “Agur
kai” a musical comedy, will be 
given by Pirmyn on Jau. 31st 
1932.... “Marųuette Rumors” 
O.K  keep up the musing “ye 
good\ Monk”.... our new Sočiai 
Chairman, Tommy Kruger,* was 
the star Tenor lašt Friday ai 
the rehearsal.... Frank Jakavich/ 
an acknovvledged Bass was up 
to his old trieks again.... he per- 
sists in helping the Tenors with 
their part.... that blondę giri 
pulled a fast one when she 
“rattled” those piano keys, a la 
ha-cha-cha.... Chorus members, 
see you-all next Friday.... plans 
for a' Christmas Party.... and 

be eats too.

MELROSE PARK won’t be 
left out eithcr. Uore is a re- 
sponse, in a lighter vein, from 
Miss Sophie Cernauske.
I wrote to all the soldiers at 

[the front
And all of them replied.
Būt when I sent them my 

[photograph 
They cabled they had died.

hear 
your opinion on these bits of 
Lithuanian History. If there are 
any ųuestions that you would 
likę to ask about Lithuania, 
send them to us and we -will 
endeavor to answer them sat- 
isfactorily.

Lietuvių Draugijos S. P. prezi
dentu. P-as Prusis buvo su
muštas apie 400 šimtų balsų 
didžiuma.

Pasibaigus reguliariam susi
rinkimui buvo programas, kal
bėjo Dr 
maška.-

THE PIRMYN OFFICERS 
held a very interesting meet- 
ing lašt Tuesday. Many nevv 
projects have been planned and 
will be revealed in the near 
future. As soon as all the ne- 
cessary Information has been 
gathered, a 
Chorus will 
Burning Bits 
Twenty-three 
ence ought to create unite a 
sizable narration for any or- 
ganization, so keep an eye on 
the column, for Pirmyn has a 
history worth

R. C. A. Victor Radio kai
nos žemos $37.50, $69.50 
ir graži Radio Kombina
cija su Phonografu tiktai 

99.50
Tegul Budrikas pristato 
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
tei !

ČEVERYKAI '"“šeimynai 
kiekvienas žmogus 
DOVANAS KALĖ- 

Čeverykai yra ge- 
Tędel, mes pa-

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie išrodo kaip nauji. Musų 
“Reborę” darbas yra pilnai garantuotas. “Ignition” darbą atlieka eksper
tai. Plovimas ir greesinimas automobilių tik $1.00. Puikus garažas delšlai- 
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parvežame iš visų miesto da
lių. Patarnavimas dieną ir naktį.

WISSIG, 
Patanliniatne Kare 

Seno, Krajaus ’ A

OUR CHICAGO READERS 
had better get busy, or all the 
space reserved for contributions 
will be taken up by the out-of- 
towners. Send ’em to A. 
mok, 839 W. 34th Street SERGANTIEJI!

Pąsitarkit su. Dr. Ross, dykai, 
apie bile ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
treatmentai išgydy- 

U mu* kraujo ligų,
| : reumatizmo, inks-
V; ■ pūslės, urina-

r*ll *r V*SII u^kre- 
III*' Čiamųjų ligų. Tai- 

pg* speciali treat- 
sugrąžini- 

\k mu* energijos it
stiprumo be laiko 
nustipusiems ir ly- 

/ tiniai silpniems vy
rams.

Sergantys žmonės kviečiami ateiti 
dėl nemokamų informacijų, kurios 
bus suteiktos be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS .

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedčliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis it Suba- 
tomisZnuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

Susirinko mus jaunimas 
Nariai S.L.A.

Kad parodyt, kaip jie gali, 
Lietuvybės darbą dirbti.

Tad, jaunuoliai, kelkim gal
[vas, -

Eikime pirmyn!
Kelkim Lietuvos vardą 

Pasauly!

• , Paveiksluoti, dideli
Pusdykiai — 100 už.... '.................$10.00

Užsisakykite tuojaus

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So.4Ialsted St. 3343 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167—4705

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET ®

Tel. K.dzie 8902-

1.1, 1931 
1' ■ i Ą < >i u

ROXEE MOTOR SERVICE
J. VjSCONT^ Savininkas.

P. Budvitis ir J. Žeh)is, Mechanikai.

907 W. 35th St, Phone Yards 0405

Beveik
v perka
r doms.
įį. ) ra dovana

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

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

PETER NOVER
' DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI IRKr brangmenys

Brangmcnų ir Laikrodžių Taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

’TSŠtMftL ■****’s*-

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI ir MARTIN, Savininkai 

3265 S. Halsted St
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Subecrlptdon Rateei
18.00 per year ta Canada
87.00 per year outside of Chicago
18.00 per year ta Chicago 
8c per eopy

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .75

8c 
18c 
75c

Entered ae Seeond Claaa Mattar 
Ifarch 7th 1914 at the Poet Office 
of Chicago, Dl. undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. LeidUa Naujienų Ben
drovė 1789 a Halated St., Chicago, 
m. Telefonas Roosevelt 8500.

Chicagoje — paltui
Metanui ■ , ,..... ..... .
Pusei metu .... ......
Trims mėnesiams
Dviem minėsianti  
Vienam minėsiu! ............

Chięagoj per iineliotojus:
Viena kopija-------------- i
Savaitei , «.........
Minesiui ............ .

Suvienytose Valstijose, no Chieagoj, 
paltui

Metams —.......     87.00
Pusei metu ...............—,, 8.50
Trims mlnesiams -----  1.75
Dviem mlnesiams----------- — 1.25
Vienam minėsiu! --- ----------- .75

Lietuvon Ir kitur ulsienluooe 
atpiginta) 

Metams ..... -........ —
Pusei metu ......... ....

88.00 
4.00 
2.50

Pinigus reikia įlįsti palto Monegf 
Orderiu kartu su, atsakymu.

KRIMINALĖ BYLA PRIEŠ KAUNO BANDININKUS

Lietuvos laikraščiuose pranešama,' kad Kauno apy
gardos teisme yra užvesta byla prieš buvusio Prekybos 
ii* Pramones Banko viršininkus: Martyną Yčą, J. Dob
kevičių, Joną šode, J. Grigonį, Ad. Prusą, Otto Keler
tą, J. Zakarevičių ir Dr. J. Alekną. Tardymas1 prteš 
juos jau pasibaigęs ir visi kaltinamieji pastatyti po 
kaucija.

Prekybos ir Pramonės Banko byloje figūruoja ir 
buv. Lietuvos ministeris pirmininkas ir finansų minis
teris, Vyt. Petrulis. Bet jisai turi kitą, dar stambesnę 
bylą Vyr. Tribunole, todėl jo kaltinimai sąryšyje su 
Prekybos ir Pramonės Banku yra pridėti prie tos jo 
atskiros bylos.

Amerikiečiai gerai atmena p. Martyną Yčą, kuris 
lankėsi Amerikoje du kartu — seniau su Dr. Basana
vičium, paskui vienas. Didžiojo karo metu tas asmuo 

Njuvo labai stambus šulas Lietuvoje: jisai buvo pirmi
ninkas komiteto, kuris rūpinosi karo tremtiniais; jo 
vardu buvo steigiamos gimnazijos ir ligoninės; jo va
dovaujamam komitetui amerikiečiai siųsdavo sudėtas 
Lietuvos šelpimui aukas.

0 dabar pasirodo, kad jisai yra traukiamas krimi- 
nalėn atsakomybėn už neteisingus darbus banke (kuris 
subankrotavo)!

Kitas kaltinamųjų yra p. Dobkevičius, buvęs kleri-. 
kalų valdymo laikais finansų ministeris.

Trečias asmuo, turįs dar didesnę bylą, p. Vytautas 
Petrulis, buvo ministeris ir net ministerių kabineto 
pirmininkas.

Kaip matome, tai vis “tautos šulai”. Jie skubinosi 
greitai pralobti; kai kurie ir pralobo — pav. M. Yčas 
jau buvo patapęs kuone milionierium. Tauta jiems bu
vo tik priedanga savo apetitams patenkinti.

gruodžio 4 d. štai ką taš 
nas ražo apie pasekmės:

“Į susirinkimą atsilankė 
pusėtinas skaičius narių, gal 
todėl, kad buvo nominacijos 
viršininkų (kandidatų. — 
“N.” Red J j SLA. Pildomą
ją Tarybą. Vitaitis nędryso 
eiti susirinkitnan, tik iš 
spaustuvės retkarčiais galvą 
iškišęs pasižiūrėdavo. Jurge- 
liutė visiškai nepasirodė. No
minacijose didžiumą ' balsų 
gavo Bagočius ir jo šalinin
kai. O Vitaitis su Jurgeliute 
tik po du balsus.” , 
Toje 126 kuopoje priklauso 

abu Vitaičiai ir Jurgeliui#. Pa
sirodo, kad ir tenai Vakarų 
Komiteto sąrašas laimi.

NESĄŽININGAS ARGU- 
MENTAS;

ŽEMOS RŲšIES KOVA

Visa eilė žmonių mums praneša, kad tam tikra kli
ka, kuri agitacijai už “tautišką sleitą” (Bačiuną, Tarei- 
lą ir k.) Susivienijime vartoja radio, pereitą sekmadie
nį per tą radio dergė “Naujienų” bendradarbį, Juozą 
Pronskų. Vienas neva “spaudos apžvalgininkas”, kuris 
per tris sekmadienius kartojo “beibiškus” p. Olio “pa
klausimus” SLA. iždininkui, šoko atakuoti J. Pronskų 
už tai, kad jisai esąs autorius straipsnio “Gegužis, Ba- 
čiunas ar Bagočius”, po kuriuo pasirašė Jonas P. Kau
nas (tikrumoje, J. Pronskus su to straipsnio parašymu 
neturėjo nieko bendro).

Tas asmuo, paslėpęs savo vardą nuo klausytojų 
(nors iš balso jį kiekvienas pažino), nesidrovėjo per 
radio ne tik iškoneveikti Pronskų, bet net padarė šito
kį pareiškimą: “Pažiūrėsime, ką jam pasakys Imigra
cijos departamentas!”

Vadinasi, grumojama skundimu valdžiai!
Pirmiaus vienas iš to “tautiško sleito” kandidatų 

grūmojo teismu vienam laikraščiui, kuris jį pakritika
vo. Dabar to sleito pakalikai jau grūmoja skundimu 
Imigracijos departamentui. Iki tokio laipsnio dar, tur 
būt, nebuvo nusmukusi nė viena frakcija fraternalės 
organizacijos rinkimų kovoje.

Nominacijų rezultatai, kiek jie mums iki šiol žino
mi, rodo aiškiai, kad, nežiūrint į tas desperatiškas 
“tautiško sleito” pakalikų pastangas, jisai jokio pasi
sekimo neturi. Susivienijimo nariai, matyt, turi uoslę 
ir tos nešvankios klikos šalinasi.

Apžvalga
ė J- -.....................—

ik tenai Laimi vakarų
KOMITETO SĄRAŠAS

. . . >■■■■»»■». 4

Pirmoje šio mėnesio pusėje 
didelėje daugumoje SLA. kuo
pų įvyko balsavimai, nominuo
jant kandidatus į Pildomą Ta
rybą. “Naujienose”, kaip skai
tytojai pastebėjo, kasdien pra
nešama tų balsavimų rezulta
tui iš keleto kuopų. Bet rytl- 

- niuose laikraščiuose, kažin ko

dėl, tų pranešimų telpa labai 
nedaug. Ypač nuostabu, kad iki 
šiol beveik nebuvo tokių žinių 
Brooklyno “Vienybėje“, kuri 
kitais metais būdavo paduoda 
balsavimų pasėkas gana grei
tai. Ar Rytuose kuopos buvo 
atidėjusios nominacijas iki pa
skutinių dienų — ar “V-be“ ne
skelbia rezultatų dėlto, kad jie 
jai neskanus?

Iš komunistų opozicijos or
gano mes dabar pastebime, kad 
New Yorko 126 kuopoje, kuri 
laiko savo mitingus “Tėvynės“ 
name, nominacijos įvyko jau . ■ * *

So. Bostono “Darbininkas” 
rašo, kad “Naujienos” smerkia 
Lietuvos tautininkų valdžios 
cenzūrą tiktai tuomet, kai ta 
cenzūra paliečia jas pačias ar
ba jų srovės laikraščius. Nese
niai musų dienraštyje buvo nu
rodyta, kad Lietuvos cenzūra 
neįleido į Lietuvą to “Naujie
nų” numerio, kuriame buvo 
įdėta rezoliucija, pasmerkianti 
pulk. Skorupskį ir jo knygą 
dėl agitacijos už Lietuvos uni
ją su Lenkija, štai kokį pa
mokslą apie tai paporino “Dar
bininkas”:

“Kitais žodžiais p. ‘Naujie
nų’ redaktorius verkšlena 
(! “N.” Red.) ir skun
džiasi tautininkams ir jų va
dui Smetonai (? — “N.“ 
Red.), kad Chicagos socialis
tų laikraštis taip buvo nuo
lankus (! — “N.” Red.) ir 
ištikimas (! — “N.“ Red.)- 
tautininkų valdžiai, o čia už 
vieno generolo knygos *pa- 
kritikavimą cenzorius to nu
merio neišsileido. Šiaip so
cialistams tautininkų rėži
mas patinka (?! — “N.” 
Red.), o ypač kad jis .nu
kreiptas prieš jų vadinamus 
‘klerikalus’. ”» v
Vadinasi, musų protestas 

prieš tautininkų cenzoriaus sau
valiavimą yra, anot “Darb.”, — 
“verkšlenimas”!

Musų pareiškimas, kad tame 
neįleistame į Lietuvą numeryje 
buvo tik rezoliucija prieš Sko
rupskį, kuri galėjo cenzoriaus 
rūstybę iššaukti, ir kad todėl 
tas cenzoriaus pasielgimas ro
do, jogei Lietuvos valdžia gina 
Skorupskio žalingą Lietuvai 
propagandą, — tą musų pareiš
kimą “Darbin.” aiškina, kaipo 
musų “nuolankumą” ir “ištiki
mybę” tautininkų valdžiai!

šitoks “Darb.“ argumentavi
mas yra gryna klasta. Jisai ži
no gerai, kad “Naujienos” ne 
kartą yra pasmerkusios Lie
tuvos tautininkų cenzūrą ir 
tuomet, kada ta cenzūra per
sekiodavo . klerikalų spaudą. Ji
sai taip pat žino gerai, koks 
yra bendrai “Naujienų” nusi
statymas link tautininkų dik
tatūros. Taigi jisai, tokius da
lykus pasakodamas apie mus 
savo skaitytojams, bando juos 
apgauti.

Argi “Darb.” mano, kad po
lemikoje su savo idėjiniais prie
šais nereikia būt sąžiningam? 
Jeigu taip, tai kur pas j j ta paT 
girtoji “krikščioniška dora”?

PASTABOS
...... L.- ... . »

V. Kapsukas savo knygoj 
“Caro _ kalėjimuose” puslapyj 
74 rašo, kad Vilniaus kalėjime 
buvo gana geras knygynas. 
Ten buvę pamatiniai Plecha- 
novo Mr kai kurie Martovo, 
Kautsfao ir kitų raštai. Jeigu 
Plechanovo, Martovo, Kautskio 
ir kitų pamatiniai raštai buvo 
geri, tai kodėl dabar Kapsukas 
ant minėtų autorių ugnimi 
spjaudo? Ypač jis idergia Kaut- 
skj, . kurio raštus jis pirma sh 
pasigerėjimu skaitė. Taip da
ryti gali tik veidmainis.

* Senas Vincas pasidarė labai 
drąsus. Jis “Laisvės” No. 264

rašo i “Bimbos nebijau ir jis 
manęs nepakars, ir aš niekuo
met nepasiduosiu giliotininei 
(galvų kapojimo) Bimbos ve
damai politikai!”

Pruseika sų Senu Vincu pik
tinasi Bimbos “galvų kapijimo” 
politika. Bet jeigu jie turėtų 
progos kapoti galvas savo poli-z 
tiniams priešams, ypač socia
listams, tai viskas butų gerai.

“Laisvė” No. 224 rašo: “So
cialistai visuomet būna tarpi
ninkais fašistų ir visokių atža
gareivių. Michelsonas per ‘Ke
leivį’ apspjaudė fašistų ginta
rines dovanas, o Michelsono 
švogeris Kapočius padėjo įteik
ti tas dovanas ir buvo perkal- 
bėtojas.“

Na, sakykite, skaitytojai, ar 
čia nėra veidmainio pliauški
mas. Jeigu socialistiško laik
raščio redaktoriaus giminaitis 
buvo kam tai už perkalbetoją, 
tai “Keleivis” ii; socialistai yra 
fašistai!

Ko verti tada yra visi lietu
viški komunistai? Juk Angarie- 
čio-Aleksos vienas brolis •'tar
nauja Smetonai, o kitas Pil
sudskiui. Vertinant giminystės 
mastu bolševikus, reikėtų pasa
kyti, kad visi lietuviški komu
nistai yra Smetonos ir Pilsud- I 
skio sėbrai.

Amerikos bimbininkų organe 
V. Kapsuko tauzijimai tęsėsi 
per kelis numerius. Tas lietu
viškų Maskvos davatkų kardi
nolas porina, kad socialdemo
kratija ruošianti padaryti in
tervenciją Sovietų Sąjungoj. 
Girdi, kompartija turinti griež
čiau kovoti sti socialdemokra
tais ir stengtis su socialdemo
kratiniais darbininkais sudary
ti bendrą frontą.

Pliauškimas apie kokią tai 
rengiamą intervenciją yra nie
kas kita, kaip tik kliedėjimas. 
Tačiau įdomiausias dalykas yra 
tas, kad Kapsukas visokiais bu
dais dergia socialdemokratus, o 
paskui be nie/įur nieko kviečia 
socialdemokratinius darbininkus 
dėtis į bendrą frontą su komu
nistais! Matomai, Kapsukas ski
ria savo raštus tokiems žmo
nėms, kurie t,uri penkių metų 
vaiko protą. ” 

--
“Laisvė“ No. 219 įdėjo dvi 

labai svarbias žinias. Viena, 
kad Berlyne komunistai Užpuo
lė socialistus ir išprovokavo 
muštynes, kuriose dalyvavo apie 
1,000 žmonių. Sužeista buvę 60 
žmonių. Po muštynių gatvė bu
vusi nusėta kepurėmis ir mo* 
terų krepšeliais. Kelios moterys 
gulėjusios sunkiai sužeistos ir 
sutryptos. Antra svarbi žinia, 
— tąi kad SLA. iždininko K. 
Gugio išduota Užunariui-Deve- 
niui paskola žuvusi.

Bravo, tovorišč Įkimba! Mas
kva jam būtinai turėtų duoti 
Lenino garbės ipedalį. Taip na- 
chališkai ir per akis meluoti 
vargu-kas kitas gali. 

—o—
“Laisvės” No. 237 Bimba, 

kritikuodamas Dr. Matulaitį, 
persistato dideliu mokslininku. 
Nėra ko stebėtis. Tarpe Kriau- 
čevičiaus, Bovino ir Abeko Bim
ba jaučiasi didžiausiu autofite- 
tu. Ne be reikalo sakoma, kad 
tarp aklųjų ir šlubas bei žlibas 
yra karalius.

Beje, Bimbos leitenantams 
reikėtų susirūpinti tabako plan
tacijomis ir pradėti vabzdžius 
organizuoti. Tie gyvūnėliai su 
bimbizmu dar visai nėrą susi
pažinę. ,

-**•0—— i
Bimbos pamočninkas Mizara 

iš Leningrado “Laisves” No. 
269 rašo, kaip iš jo muitinėj 
paėmė ir numetė New Yorko 
socialistų laikraštį “New Lead- 
er”, kaip apsukrus muitinės 
valdininkas iš vieno i keleivio 
ištraukė caristinius riiblius ir 
juos suplėšė, kaip vienai Ame
rikos barberio pačiai šilkinius 

, drabužius konfiskavo įr ieškojo 
dar daugiau, kaip vienamų kiftn- 
baryj “mes gyVenamė 12 žmo- 
nių”.

Kas vežasi drabužių ar Šil
ko, tuos Mizata vadina vilkais 
avių kailiuose. Aš norėčiau žb 
noti, kas darytųsi su Amerikos 
komunistais ir komunistėmis, 
jeigu iš jų komisarai pradėtų 
atiminėti geresnius drabužius 
ir šilkus bei verstų gyventi po 
12 viename kambaryj? Manau, 
kad jiems komunizmas tuoj iš 
galvos išgaruotų.

Well, welk Bimbos apetitas 
labai padidėjo, — jis net ir iš 
mirštančiųjų nori sau biznį per
sidaryti.

Bimba sugalvojo naują sky- 
mą pasipinigauti. Esą komunis
tai, kurie rengiasi pas Leniną 
keliauti, privalėtų padaryti tes
tamentą ir savo pinigus užra
šyti agitacijos fondui arba ko
munistų partijai.

Mizara rašo “Laisvės” No. 
260 apie Danijos Kopenhagą, 
kur jam tekę gatvėmis pavaikš
čioti. Jis len sutikęs tiek daug 
prostitučių, kad parėjęs laivan 
vis dkr nesavas jautėsi.

Jeigu Mizara gatvinių moterų 
tiek išsigando, tai ką jis da
rytų, jeigu jam reikėtų versti 
Amerikos valdžią? Kaip sau 
norite, iš Mizaros labai mizer- 
nas kovotojas. »

—. Marksistas.

BRAM STOKER

GRAFAS
"VefM A- falitada

DRAKULA
Perfnission Doubkday, Doran & Co.

yra 
se- 
DE- 
na-

nors

užbaigę nukreipėme kalbą 
kitus dalykus.

“Pasakykite man ką 
apie Londoną ir namą, kurį
man nupirkote”, pradėjo gra
fas po ilgos tylos. Atsiprašęs 
už savo nerūpestingumą, nuė
jau į kambarį pasiimti doku
mentus iš krepšio. Juos betvar
kydamas, išgirdau lėkščių ir 
šaukštų skambėjimą valgomą- 
jame ir praėjęs pro atdaras du
ris pastebėjau, kad Stalas jau 
buvo nuvalytas ir žiburys už
degtas. Lauke jau buvo gana 
tamsu, žiburiai buvo taip pat 
uždegti ir knygyne. Grafas gu
lėjo sofoje, ir skaitė, nenorėjau 
tikėti savo akimis, Bradshaw’o 
Anglijos vadovą. Man įėjus į 
kambarį, Drakula nuvalė kny
gas ir laikraščius nuo stalo; su 
juo perbėgau per visus doku
mentus ir smulkmenas surištas 
su namo pirkimu. Grafas puvo 
viskuo labai suinteresuotas ir 
be paliovos davihėįo man šim
tus klausimų apie naująją nuo
savybę ir apylinkę, kurioje ji 
buvo. Pastebėjau, kad apie 
kaimyniją jis buvo išstudija
vęs beveik viską; kas jam pa
teko į rankas ir apie tai žino
jo,daugiau už mane. ‘Padarius 
apie tai pastabą, grafas atsa
kė:

“Labai gerai, bet ar man tai 
nėra svarbu? Kuomet ten nu
vyksiu, busiu vienui vienas, ir 
mano draugas Harkens Jona- 
tanas — ne, dovanokite, už 
klaidą, negaliu atsikratyti ša
lies 'papročio vartoti tėvovardį 
pirrppje vietoje, mano draugas 
Jonatanas Harkeris nebus prie 
manęs pataisyti mano klaidas 
ir man padėti. Jis bus toli kur 
Exeteryje, užsiimdamas advo
katūra su mano draugu Petru 
Hawkinsu. Taigi!’*

Labai smulkiai apkalbėjome 
nuosavybės • Pujilite pirkimo 
sąlygas. Išaiškinęs jam visus 
faktus ir padavęs dokumentus 
pasirašyti parašiau laišką Mr. 
ttawkinsui. Grafas labai stebė
josi* kaip galėjau užtikti taip 
tinkamą jam vietą. Tuo tikslu 
perskaičiau jam užrašus, ku
riuos buvau padaręs tuo laiku, 
ir kuriuos .čia paduodu:

“PurfUtc, prie mažo kelio, ra
dau vietą, kur buvo išstatyta 
pasenusi pardavimo iškaba. Ma
no nuomone, ji a^finka reika
lavimams. Vieta yra aptverta 
aukšta siena, jau gerai pasenė- 
jusia ir pastatyta iš didelių ak
menų. Ji nebuvo taisyta per 
ilgus metus. Vartai seno ąžuo; 
lo ir rudos suėsto geležies.

“‘Vietą vadinama Karfaks, ži
noma, iškreiptas senovės išsi
reiškimas “Quatre Face”, nes 
namas yra keturkampis, sutin
kąs su pamatiniais kompaso 
punktai^. Vieta užima apie dvi
dešimts akrų plotą ir beveik 
visa aptverta ankščiau minėtos 
sienos. Auga daugybės medžių, 
kurie vietą, daro labai niūria 
ir tamsia. Be to, teir yra ir gi- 

tos vietos ’yra.” Tai lūs, tamsus prūdas bei mažas i

nulipęs nuo karietos ei- 
j vietas,' kur jis pastebė- 
mėlynos šviesos žybčioji- 
Jis išaiškino, kad vieną 

į metus, ir kaip pasitai-

(Tęsinys)

Tas davė pradžią ilgam pa
sikalbėjimui; matydamas, kad 
jis norėjo kalbėti ar bent to
kiu budu laiką su manimi pra
leisti, klausinėjau grafo apie 
įvairius dalykus, su kuriais 
man teko susidurti arba ku
riuos pastebėjau praleidęs vos 
kelias dienas jo šalyje. Kartas 
nuo karto, jis pasikalbėjimą 
nutraukdavo, arba apsimesda
vo nesuprantąs ir pradėdavo 
kalbėti apie ką nors kitą, bet 
paprastai atsakydavo į mano 
užklausimus gana atvirai. Lai
kui bėgant įsidrąsinau ir pa
klausiau jo apie vakar nakties 
įvykius, pavyzdžiui, kodėl . ve
žėjas 
davo 
davo 
mus. 
naktį
kė, vakar naktį, kuomet visos 
piktosios dvasios, anot žmonių 
prietarų, įsigali pasaulyje, mė
lynos šviesos' pradeda žibėti 
ant tų vietų, kur yra užkas
tas auksas. “Kati turtai yra pa
slėpti vietose, pro kurias mes 
vakar naktį važiavome, nėra 
mažiausio abejojimo,“ grafas 
tęsė toliau; “per šimtus ir šim
tus metų ten nuolat siautė ka
rai tarp valahų, saksonų ir 
turkų. Nėra nei vieno colio že
mės, nesu šlakstytos kritusių- 
vyrų krauju. Praeities laikai 
buvo labai triukšmingi. Austrų 
ir vengrų bandos užplūsdavo 
kraštą, o patrijotai gyventojai, 
lyg vienas išeidavo gintis — 
vyrai ir moterys, seneliai ir 
vaikai, visi, pasislėpė už uolų 
laukė priešų prisiartinant. Jci- 
,gu priešai ir nugalėdavo vieti
nius, jie mažai ką terasdavo, 
nes visi jų turtai būdavo už
kasti draugingoje tautiečiams 
žemėje.“

“Bet kodėl,” paklausiau, “ko
dėl niekas jų nėjo ieškoti, jei
gu žmonės tikrai žino apie
tų užkasimą? Jiems rasti rei
kėtų pašvęsti labai mažai dar
bo?” Grafas Drakula nusišyp
sojo. .J viršų užsirietusi lupa 
parodė jo ilgus, aštrius, šunies 
dantis. Tai padarė j mane la
bai keistą, nejaukų įspūdį.* Jis 
atsakė:

“Kaimietis giliai širdyje yrą 
asilas ir bailys! Tos šviesos pa
sirodo tik vieną naįctį; ir tą 
naktį nėra žmogaus visoje ša
lyje, kuris drįstų išeiti už $lu-, 
rų. Ir, brangusis, jeigu jis ir 
žinotų kur tie turtak randasi* 
jis težinotų ką daryti. Pavyz
džiui, vežėjas, apie kurį jus 
rqan pasakojote, pasižymėjo 
sau šviesos žybčiojimo vietas, 
akmenų krūvelėmis* Bet dienos 
metu jis nežinotų kur jų"ieško
ti. Neklystu sakydamas, kad ir 
tamsta nežinotumėt^, kur eiti 
ir tų turtų ieškoti, nors viską 
prieš savo akis kuo aiškiausiai 
turėjai.”

“Tamsios tiesa,” atsakiau 
grafiii. “Nežinfiu daugiau už 
aklą, kur

ežerukas, į kurį, matyt, įbėga 
vienas, kitas Šaltinis, nes van
duo yra visuomet švarus ir iš 
jo išteka platokų upeliukų. Na
mas yra labai didelis ir siekia 
net viduramžius, nes akmens 
sienos yra nepaprastai plačios. 
Tik vienur kitur matosi maži 
langai, gerai aptverti geležies 
krotomis. Atrodo, kaip tvirto
vė. Prie namo pristatyta dide
lė koplyčia ar bažnyčia. Į ją 
negalėjau įeiti, nes neturėjau 
rakto, bet ten būdamas nu
ėmiau su fotografiniu aparatu 
eilę paveikslų. Namas labai iš
sidraikęs ir užima nepaprastai 
didelį plotą žemės, apie kurio 
didumą galiu tik spėti. Arti be
veik nėra jokių namų. Netolie
se yra gana dideli rūmai, dar 
tik naujai pastatyti ir paver
sti į bepročių ligoninę. Jo ta
čiau' iš grafo namo, nesimato.”

Pabaigus, grafas tarė:
“Man patinka, kad vieta 

didelė ir sena. Esu kilęs iš 
nos šeimynos, ir jokiu budu 
galėčiau gyventi naujame
me. Namas negali teuti įgyven
dintas per trumpą laiką; ir, pa
galiau, kaip mažas skaičius die
nų sudaro šimtmetį! Man labai 
linksma, kad ten pat yra ir se
na koplyčia. Mes Transilvani- 
jos didžiūnai, nenorime, kad 
musų kaulai butų kartu palai
doti su paprastais mirtingai
siais. Aš neieškau linksmybės 
ir smagumų, neieškau malonių 
saulės spindulių ir skaidraus 
vandens plotų, gašlingumo, ne
noriu tų malonumų, kurių ieško 
jaunieji. Nebesu jaunas; ir ma
no širdis, nors ir pavargusi mi
rusiųjų bebudėdama, neieško 
atilsio džiaugsmuose. Be to, 
mano pilies sienos griūna; vi
sur slankioja šešėliai, ir šaltas 
vėjas švilpia griuvėsių užkam
piuose. Mėgstu tamsą ir šešė
lius, ir noriu būti vienas su sa
vo mintimis.” Bet kaž kodėl jo 
žodžiai ir jo išvaizda nesusi
taikė, ar nebent jo veido for
ma pridavė jo šypsenai blogą 
lemiančią, 'nedorumo išraišką.

Grafas atsistojęs ir atsipra
šęs išėjo, liepdamas man doku
mentus sudėti į krūvą. Nesu
laukdamas jo grįžtant, pradė
jau vartyti .knygas, kuriomis 
visas kambarys buvo prikrau
tas. Viena jų buvo žemėlapių 
rinkinys. Atverstą radau, žino
ma, Angliją, žemėlapis atrodė 
gerokai vartotas. Gerai į jį įsi
žiūrėjęs, pastebėjau kai kurias 
vietas pažymėtas mažais ratu
kais. Vienas jų radosi netoli 
Londono, kiek į rytus, vietoje, 
kur buvo jo naujai nupirkta pi
lis; kiti du ratukai buvo prie 
Esterio ir Whitby, prie York- 
širo krašto.

(Bus daugiau)

SLA. REIKALAI

tur-

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

I prezidentus — F. J. Bago
čius, 360 kuopos narys,

Į vice-prezidentus — J. V. 
Grinius, 135 kuopos narys;

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

Į iždininkus —- Kazys P. Gu- 
gis, 36 kuopos narys;

| iždo globėjus — S. Baka- 
nas, 90 kuopos narys, ir G«o. 
J. Stungis, 109 kuopos narys;

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

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį 11. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

Naujas No. 21 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Antradienis,

GraboriaiKai kas apie Chicagą Bombų ne stoka

Politikos lošis

Graborlal

svariu
Lietuvės Akušeres

vakaro.

IIZ

Resyveri paskyrė

0036

Dr. E N. FLINT
CHICAGO. DLL

AdvokataiKetverge,

Duokite tavo akis išegzaminuoti

A. VASALLE
Teisėjas protestuoja

Lietuviai Gydytojai

John Kuchinskas

ALFONSAS PACINSKAS

DYKAI 
KNYGELIS

Mrs. A. K. 
JARUSH

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki S vak vak. Nedėldieniah 
nuo 9 V. ryto iki 1 v. p. p.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

politi 
Chica

Taikosi sumažinti išlai
das mokyklų reikalams

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą. ir ramų

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pu 11 man 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

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

Tokie ir kitokie argumentai 
“muldunui” didžiumoj atsitiki
mų pasirodo taip tvirti, kad iš 
jo išgaruoja visa priešinimosi 
jėga, visas spardymosi ūpas.

(Bus daugiau) čikagietis.

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

CHICAGOS 
ŽINIOS

pačiu laiku. Taksos abe 
metus buvo vienodo didu

Gazolino taksų išrinkta 
daugiau

Bedarbiams fondas jau 
kuone $10,000,000

Matų patarnaviMti lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas it nebrangu* to
dėl, kad neturime il» 
laidų užlaikymui eky-

(Tęsiu y s)
Raitas kahiierius ant purvinų 

marškinių

' Municipalfo teismo teisėjas, 
Donald S. McKinley, paręiškJė 
protestą, policijos- komisionie- 
riui Allmanui deliai to, kad 
policija areštuojanti piliečius

vadinamuose round ups, neat
sižvelgdama j tai kas kaltas, o 
kas nekaltas. Pasak teisėjo, 
žmogaus laisve Amerikoj yra 
viena brangiausių teisių ir todėl 
{statymas reikalauja rimtos 
priežasties jos atėmimui. ,

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

kampas 67th ir Attesiao Avė. 
Telefonas Gro'vehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pii

Lietuvis Advokatai 
2221 West 22nd SL 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj uu* 9 iki 4

Sekmadienį ir naktį iš sek 
madienio į pirmadienį penki as 
mens užmušti automobilių ne 
aimesė, o septyni sužeisti.

1327 So. 49th Ct. 

Telefonai 

Cicero 3724

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN

Penki užmušti, o septy 
ni sužeisti autų ne

laimėse

Peter Conrad
i FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na-
> muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel. Englewood 5840

Praktikuoja 20 metai 
” OFISAS 

4729 South AihUnd Aoe., 2 labos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nno 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 

J irtų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
edil. nuo 10 iki 12 y. 

Pbone Miduray 2880

Smirdanti bomba sprogo 
Pic|cwick teatre, Park Ridge. 
900 žiūrėtojų turėjo apleisti te
atrą. ‘

Bomba sprogo prie Theodore 
L. Lobstein real estate ofiso, 
7221 Roosevelt road, Forest 
Parke. Trobėsis apardytas. 
Tai jau antra bomba sprogo 
čia vieno mėnesio bėgiu.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attornay 

43-A Becurlty Savim* A CemmercU: 
Bank Bulldlna

(Dlrectly aerosa tjreet from J’atent odes) 

VVASHINGTON. D. C.

v Iki pirmadienio bedarbių fon
dui Chicagoj ir Cook paviete 
buvo prižadėta jau $9,737,623. 
Fondo viršilos tikėjo'si, kad kaip 
šiandie jiems pavyks atsiekti 
tikslas, t. y. sukelti $10,000,000.

OPTOMETRIST 
Praktikuoja viri 20 m 
4649 S. Ashland Aut. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. M0NTV1D, M. D.
We»t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Maduon SL
Val.« 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wm 2860
Namų - telefonas Brontwick 0597

Teisėjas Feinberg paskyrė 
resyverį graznų krautuvei, ku
ri priklauso Bernardui Shapiro. 
Bernard Shapiro yra skolingas 
užsidariusiam First Humboldt 
State bankui $5,000. Taigi da
bar teisėjas Feinberg nori iš
rinkti skolą to banko depozito- 
rių naudai. •

nuoširdžiai 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir ■ atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Afdšesie, Vaikai, Uolviai 
i f ‘Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
11)8.

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

Tel. CalUmet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakari

Illinois gazolino taksų kolbk- 
tavimas šiemet liepos, rugpiu- 
čio ir rugsėjo mėnesiais davė 
$725,000 daugiau, negu pernai 
tuo 
jus 
mo.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
/ Tel. Boulevard 7589

OfW valandos 10 ryto Iki 8 vakaro. 
Residence Pbone Hemlock 7691,

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Auenae 

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Džiabai, džiabai... ir grafta-s; 
kur galima ir kiek galima — 
štai kas rupi didžiumai 
kierių ir politikierių kų 
goj.

Bet ar neatsiranda 
žmonių jų tarpe? Ar neatsiran
da tokių, kurie, jei nesivaiduo- 
ja aukštesniais motyvais tar
nauti visuomenei, tai bent yra 
pasiryžę duoti miestui paken
čiamą administraciją?

3307 Auburn Avė 
, ' CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

1 Sugrąžo H Lietuvos
Palengvint akių įtempimą, kuris eiti 

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

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

Pbone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
' Akiniai nno $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE
•4631 S. Ashland Av,. T«l. Yaid, S7S0

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

Mokyklų tarybos prezidentas 
patiekė laiybai sumanymą biu
džeto Chicagos mokyklą siste
mai palaikyti 1932 m. P-nas 
Myers padavė biudžeto sąmatą 
$12,391,989 mažesnį, nei pernai. 
1932 metų biudžetas siekia 
$108,684, 998. Bet nužiūrima, 
kad pajamų mokyklų taryba 
gali tikėtis kalbamais melais 
tik $96,255,303.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
766 W. 35th St.

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

Nedildianiais pagal sutarti

Re*. 6600 South Arttsian Avansu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. fLL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedefioj pagal sutartį

Vakarais: Utarn

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Didysis Ofisas 
4605-07 South Herinitage Avcnue 

Vūi TtManah YARDS 1741/ir 1741

dėl paties kandidato "skrupu
lų”, tai sutinka jo norui pasi* 
likti švariu ir duoti geriausią 
kokią jis gali administraciją. 
Reiškia, ir vilkas sotus, ir avi
no vilnos išlieka.

Gi sp “muldunu”, kuris užsi
mano "kikyti”, tai jau daž
niausia paiselgiama kitaip. Jam 
duodama maž-daug tokia pamo
ka: “Kas tu buvai iki mes tave 
išrinkome? Paprastas šaisteris 
lojeris arba prasiskolinęs agen
tėlis—-niekas kitas! Taigi da
ryk kaip liepiame. O jei ne, tai 
eik pas daktarą ,gauk paliudy
mą, kad sergi ir paduok rezig
naciją. Arba, jei. šitoks pata
rimas nepatinka Jai tyrinėjimas 
ir pasėkoj kaltinimas su teismu 
už ‘visuomenės pasitikėjimo ap
vylimą’ gali padaryti tau dau
giau nesmagumų.“

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabatns
* .Vainikai

33f6 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Tenka pasakyti, kad atsiran
da. Ir nabašninkas Deveris, at
rodo, buvęs vienas tokių švarių 
Chicagos mūrų. Taip bent kal
ba apie j j žmonės, kurie pažįs
ta Chicagos reikalų tvarką ir 
kurie neturi sumetimų vieną 
didžiųjų partijų girti, o kitą 
peikti. Ale vėl likimo ironija: 
an! Deverio, vieno švariausių 
aukštųjų miesto valdininkų, vie
no našiųjų administratorių di
dele piliečių dalis tur būt pyko 
labiausia!

Kaip patenka švaresnieji po
litikai į aukštasiae vietas?

Žinios apie graftą, skandalus 
ir betvarkę visuomenės įstaigose 
sukelia piliečių pyktį. Valdan
čiai partijai arba grupei grū
moja, kaip sakoma, clean ud. 
Antra vertus, atstumta per ku
ri laiką nuo ėdžių ir išalkusi 
grupė nori prisiplakti prie ab
rako. Kas daryti ?

/

Bosas tuomet ueško švaraus 
kandidato, stovinčio aukštai vi
suomenės akyse, pavyzdžiui, 
mero vietai. Dar suranda vie- 
ną-kitą taipjau aukšto kalibro 
kandidatą teisėjo suolui ir vals
tybės gynėjo ofisui. O kitas 
vietas užpildo “muldunais“, t. 
y. tokiais, kurie be murmėjimo 
klausys mašinos įsakymų. Ir ot 
boso kliūtys nugalėtos, ba pub
lika bendrar mato tik stam
biuosius kandidatus.

šitokį įterpimą keleto švares
nių, sakysiu, nepaperkamų kan
didatų sąrašo priešaky repor
teriai vadina “pašlakstymu kve. 
palais”. O dar tiksliau, tai 
uždėjimu balto kalnieriaus ant 
purvinų marškinių.

Dabar klausimas: ar tokie 
švaresni kandidatai nepasuks 
nugaros bosui ar bosams, kaip 
taps išrinkti? Ir kitas: ar vi 
suomet “muldunai“- klausys bo
so ar bosų?

Bosas, įdėdamas surašau šva 
rų kandidatą, be abejonės, ap
sižiūri, kad tas kandidatas, jei 
butų išrinktas, vėliau jam “ki- 
ko neduotų”; jis veikiausia iš
sidera, kad džiabų dalinimas pa
siliks jo, boso, rankose; o-kai

T<L Canal 4050 VentrilkM

M. H. Rohweddež, M.’ D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicosc Gyslos Odos

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South 
Albany Av. 

Pbone 
Hemlock 9252

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas .

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

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

Nedčtioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel, Prospect 1930

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. RockuuU SL 
Tel. Republic 9723

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Stnet 

Room 1934 TeL RamMph M32 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. ffaleted St. Tel. Vietoj HO 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Oli»—Utarn., Kctv. ir Subatos vak. 
Vaealle—Pan., Ser. it Pėtnyčios vak.

ALEKSANDRAS SHUKSTA

Persįskyrč < su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 dieną. 6 valandą va
kare 1931 m.’, sulaukęs 37 me
tų amžiaus, gimęs Žagarės mies
te. Šiaulių apskr., Amerikoj iš
gyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Veroniką. 2 sūnūs — Ed
vardą ir Robertą. uošvius Pet- 
rauskius dėdės ir dėdienes Vičius, 
Byanskus it K^jenus if gimines 
o Lietuvoj motiną, tėvą ir brolį.

Kuna» pašarvotas, randasi 285 7 
So. Emeratd Avė. z

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 17 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio siel'ą, o 
iš ten bus- nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Sbukstos 
giminės, drangai ir pažįstami esat 
nuoiirdžiai Kviečiami dalyvauti

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Macųuefte Road

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPEČIALISTAS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jobu Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakaro* 2151 W. 22nd St. mus <-> 
Tclephoan Rponerslc 9090 

Namh 8-9 ryte. Td. Republic

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje.

NEDĖLIOMIS VALANDOS 9 iki 12

S. M. SKUDAS 
. Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Rooaenll 7512

LalktiH daug reiškia 
prie patentų. Noriai*. 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų, Prisius* 
kitę braižini ar mo* 
a. d*UnJ8.“k',13i 
NEMOKAMOS kny* 
gutfls "How to Ob- 
taln a Patėnt” Ir “Rccord of In* 
ventlon" formos. Nieko ncimam 
už Informacijas ka daryti. Susi* 
raSInSjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 15(12 TeL Cemml 2971

Valandos: 9 ryto fki 4 po pietą

Ketv., ir Subatoe 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 dieną. 9:30 valandą 
vakare 193! m., sulaukęs 17 me
tų amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Kazimierą, tėvą Adoma, 
seserį Jadvigą ir gimines.

JKunas pašarvotas, randasi 4H)6/ 
So. Artesia.n Avė.

Laidotuvės * įvyks ketverge 
gruodžio 17 dieną. 8:00 valandą 
iš ryto iŠ namų į šv. Kryžiaus 
parapijos -bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alfonso Padrisko gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina. Tėvas. Sesuo 
ir Giminės-

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius L J. Zolp, ui. ’ Boulevard 
5203.

Gerai lietoviama žinomu per 25 me
tus kaipo patyrp gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas Vf» 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus, X-Ray ir kitokiu, elektras 
prietauus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. I8tb St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų i< 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakare

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6100

Telefonas Yatds 0994

Dr. MAUKICE KABN
4631 South Ashland Aoeossg 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi< 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12 
Rez. Telephons'Pbza 3200

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ii 6:30 iki 9:30 ▼.

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

32 No. State St.
Kampas Wa$hington St. Room 1 105

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Partedely ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedėliomis 9 iki 12 V. d’.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel-9I91

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:'

3102 So. Halsted St.
■ arti 31st Street 

CHICAGO, ILL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 už treatmentą. Padidčjusięs 
kojų gyslos, kada jos pirmiausia pa
sirodo negimdo .skausmo ar sutinimų. 
Vėliau jos auga didesnės, atsiranda 
skausmai ir sutinimai ir kojos leng
vai pavargsta, pasidaro negražios. Dar 
vėliau viena iš gyslų gali pratrukti 
ir pavojingai sunktis kraujas. Po 
to gali atsirasti atviros žaizdos. AŠ 
turėjau atsitikimų, kur žaizdos ne
užgijo per penkioliką metų, be 
gijo į tris savaites man pradėju 
dyti gyslas. Jeigu jūsų lig 
nauja ar jau užsisenėjusi, nėra geres
nio laiko už dabartinį gyslas išgy
dyti. (čirškimas* yra moįdernišk'as 
būdas jas gydyti. Aš pats tai sura- 
daug beveik keturiolika metų atgal ir 
nuo to laiko šį būdą sėkmingai visą 
laiką vartojau. Gydymas yra be 
skausmo. Jums nereikia gulėti. Iš
gydymas yra užtikrintas. Mano ran
kose jus esate saugus.

Ruptura Išgydoma
Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas • ■
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turtą automobiline viiokiemt reik*- 
lame. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Ofiio ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartj

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

jĮMfcgs. Laidotuvėse patarflaU- 
jn geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 

yŽA priklausau prie gra- 
i^dirbystėi, 

OFISAS:
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
EĮillMfr SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Daktaras V. A. Šimkus
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1. iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12. 
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Td.' Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

*— * m—u m n 

Akių Gydytojai ,

__Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki- 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Lietuviai Gydyto jai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomt 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 So. Halsted Street

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti* 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblk 7868

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
, Ketvergais

Utarninkais —

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
šalę Midland Banko



Tarp Chicagos
Lietuvių

Kalėdinis parengi 
mas vaikams Mil

doj ir Ramovoj

Groja 
matosi

visus
Ku-

Tikėtai jau gata\ i ’

buvoKaip vakar Naujienose 
paskelbta, kad Lithuanian Uni- 
versity Club, Lietuvių' Studen
tų organizacija ruošia Kalėdinį 
parengimą neturtingiems lietu
vių vaikams. Parengimai įvyks 
Bridgeporto žinomuose kine
matografuose (movies) Ramo- 
voje ir Mildoje.

Ramovoje ir Mildoje jaunie
siems lietuviukams ir lietuvai
tėms bus parengtas tam tikras 
Įdomus kalėdinis programas ir 
beto jie bus dar vaišinami ir 
Kalėdų Dieduko. įėjimas į pa
rengimus bus 
vienas 1 turės 
anksto.

Biletai bus 
dant šiandien:

Naujienose, 
St.,

Sandaros ofise, 3236 South 
Halsted St.,

Margučio ofise, 2437 W. 69th 
St.,

Bijūnėlio vaikų chore, ir
Jaunoj Birutėje.
Tikėtų yra mažai, todėl kiek

vienas skubėkite ir įsigykite ti
kėtą kuo anksčiausiai.

Diena, šeštadienis (Satur- 
day) gruod. (December) 19,

m ■t*?,—■" * m u ■ • '*■

[čia p. Lukštienės ;svetainėje 
Raudonos Rožės kliubo nariai 
rikiuojasi. Komisija nariams 
rožes sagsto, ir netrukus išsi
tiesia ilga eilė gražių vyrų.

Jų tikslas palydėti savo drau
gą Povilą. Tame 'momente su
skamba muzikos aidai, 
lietuvių benas. Ašaros 
susirinkusių akyse.

Graborius Eudeikis 
tvarko. Nešama vainikai
nigas Vaičiūnas su tarnais at
lieka kas jam pridera ir kūnas 
palydima į bažnyčią.

Po pamaldų bažnyčidj prasi
deda kitokios ceremonijos. Mu
zika, Raudonos Rožės kliubo 
nariai nešantys vainikus, o 
paskui karavanas slenka, ir vi
sa minia maršuoja keletą blo
kų pro velionies namą. Visi su
stoja. Tą patį padaro ir prie 
15 gatvės ir 
ten Raudonos 
veine.

49 avenue, nes 
Rožės kliubo bu-

rodosi, sakyte

veltui, tik kiek

iai i narni prade-

1739 S. Halsted

žtf-
Po-

NAUJIENOS, ChlcagO, m

1

.

[Acme-P. U A. Photo]

(V'A -<V

'" <'V,

■

Paryžius. — Naujos rųšies aeroplanas, kurio sparnus galima prailginti arba sutraukti. Jį išrado rusų aviatorius Ivan 
chonin, kuris dabar gyvena Francijoj. Sakoma, kad su tuo lėktuvu iš Paryžiaus j New Yorką galima atskristi per 12

Tad užduokite kiekvienas 
sau klausimą: ar heparsiduosi 
to kitataučiams, seniems poli
tikieriams, kurie landžioja po 
stubas ir bizniavietes ? Visi 
laikykite išvien, o pamatysite, 
kad laimėsime.

Ma- 
val.

Antradienis, gr. 1931’

PROGA KELIONĖMS
Kasdie j New York $13. Florida $18. 
Dalias $1*3. California busu ar auto
mobiliu $20. New Orleans $13. Detroic 
$3. St. Louis $3. Minneapolis $6. 
Omaha $8. Pittsburg $7. Kansas Citv 
$7. Miami $32.75. Cleveland $5,75.

U. S. LIMOUSINE LINES, 
HOTEL GRANT,

6. N. Dearborn. Tel. Randolph 4 209

garsinkites
■ NAUJIENOSE

Night and Moming to keep 
thetn Clcan, Clear and Healthy 

Wrfte for Free f,Eye Čare>* 
or *‘Eye Beauty” Book

Marius C®, Dcpt H. S^9 E. Okio SuChic*t«

Atsišaukimas Į 
cagos Lietuvių 

suomenę

Chi

Mes, žemiau pasirašiusios 
šiuomi kreipiamės į jus, ger
biami Chicagos lietuviai, ir pra
šome mums pagelbėti sureng
ti Kalėdų pietus labiausia su
vargusioms Chicagos lietuvių 
bedarbių šeimynoms ir pavie- 
niems. Aukas maistu ir pini
gais prašome siusti i “Naujie
nas”. f

Nuoširdžiai tikime, jog Chi
cagos lietuviai gausiai atsilieps 
j musų prašymą.

Elena Bertcher, 
Emilija Šukiene, 
Jennie Zymont, 
Maria Jurgelonis.

Cicero
Povilo Jukniaus laidotuves

Gruodžio 9 dieną anksti iš 
ryto musų kolonijoj Sujudimas. 
Visi skubinasi pasakyti pasku
tinį kartą sudiev Povilui 
niui.
Į O dar nepaprasta tai, 
Visur storokai užbarstyta 
to gražaus sniego. Bet jis
Čių nedaro. Tik daugiau suju
dimo.

Ir jau apie 8 valandą gatvė 
pilna automobilių ir pėsčių. O

Juk-

kad 
bal- 

kliu-

liu
kas 
pa- 
į P-

Sustojimas, 
sako, kad Juknis keliauja į tą 
pačią vietą, kur jau ilsisi jo 
draugas Valdas Lukštą. Nes 
porą metų atgal tragingai 
vo Valdas Lukštą matant 
vilui Jukniui.

Nuo 15 gatvės paroda 
traukiama. Eina žmonės 
sau, sėda į automobilius ir 
mažu tvarkosi. Aš patekau
Zajausko automobilį, ir neju
tome kaip- pasiekėme šv. Kazi
miero kapines. Ten atlikta vis
kas greitai. Nutrauktas pa
veikslas, o graborius Eudeikis 
ištarė ačių Juknių vardu ir pa
linkėjo visiems laimingai grįžti 
namo.

Ir grįžome kiekvienas sau.
Dar keletas žodžių apie Po

vilą Juknį. Išgyveno jis čia ke
liolika metų. Buvo sąžiningas 
darbininkas, taupus, ramaus 
budo. Iš kito nieko nenorėjo, 
su broliais sugyveno gražiuoju. 
Ir pašaliniai dažnai- pastebėda
vo, kad “Jukniai vienas už ki
tą tai galvą guldo.”

Petras visų didžiausias ir 
turtingiausias biznierius, ir,sa
vo broliams daug gelbsti. To
dėl jiems ir sekasi įsigyti gra
žaus turto. Velionius turto ne
skaičiau, bet žmonės kalba, kad 
palikęs apie 50,000 dolerių ver
tės. O kas svarbiau — tai kad 
viskas tvarkoj ir nereikės po 
teismus tąsytis. Tai kreditas 
visiems Jukniams.

Šios laidotuvės pasiliks 
palydovų atminty. —D.

Draugystėj Lietuvos Kareivių 
priešmetinis susirinkimas

• . /
šios draugystės susirinkimas, 

kuris įvyks ateinantį penkta
dienį p. Lukštienės svetinėje, 
prie 15 street ir 49 avenue, bus 
priešmetinis 
bus.

Susirenka 
riaus nariai,
ja valdyba ir daromi svarbus 
tarimai ateičiai.

Uniformos skyrius tai pats 
draugijos pamatas. Tad jauni 
vyrai stokite į uniformų skyrių.

Viščiulįenė, 
A. Budins-

Katkevičie

ilgai

ir todėl labai svar-

uniformos sky- 
bus renkama nau-

Sekmadienį popiet, 1, valan
dą, Lietuvių Liuosybės svetai
nėje susirinkimas didžiosios 
draugijos. Nariai kviečiami su- 
sirinkiman atvirutėmis. Svar 
blausias klausimas tai nauja 
konstitucija. Tėmykite visi; 
Kurie norite
tai pasinaudokite proga 
nėra užtvirtinta nauja .konsti 
tucija. Dabar dar galite įstoti 
užsimokėdami tik vieną dolerį.

— Draugijos raštininkas.

stoti į draugiją, 
kolei

North Side
P-iai Jackienei padaryta 

operacija

Cicero
Politinio susirinkimo svarba

Ateinančio ketvirtadienio va
kare, 8 valandų, šv. Antano pa
rapijos svetainėje, 15 st. ir 48 
court, Cicero kliubų ir draugi
jų rinkti atstovai visi dalyvau
kite .susirinkime, kad galėtumėt 
išduoti savo organizacijoms ra
portus iš politikos veikimo.

Visų tikslas buvo ir yra tu
rėti lietuvį miesto valdžioje. O 
tai priklauso nuo musų pačių.

Pirmas susirinkimas parodė 
tvirtą nusistatymą. Visi už vie
ną, vienas už visus— šitą obal- 
sį ir turėtumėm išlaikyti ir jo 
pagelba savo tikslą atsiekti.

P-lė Frances Luotaitė, kuri 
tik savaitė atgal ištekėjo už 
Bruno Jackaus, užpereitą nak
tį sunkiai susirgo. Pagalbon 
pašauktas Dr. M. T. Strikolis, 
kuris išegzaminavęs surado ak
losios žarnos (apendicito) įde
gimą. Daktaras tuoj pasiėmė 
ją su savim ir nusigabeno į jšv. 
Kryžiaus ligoninę, kurioje pir
madienio ryte jai padaryta 
operacija. Operacija gerai pa
vyko ir reikia laukti, kad p-ia 
Jackienė neužilgo pradės sveik-

P.p. Jackai tuo tarpu gyvena 
pas Lapaičius. —Kaimynas.

SLA. 134-tos moterų 
kuopos nominacijos

Kalėdinis Išpardavimas
t

■ : ’ < -t; - v’ •<' ‘ ■
■ <■ • . .■

Visos Kainos Numaiintos viso Musų Didiiausio Stako.
Didiiausis Pasirinkimas Kalėdinių Dovanų % Pigiau 

Didelis Pasirinkimas Lietuviškų Kalėdoms Atviručių 
Atsineškite šį skelbimą, gapsite brangią dovaną dykai.

Liberty Pharmacy
4930 West 13th Street 

------ CICERO, ILL. 
įtaCICEROS VADOVAUJANTI APTIEKA”

Į prezidentus 
S. Gegužis — 
J. Bačiunas—2,
F. Bagočius—1;
Į vice-prezidentujĮ; 
A; B. Strimaitisr-25
J. Girinius—-6; 
Į Sekretorius:
Dr. M. Vinikas—-29, 
P. Jurgeliutė—1,
K. J. Semaška—1; 
Į iždininkus;
N. Rastenis —24, 
K. Gugis—7;

Jį iždo globėjus;
Juzė Rauktytė—27, i 
Jonas Sekys—Ž6, 
M. Rfyjinskas—3, 
JanuškeviČia—2, 
S. Bakanas—2, 
S. Mockus—1,
G. Stungis—1;

28 balsai,

. .... .fi' y
Į daktrus kvotėjus 
Dr. SI Ėiežis—16,

Dr. J. Jonikaitis—10,
Dr. Klimas—4,
Dr. Bronušas—1.
Kuopos valdybon-išrinkti se

kanti: • . ’ ’
pirmininkė P. Balickiene, 
pagelbininkė M.
užrašų sekretorė 

kiehė, . v
fin. sekretorė K. 

ne,
iždininkė M. Kenutienė,
iždo globėjos: K. Jakubkie- 

nė ir O. EringienČ;
daktaras kvotėjas Dr. S. Bie- 

žis. ■
Tarp kitko nutarta užsisaky

ti Vilniui vaduoti Sąjungos Al
ną knygų kompletą; sušelpti 
kritiškoj padėty esančias kuo
pos nares ir paaukauti $10.00 
Jaunąjai Birutei Kalėdų eglai
tei.—Narė.

Augustinavičius, K. Baronas ir 
keletas kitų; auditorius J. P. 
Varkala. Taipgi yra< nemažas 
skaičius kitų profesijų žmonių, 
bet deja, šiuos žodžius rašant, 
neturiu visų vardų prie savęs. 
Be aukščiau pažymėtų profe. 
cionalų pažymėtų profesionalų 
yra Draugijos nariais 11 stu- 
dentų-studenčių, kurie lanko 
kolegijas.

Reiškia, vajus užsibaigė di
deliu laimėjimu’ Draugijai. 
Draugija šiandie didžiuojasi ne 
vien narių skaičiumi, kurių tu
ri virš tūkstančio; nė vien pi
nigais, kurių turi arti trisde
šimts
daugjr tuo, kad Chicagos lietu
viu protinė spėka, tneno, bu-

*■ x ’ H

davojimo spėka—šiandie • yra 
Chicagos Lietuvių Draugijoje 
Savitarpinės Pašalpos.

tūkstančių, bet gana

Bedarbiams auka
P. Justinas Bražinskas, 2817 

S. Union Avė., aukavo Chicagos 
bedarbiams lietuviams $2.00 ir 
drabužių. Ačiū jam.—N.

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

>- --------------------..... - -.................................... -J

Mokslas nugalėjo 
Tabako erzintojus

Nuo to laiko kaip pirmas žmogus su
sidūrė su tabaku, ^buvo stengiamąsi pa
šalinti' iš tabako šiurkštumą, deki kurio 
rūkymas negalėjo teikti 100 nuošimčių 
smagumo. Kiekvienas tabako lapas, ne
žiūrint kur jis užaugintas ir kokios ko
kybės jis yra. turi savy tulus elemen
tus, kurie, rūkant, erzina opias gerklės 
plėvės. Tai nėra tabako kaltė: toki ii 
gamta sutvėrė. Bet mokslas, pagalios, 
nugalėjo tuos erzintojus.

Net indionai žinojo, kad saulės švie
sa nokina. Todėl jie, pirm rūkyti, 
brandino tabaką saulėje. Tas išimda
vo iš tabako kiek drėgmės ir padarė jį 
lengviau degančiu. Taipgi pagerino 
skonį. Bet indionai, nors nujautė kad 
šiluma valo, nebuvo tiek plačiai susipa- . 
žinę su muksiu, kad išrasti' “spragini-1 
mo" procesą pašalinimui visuose taba-1 
kuose esančių erzintojų. Šis procesas, 
kurin taipjau įeina ir ultra-violetinių 
spindulių ^naudojimas, tapo išrastas ir 
yra išimtinai vartojamas gamyboje 
Lucky Strike cigaretų.

šiuo procesu pašalinti erzintojai fra 
parduodami chemikalų išdirbėjams kurie 
juos sunaudoja kaipo pagrindą avių plo- 
včjo, taipjau gaminame stiprių medžia
gų purkštimui medžių, krūmų ir gėlių. 
Taigi tų erzintojų, kurie yra kiekviena
me tabake. nežiūrint jo kainos, nėrar 
Lucky Strike cigaretuose. Jie yra iš
imti — todėl jų negali būti. (Apg.)

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTBS

> AMATO

'Jirnomu ai vakarais. Del informacijų
» šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 We«f Madiion Street

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI 
ant Real Estate Bonų 
Mokančių ar Nebesimokančių, skolina 

Life Insurance Agency 
Room 648 

1 No. La Šalie St.

Vajuj pabaigus
Rašo Vajaus Vedėjas

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savįtarpinės Pašalpos vajus pa
sibaigė. Draugija didžiuojasi 
savo vajininkų nudirbtu darbu. 
Narių skaičius * pasiekta virš 
tūkstančio; jaunimo įtraukta 
Draugijon virš šimto; didelis 
skaičius lietuvių profesidiialų Į- 
stojo irgi Draugijom šiame 
vajuje daugiausia darbavosi: 
A. Markūnas, N. Smalelis, P. 
Galskis, Mrs. Bendžįenė, St. 
Dargužis, O. Mittskienė, V. 
Briedis, Brazis, Mrs. Buivydie
nė, P. Martinkaitis, Mrs. švir- 
mickienė, J. Degutis, Nausėda, 
J. Ascilla, Valskis, Kukoraitis, 
V. Kiniauskas ir keletas kitų. 
Nemaža padėka priklauso J. 
Kaulinui, kuris prigęlbėjo gavi
me naujų narių N. Smaleliui; 
taipgi V. Rymui, kuris prigeL 
bėjo gauti nemažą skaičių nau
jų narių Mickevičiui. Visiems, 
įkurių vardai randasi čia pažy
mėti, varde Draugijos tariu gi-, 
lų ir nuoširdų ačiū.

Yra džiuginąs reiškinys, Chi
cagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos gyvenimo 
istorijoje, tai priaugimas orga
nizacijos intelektualėmis spėko
mis. Nerasime nei vienos lie
tuvių draugijos, kuopos bei 
kliubo Chicagoje, bei visoje 
Amerikoje, > į kurią priklausytų 
toks: didelis skaičius dąktarų, 
advokatų, aptiekorią, inžinierių, 
menininkų dr 1.1, Į Draugiją 
priklauso tokios žymios meno 
spėkos, kaip tai: Nora Gugis, 
kompozitorius A. z Vanagaitis, 
šaįaveičikiutė, Q. Biežienė, Če- 
pukiufė, Petkevičaitė, Briedžiu- 
tė, Jozavitas, Steponavičius 
daktarai: Montvida$, Biežis. 
.Karalius, poyitfonis, Šimkus, 
Ąšmenckas, Narijauskaš, StrL 
kojis, Margeris, Bložis,' Guaše - 
riks, Zalatorius, GudŽė; advoka
tai-: Gugis, Grigai/ Jurgelionis, 
Olis, žiųris, Vaisei, Dobbs, 
Petters; aptiekoriai: Mereckis, 
Žilinskas, Benošius, 
Stulpinas; žurnalistai:

Didelis smagUm«»***i 
dėl j

Pypkės ir J
Cigaretų J®

Ruky- /
■ tojų

PRANEŠIMAI
Draugystė ’ Lietuvos Dukterų tengia 

paskaitą apie sveikatą vien tik mote
rims, gruodžio 16 d.. 7 vai... vakaro. 
Mark White Parke, didžiojoj svetainėj. 
Įžanga visoms liuosa. Prelegentas bus 
Dr. Bertašius. Jis Inums duos daug 
naudingu patarimų veltui. Po paskai
tos prelegentas atsakinės į klausimus, tad 
gerb. narės ir artimos draugės Apšvietie- 
tės moterys bei merginos nuo 16 metų 
esate kviečiamos atsilankyti į paskaitą.

— Komitetas.

Business Service
_________Biznio Pataraavimafl________ _

PATARIMAS .
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

Katrie norite tikrai gerų anglių p e-* 
čiams. tai pirite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj,
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas* Vardas.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

• ii:
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Rakštis, 
Kastas

PROBAK“
suteikia .

barzdaskutyklos 
MMm komfortą, 

skutimos 
namie i

(PROBAK BLADE)

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus' žinote, kodėl ji bu- t 
- vo nepageidaujama? Ji pa

ti nežinojo. Hstlitošis (dvo- 
' kiąs kvapas), draugijos, ' 

1 klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežastis., v 

y Jums nėra reikalo turėti 
halitosisi Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., Sti Louis, 
Mo. ' z ’

• .-.t

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svederiUs Ir 
pančiakas. • Taiso m ^enus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo '71T% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 We»t 33rd Rt.

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

A. F. CŽEŠNA’S 
BATUS

TURKIŠKOS, SULFURINRS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo lirų, renma- 
< tizmo, nervu, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sciatica ir vifas panašias liras gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
Spinduliais, sonusoidal elektros prietai- 
ais. Sulfurlnčs vanos sutvirtina vandeni 

Iki 16A ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 jvairųs 
treatmental. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterliųs antradieniais—dieną ir vakarais

- 1657 W. 45th St
Kan/p. S. Paulina. Tel. Boulevard 4552

.-T ■ / -

B. AND M. CARE
Pas mus visuomet ga/dųs 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

Buy g lovas with whot 
it savęs

jtBra reikalo monflU 60c ąr 
dauriau. kad f*utL kolei®. Listerine. Tdoth. Pašte. 
dldeUs tubks , parsiduoda ui 
26g. JI valo ir apšauto daa- 
tls. Be to rallte sutaupiat* ; 
>8, ui kuriuos rallte kuslpirk- 
U plritlnsdtes ar k« kita. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e
i

CARL NURKAITIS
Naujas telefonas

. - Prospect 6277

2437 W. 69th St.
For Rent

PASIRENDUOJA moderniškas šešių 
kambarių flatas 2-ram augšte,- garu šil
domas; parenduosiu pigiai* gerai šeimy
nai. 3250 Ogdeh Avė. Tel. Lawndale 
0740. ' . š"

HelpFcinale
JEIGU jus norite užsidirbti $2 ir 

$5 į dieną, ištirkite. Honey Crisp 
Candy Sales, 6306 S. Cottage Grove 
Avė., Room 414.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai-: 

PARDAVIMUI bučernė Ir žuvies 
marketas; iš priežasties dviąįų biznių, 
parduodu šį biznį- 325 W. 115th St.

PARDAVIMUI grosernė ir buįrcrne. 
Rendos $50.00. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly. 6600 So. Morgan St.

PARDAVIMUI biliardinė, tikras bar-' 
genas, išdirbtas biznis. Kreipkitės 2011 
S. Peyria St. Tel. Canal 6364.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU už $6000 vertybę savo 
farmą 231 akrų. Gera žemė, netftli 
Chicagos. Mainysiu ant pirmo morgi- 
čiaus. Atsišaukit Preikšą, 6921 So. 
Western Avė.

Real Estate For bale 
. Namai-žemė Pardavimai 

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE ,, 
Perkam, parduodam, mainom namui 

torui, farmas, bizniui vitokioa rųŠiei 
Nėra skirtumo apielinkėa it kur yra ai 
kai yra. Perkam notai, 2nd mottgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitai 
patatnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tet Lafayette 0455

PARDAVIMUI 13 flątų pietinėj da
ly miesto, arba priimsiu i mainus ma
žesni namą. Namas randasi 615-617 
E. 6? St. Pašaukit savininką Td. 
Fairfax 4899 arba matykite janitoriųi




