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Socialistą partija 
palaikys Bruening

Valdžią Vokietijoj
J- ’ *~

Su sąlyga, kad niitnažins kainas 
ir sudraus fašistus

SLA. nominacijos 
atskirose* kuopose 

arčiau ir toliau

M* Mahatma paskelbs 
karą Anglijai kai

tik sugrįš Indijon

Berlynas, gruod. 15. Vokieti
jos Socialistų partija nutarė 
remti kanclerį Brueningą prieš 
komunistus ir fašistus, leisda
mi Brueningui pravesti savo 
dekretą, kuriuo numažinamos 
produktų ir manufaktūros kai
nos. Bet Socialistai perspėjo 
Brueningą, kad jie atitrauks 
paramą, jei kancleris vien tik 
numažins algas ir nepajėgs nu
mažinti kainų.

Bruening tikisi ,kad su ta 
parama jis pajėgs ne tik pra
vesti taip svarbų ekonominį 
programą, bet taip jau atsilai
kyti prieš fašistų ir komunistų 
bendrą frontą reichstage.

Tuo tarpu pradėta kratos po 
Hitlerio fašistų štabus ir po 
kaizerininkų pilis. Vakar poli
cija iškrėtė vieno aristokrato 
pilį, kur buvo susirinkę puotai 
45 fašistiški svečiai. Ieškoma 
fašistų centro ofisų su rekor
dais, iš kurių bus galima pa
tikrinti “fašistiško perversmo” 
planus.

Hitlerininkai slaptai užsisa 
kė 28 orlaivius. Hitleris paaiš
kino, kad fašistai užsiimsiu 
“lakstymo sportu”.

šios savaitės pasekmės nusta
tys galutiną kandidatų san-į 
tykį. Svarbiausių kandidatų 
Stovis.

Boikotas ir pasyvus pasiprieši
nimas. imsią viršų

Studentai nuvertė
Kinijos - valdžią

Pridėjus vakar dieną ir šian
dien “Naujienose” gautuosius 
nominacijų davinius' prie tų 
davinių, kurie pirmiau buvo 
“Naujienų” gauti, bendra suma 
yra: ’

I PREZIDENTUS:
Adv, Bagočius—872
J, Grinius—866
J. Bačiunas—188
S. Gegužis—146.
Į VICE-PREZIDENTUS:
J.« Grinius—993
Vokietaitis—107
Mi k ala u skas—201.
Į SEKRETORIUS:
Dr. Vinikas—1136 •
JurgeliUtė—204
Čekanauskas—81
Varašius—59.
t. IŽDININKUS:
Adv. Gugi s—1215
J. Tareila—300
Lopata—3K
Į DAKTARUS KVOTĖJUS:
Dr. Karalius—559
Dr. Bronušas—622
Dr. Jonikaitis—178
Dr. Stanislovaitis—211.
Į IŽDO GLOBĖJUS:
Geo. Stungis—773
S. Bakanas—775
Januškevičius—335
J. Sekys—115.

"Roma, gruod. 15. Pdsiltalbėji- 
me su spauda Mahatma Gand- 

prieš pat išvažiuodama at- 
į Indiją, pareiškė, kad vos 
grįžęs jis pradės “nenuils-

*

lAcmc-F. W A. Photo J / .•>

Sloux City. Neb. — F. H. SImpson, dVyhukij ttiotina. Vie
nas dvynukų gimė Sioux City, Neb., o kitaš 3ioux City, la. 
Miestai randasi beveik vienas prie kito. Kai namuose gimė vie
nas dvynukas, tai motiną teko vežti J ligoninę, kilti randasi 
skirtingoj valstijoj. Ligoninėj gimė kitas vaikas.
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Prancūzų sutartis 
su japonais kaip

Kinija padalinti?
Japonams Mandžurija, f rančų- 

®ams Yunan

Apie Mukdeną karas smarkauja
Masarykas už sutarčių 

reviziją
Shanghai, Kinija, gr. 15. Pre

zidento pareigas paėmė eiti 
parlamento pirmininkas Lin 
Šen, prezidentui Chiang Kai 
Shek rezignavus dėl studentų 
grasinimų. Dar du ministeriai, 
finansų ir užsienių atsisakė. 
Sostinėj Nankinge eina didelės 
demonstracijos už karą su Ja
ponija, 

i
Mukden, gr. 15. Japonų žinio

mis karas eina keturiose vieto
se; ^kiniečiai pradėjo pulti ja
ponus Mukdeno apylinkėse.

Lenkas prigėrė gazoli
no ir sprogo

Varšuva, gr. 15. Netoli Lod- 
žės Piečerkos kaimo, karčiamoj 
vaikėzams girtuokliaujant vie
nas taxi šoferis pasiūlė, kas iš
gers kvortą gazolino, tam jis 
fundys degtinės. Aatpirado 21 
metų smarkuolis, išgėrė kvortą 
gazolino ir užsikūrė cigarą, bet 
tuo momentu užsidegęs viduj 
gazolinas volu išsivertė
burną. Vaikinas mirė vietoj.

." t/fe' -Į '

Ant to turi sutikti visi pasira
šiusieji

Varšuva, gr. 15. Čekoslovaki
jos prezidentas Massaryk pa
reiškė lenkų “Gazeta Polska” 
korespondentui, kad. dabartinės 
sutartys tarp
būti reviduotos, bet tam priva
lo sutikti visos 
valstybės.

Valstija pati rinK 
taksas

valstybių turi

pasirašiusios
/

Springfield, III., gr. 15. Vals
tija rengiasi įvesti nuosavą mo
kesnių rinkimo mašineriją? Prie
žastis yra ta, kad Coęk apskri
tis yra valstijai skolingas $25,- 
000,000 ir nemoka.

Washington, gruod. 15. Gau
ta žinių, kad Franci jos kariuo
menė jsivąržė į Kinijos pietinę 
provinciją. Inf^Įinųoti asme
nys tikrina/kad tai yra Cik pa* 
tvirtinimas fakto, kad japonai 
su Prancūzais turi slaptas su
tartis iš 1928 ir 1929 metų, 
kuriomis yra pasidalinę > parei 
gomis užimti Mandžuriją * ir 
Yunan provinciją.

Yunan randasi prie kelio 
tarp Tibeto, Burines ir jūrių 
ir yra į šiaurę nuo Francijos 
kolonijos Tonkin- Patirta, kad 
nesenai prieš tai įvyko slaptas 
japonų ir franeuzų aukštų ofi
cialų pasimatymas Indo Kini- • ♦ * , . ’ •» JOJ.

Paryžius > nuginčijęs faktą 
apie franeuzų kariuomenės 
veržimą, taip pat sako, kad 
nios apie franeuzų japonų 
tartį yra nesąmonė”.

įsi
ki
šu-

Chicago patraukė 
republikonus lai

kyti konferenciją
. ...... ......  .

Keturių miestų konkurencija 
nugalėta

Washington, gruod. 15. Po il
gų viešų ir užkulisinių derybų, 
atrodo kad Chicagai pavyko pa
traukti savo pusėn ir republi- 
konų partijos konvenciją, kuri 
turi įvykti ateinantį pavasarį, 
birželio mėnesį, 14 dieną.

Chicago turėjo kelis rimtus 
priešus, būtent, Detroitą, Cle- 
veland/ St. Lbuis, Philadelp^ia 
ir Atlantic City, bet dauguma 
konkurentų pasitraukė, liko dar 
Detroit miestas, kurš ir gi, spė
jama, gaus • nusileisti ęhicągai.

Majoras Cermak, kųfs sku
biai nuvyko j Washington, už
tikrino republikonų lyderiams, 
kad jis parūpins jiį* konvencijai 
Chicagoj visus patogumus) 
apsaugos nuo iiepalankių 
monstracijų. Susitarimas 
siektas.

iii, 
gal 
tik 
tarną karą” (prieš Angliją ir jos 
šeimininkavimą Indijoj.

“Vos tik grįięs tuojau reko
menduosiu pradėti .prieš Angli
ją karą. Tai bus tik paprastas 
nesipriešinimo ir pasyvės re
zistencijos karas. Jei mes ban
dytume griebtis smurto, beabe; 
jo, jie mus nušluotų”, pasakė 
mahatma. .

Indija nemokės Anglijai mo
kesnių ,nedirbs anglams jokių 
darbų, visiškai izoliuos anglys 
tarnautojus, jų politiką ir įstai 
gas ir pagaliau boikotuos visas 
angliškas prekes.

Indija atstatys savo senus 
papročius ir suriaikins visą, ką 
anglai jiems primetė. Visų pir
miausia bus numesti angliški 
drabužiai. Indijos moterys ta
me ‘kare” daug padarys”.

Indijos boikotas atneš Ang
lijai didesnį svaro kritimą, be
darbės didėjimą ir aštresnį eko
nominį krizj, patenkintai sva
jojo Gandhi.

Don Julian Basteiro, Upanl* 
jos parlamento (cortes) pirmi* 
ninkas. Privatiniame gyvenime 
jis yra logikos ir filosofijos 
profesorius. •;

Italijos beturčiai 
užpuolė krautuves

Bedarbė ir vargias varo minias 
prie maištų

Jane Adams sveiksta
Baltimore, Md., gr. 15. Jane 

Adams, pionierė socialiame dar
be ir Chicagos Hull House į- 

pro steigėja, pradeda pasveikti po 
operacijos.

KALĖDINES DOVANAS IR KITUS

SAVO APIELINKES
KRAUTUVĖSE

Washington, gr. 15. Ameri
koj yra pardavimui virš 2 mi
lijonų bonkų šampano ir gali 
būti perkamas, tik* reikia, kad 
vartotojai butų ligoniai.

Francijos amerikonams 
gresia deportacija ...

Paryžius, gruod. 15. Paties 
prepijero Lavai parėdymu,/ ka
dangi Francijoj bedarbė prade
da didėti, įsakyta policijai re
gistruoti visus svetimšalius ir 
patikrinti jų popierius. Neturin 
čius tinkamų popierių, areš
tuos, baus ir deportuos.

Daugiausia amerikonų, kurių 
Francijoj gyvena apie, 30,000 
neturi tinkamų popierių.

Šampano yra, tik rei 
kia sirgti

ir 
de
pą-

Pagavo 2,000 svarų
■ ' ryklį

Long Beacb, Cal. gr. 15. 20 
pėdų ilgumo ir 2,000 svarų 
ryklį (shark), po dviejų valan
dų smarkios kovos pagavo trys 
žvejai po to, kai ryklys užpuolė 
jų laivą.

Valo valdžią nuo kunigu

REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

Meksikos Miestas, gr. 15. 
Valdžios partijos blokas senate 
priėmė rezoliuciją, prašant pre
zidentą Ortiš Rubio, kad iš visų 
valdiškų vietų butų pašalinti 
klerikaliniai elemėritąh

Marquette, ftliėh., 5 gr. 15; 
John Arts iŠ Gaty, Įnd. .gavo 
iiup Į ligi 4 metų kalėti Marą- 
uette-galėjime ui tai, kad be
medžiodamas vietoj stirnos pa
šovė žmogų ir jį palikęs pabėgo.

NAUJIENOS

■

Rusijoj nuteisė 81 “gru- 
dlegerius” 
—----- R

Aštrachan, U.S^S.R. gr. 10. 
Aštuonias dešimts vienas valdi
ninkas pasmerkti kalėti už nu- 
sujciiiėjimą ir vogimą bei aukš
tesnių kainų ėmimą už maisto 
korteles 20 gavo po 10 metų, 
13 gavo po 6 metus, trys po 3- 
5 Ir kiti po mažiau ♦

Martynas Yčas ir 
daug ‘žymesnybių’ 

atiduoti teismui
BU¥j Prekybos it pramones ban

ko byla jšu visai esanti pa
ruošta.

■.....

'. ■ I'

“NaujMrtdše** Htps tik- 
ką iš Kauną gimtas įdo
mus straipsnis: “TE/-,; 
SYBB APIE dRUO- 

. i DŽIO 11 D. PERVERS
MU ■ ■ ' ‘, į

Senatorius nukirs pro- 
hibicijai galvą

4 , ’* < Z. .V ■■ - .v-..-. Į

Washington, gr. 15. Conn. 
senatorius Tilson, respublikonas, 
turi gatavą rezoliuciją, kuria 
priėmus butų leidžiama pačioms 
valstijoms referendumo keliu 
nubalsuoti prohibicijos klausi
mą. -
‘, Į • ■ ■ ' . .

Stipri sargyba Honolu-
■ lu mieste

Honolulu, gr. 15. Senai ne
buvo tiek policijos ir kareivių 
sargybos šiame .mieste, kaip va
kar ir šiandien, po to kai Ame
rikos jūreiviai padarė' filipinie
čių muštynes dėl vieno kariniu 
ko žmonos užpuolimo.

. Roma, Italija, gurod. 15. Ne 
žiūrint, kad fašizmas išsilaikė 
ligi šiol dėl to, kad kraštas yrą 
žemdirbių ir nėra žymesnės in
dustrijos, tačiau sunkumai ir 
nerimas pradeda reikštis sykiu 
miestuose ir kaimuose. \

Romoj, nežiūrint j viešus 
darbus, dešimčiai tūkstančių gy
vena laužuose, be kuro,, be 
maisto ir nudriskę, šiomis die
nomis įvyko keletas užpuolimų 
ant krautuvių.

Iš Cicilijos, Cantazaro ir Fog- 
gia praneša tokias pat' žinias. 
Neapolyje, Paduoj, Treviso, 
Grosseto darbininkai apkrauti 
mokesniais po penkias dienas 
uždarbio ligi ateinančio kovo 1 
d. bedarbių šelpimo reikalams.

Registruotų bedarbių Italijoj 
skaitoma 878,000. Nuo pernai 
padaugėjo ant 78,000.

Dideli bankai išsilaikę

Policija mušė, o jis nė 
nesukostėjo!

Chicago, gr. 15. Patrick O’- 
Connor savo paties prašymu 
gavo pilti iš Desplaines policis- 
tų. Mat, jis buvo pastringąs 
kaulu ir prašė mušti per nuga
rą ,bene atkosės. Vienok kaulas 
visai nuslinko į pilvą.

Galų gale moteris ap 
’ moka

Belgradas, Jugoslavija, gr. lo. 
Princo Nikalojaus žmofta Jane 
Lucia Deletj pranešė, kad ji 
išsižada ąavo vyro, nenorėda
ma sugriauti Rumunijos kara
liškos šeimos., Nikalojus pasi
kalbėjime su broliu karalių Ka
roliu, sutikęs persiskirti.

Lavai išgelbėtas 33 bal
sais

■--------------------

Paryžius, gruod. 15. Premje
ras Lavai išliko valdžioj tik 33 
balsais parlamente, kai dėl 
Franci jos banko jis pareikalavo 
pasitikėjimo.

: ‘ 1 ,»t '
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Charlottetown, Princo Edvar. 
do Salos, gr. 15. Ugnis išvijo 
320 bepročių į gatvę užsidegus 
Falconwoodligoninei. Keturi 
gaisre žuvo, daug kitų sužeista.

KAUNAS, 
bioms byloms tardytojas Kru- 
lickas tos bylos tardymą galu
tinai baigęs ir bylą perdavęs 

. Kauno apygardos teismo pro
kuratūrai. Kaltinamasis akta^ 
šioj byloj, jau esąs baigiamas 
rašyti.

Tieson traukiama: 1) Marty
nas Yčas, 2) J. Dobkevičius, 3) 
Jonas Šode, 4) žemės banko 
jurisk. pad. J. Grigonis, 5) Ma- 
riampolės Lietuvos banko sky
riaus dir. Ad. Prūsas, 6) buvęs 
prek. ir pram. banko buhalter 
ris. dabar “Lokarno” savinin
kas Otto Kelertas, 7) finansų 
ministerijos tarnautojas J. Ža
kevičius, 8) buvęs to banko ta
pybos pirm. dr. J; Alekna.

Tieson patrauktiesiems kar
doma priemonė paskirta tokia:

1) M. Yčui — 15,000 lt. už
stato arba areštas, 2) J. Dob
kevičiui — 15,000 lt. užstato 
arba areštas, 3) J. šode — 20,- 
000 lt. garantijos arba areštas, 
4) J. Grigoniui 20,000 lt. ga
rantija arba areštas, 5) Ad. 
Pnisul — 5,000 lt? užstato ar
ba areštas, 6) O. Kelertui — 
8,000 lt. garantijos arba areš-

Ypatingai svar-

r"Be" čia suminėtųjų., asmenų 
prek. ir pramonės, banko byloj 
svarbų vaidmenį vaidina ir t>uv. 
tuo' metu finansų ministeriu 
Vyt. Petrulis, bet jo kaltinimas 
iš šios bylos išskirtas ir pridė
tas prie tos bylos, kuri (Pet
rulio) yra vyr. tribunole.

komunistų veikėjas 
Kasperaitis antrukart 

nuteistas miriop

Washington, gr. 15. J, W. ’T t \

Pole, apyvartos kontrolierius 
pareiškė, kad per paskutinius 
10 metų virš 3,000 bapkų su- 
bankrotavo, bet tik mažesnieji, 
iš kurių 60 nuošimčių buvę vOs 
su 25,000 dol. kapitalo. Stam
bieji, milijoniniai bankai, esą 
dar praturtėję. f

Kanada padaugėjo 1
565,829

Ottawa, Can., gr. 15. Prieš 
10 metų Kanada turėjo 8,787,* 
949 gyventojus, šiemet turi 10,- 
353,778, tai yra ant 1,565,829 
daugiau.

KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką Kariuomenės teismas Šiau
liuose sprendė komunistų vei
kėjo Kasperaičio bylą ir jį pa
smerkė myriop. Kasperaitis pa
davė vyr. tribunolui kasacijos 
skundą ir Vyr. trib. kariuome
nės teismo sprendimą pakeitė, 
grąžindamas bylą antrukart 
nersvarstyti.

šeštadienį kariuomenės teis
mas Šiauliuose Kasperaičio by
lą sprendė antrukart ir vėl Kas- 
peraiti pasmerkė nužudyti su
šaudant.

x Iš Amerikos sugrįžęs teatra
las p. J. Vaičkus dabar gyvena 
Kaune ir šiomis dienomis pra
dėjo režisuoti, didelio žinomo 
Aleksandro Dūma penkių vei
ksmų dramą “Ktyi”, kurią pa
statys apie Naujus Metus.

................ I III ‘ ' -■ - l

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES

IR DRAUGUS. GERIAUSIA PAS1UNČIANT -
DOVANĖLĘ PINIGAIS. '

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUG1AL

. NAUJIENOS . ' .
1739 So. Halsted Street /'

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

' . Tel. Roosfcvelt 8500.
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KORESPONDENCIJOS
Bridgeville, Pa.

^■eri11 w "W. i v

Ką SLA. 90 <kuopa ^nppiinayę 
{.Pildomąją Tarybą.

rie r tiek odąųg pražudė
-f paskolomis -ir--bendsais.

IG. (Ainis.

Gruodžio 13 d.~3LA. 90 kuo* 
pa turėjo priespiętinj susirin
kimų, įkuriame rbuvo uiominuo- 

tjąma .Rddąmęji Taryba jr ren
kama1 kuopos*valdyba. vSLA. 90 
kuępęj randasi >apje 70 narių, 
bet .susirinkime dalyvavo apie 
37, o balsavime-tik 34.

Balsavimo pase kmės’Pildomo
sios .Tarybos > buvo sekančios:

Į prezidentus adv.A^agočius 
29, S. Gegužis 4 ir J. Bačiunas

TUS. 'Pittšburgh, Pa
3LA. 86Jkuopa.^iominavo, Rildo- 

rųąją flfcrybą

jį vico-prezklentus J. Grinius 
27, A. Mikalauskas »4<ir Vokie
taitis, 3.

Į sekretorius Dr. M. Vinikas 
26, P. Jurgeliutė 6, ,Bą Vara- 
$ius 1. -ir . K. Gųgis •. 1.

Į iždininkus adv. K. G,ugis 
33, J. Tareila 1.

Į iždo .globojus S. 4 Bakanas 
26, J. Stungis 26, ‘J. Januške
vičius 7 ir’Raginskas 5.

J daktarus kvotėjus Dr.-Bru
nu šas 29, Dr. Jorrikaitis 7, Dr. 
Stanislovaitis 3 ir Dr. ‘Klimas 
4. • . J

Kuopos valdyba buvo išrinktu 
kone visa senoji, būtent: pir
mininku A. Bakanas, vice-pir- 
mininku Z. Andriekiene,*finan
sų rašt. B. Sabaliauškytė, užra
šų rast. P. Dereškevičius, iždi
ninkas J. Kazlauskas, iždo glo
bėjais K. Milleris ir V. Prane* 
kąvičius. Organizatoriais S. Ba- 
kauas ir B. Sabaliauskytė.

Buvo išrinkti delegatai į? SLA. 
3eio Apskričio -susivažiavimą, 

• kuris įvyks sausio 17 d. Dele
gatais išrinkta sekami: J. Kaz- 

Jąuskas, A. Bakanas, J. jKryŽel 
.nauskas, B. įBakanienė, J. ĄušĮ 
kalnis, J<. Rutkauskas, M. Ma-» 
donytė ir P. Dereškevičius..

Iš nckurįų .90 kuopos , narių 
teko patirti, kad ir 258 kuopa, 
Washington,‘Pa., daugumą bal
sų atidavė už Bagočiaus-Gri- 
uiaus-Viniko-Gugio-Bakano ii’ 

\S tu ūgio sąrašą.
— i Kazys Milleris.

Springfield, 1D
SLA. 275 kp. Pild. Tarybos no

minacijos ir kuopos viršinin
kų rinkimai.

.1!
St. Gegužis 2; S.
Į vice-prezidentus

Gruodžio 13 dieną įvyko prieš* 
metinis susirinkimas, kuriame 
buvo nominuojama Pild. Tary
ba. Nominacijų ?pasekmės: ant 
prezidento F. J. Bagočius gavo 
43 balsus; Gataveckas 5 
Grinius 3; 
Bakanas 1.
J. Grinius 43; Makaveckas -2; 
Dr. Jlronušas 1. Ant sekreto
riaus Dr. M. Vii tikas 45; J. Mi-Į 
liauskas 3; P. Jurgeliutė 2; A. 
Strimaitis 1. Ant iždininko K. 
Gugis 48; Mažeika -1. Ant iždo 
globėjų S. Bakanas -46, J. Stun
gis 46, *Bacvinka 2, Airišiunas 
2. Ant daktaro kvotėjo;Dr.Bro- 
nušas 29.

Susirinkime narių .dalyvavo 
61.*Nekurie -susilaikė nuo bal
savimo.. Į kuopos valdybą išnak
ta: pirmininku, — St. Uanašavi
skas, vice-pirmininku —-.Vero
nika Stimbjrienč, įprotok. :sekr.
— J. Raulinaitis,'finansų sekr.
— P. Pečiukas ir iždo globė
jais: P. Kliučininkas, Simas La* 
Pinskas; organizatoriais Pranė 
Raulinaitiauė^ir P. iKJiučinjn- 
kas, korespondentu fSt. Japa-

, šauskas . ir kuopos klAktaru Dr.
Harvey. - *

Qaugumos narių yra didelis 
nusistatymas prieš Seaosios Pil
domosios Tarybos narius, kū

-i . . •'*
ttręčją<ii«>is, -^r. jį, ,1031

.............-■» '■ V t*    1 " .

d Į ^veikimą’ Vilniaus. radio i ži - 
nįas eĘaąnas norįs cenzūruoti, 
bet apie tai turįs pamiršti.

. - ’ ’ inepaiki. .Lietuvos ..gyventojams. 
Lapkričio 10 d. Jie paskelbė net 
va ‘įsidėmėtiną “Kaunui fatsa
kymą”. -Girdi, leųkai iš Vil
niaus skelbią objektingas žinias, 
surįnkę iš pačių “lietuvių gyve
nimo”. Gąbrįo ir Ko. ląiškaį 
busią ir toliau skaitomi, nes Jie 
duodą suprasti ‘.‘lietuvių politi-

♦

i

vokiečių. ręsPUblikoj . prięglaUdą 
kąipo-politįniėi enugraptai.

* P. Dangis y»a jaunas) Ir ener
gingas Visuomenės darbuotojas 
ir 'didėlis Lietuvos demokrati
nės tvankos dalininkas. * Pričš,-iš- 
vyksiant į Berlyną jis *daug dir
bo dėl SLA. h r-abeln am e * pažan
giame Amerikos lietuvių judė
jime.* P. *Dargis ne-tik- turi ga
bumų rašyti, Abet. yra geras Ir 
gabus kalbėtojas. Butų gerai, 
kad SLA. 3čias Apskritys pa
sinaudotų P. Dargio sugrįžimo 
proga ir surengtų prakalbų 
maršrutą. Teko patirti, kad P. 
Dargis yra persivežęs iš Ber
lyno daug 
dabartinę 
apie kovas 
Jis galėtų
tie Lietuvos politiniai emigran
tai ir kokia jų padėtis. x

Dabartiniu laiku P. Dargis 
mano dienomis darbuotis savo 
brolio lietuvių kepykloj “Kau
nas”, o vakarais lankyti moky
kla, v

at-

dr 
rei-

Ekelbimąi Naujienose 
duoda .naudą c 
kad pačios Nai 
yra naudingos.

1

»

a

Mark

....................................—...... .............. i i, .m..... ■■■■■.

■ ' ) ’ " J ■' ' i

spausdinti - furijos .ori^anui ^Tie
sos Kčlįui”, ibet /vos ‘pradėjus 
rinkti, <kuri ja iš .spaustuvės jį 
atsiėmusi. skaitymas, bažny
čiose esąs sustabdytas iki 
skiro" vyskupų rpąr.&Jymo.

Iškelia erštus iš Kauno
K. V. C. valdybos nariai 

Karvelis ir kun. -Mieleška,
kalavębgriėžtesnės akcijos prieš 
vyriausybę, dkbar pasitraukė.

Atatinkami vyriausybės Drga- 
nai išreiškė pageidavimą iepls- 
kopatui, >k«d ^Telksnys, 
kun. Raičius .Jr į^un* iBĮ^nkelč 
but;ų,; iškelti iš (Kauno, ilįlabar 
kun. (Telksnys • keliamas į į ’Any- 
•kšČius, Jsųii. .balčius /j gruo
džius: f įlankėles Į likimas dar 
ne&nęmas. i Betiltuoju kunigai 
-yra studentai jr Jiems < peftrau- 
>ki,amas: mokslas; į jie pi?ašę vys
kupo, - kad Juos į paliktų ; Kaune 
iki ^pavasario; -tokiu budu kol 
kaszįų ^kunigų iškėlimo klausi* 
mas \ tėbėsąs atviras.

lesamomis žiniomis, visosė 
bažnyčiose agitacija. į prieš vy
riausybę esanti susilpnėjusi, 
kone visiškai nutilusi.

‘Tu Esi Pavaromas
Iš Darbo!”

Sušunka darbininku prižiurStojas, jei 
z tu negali pasilaikyti kArtu su kitais 
.darbininkais. < zę

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. < Užsilaikyk prideramo! padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsąjj 

;Seną z

• Gruddžio lįt3 d. SLA. 416 kuo. 
pa dutėjo tpriešmetinį ąusjrin- 
kirpą, i bet inarių iiieBkaitiingai 
subrinkime ^dalyvavę, — tik 
virš <20*. o *86 j fcuppoj randasi 
arti t7<) narių. fKai t^gal‘ buvo na
rių • lyg - ir apsileidimas, I kad ne- 
susirinko daugiau į ».taip svam
bų susirinkimų.

^Balsavimo pasekmės ;pildo
mosios (Tarybos i buvo sekamos: 
į/prezidentus U. Grinius: 13 baJ.♦ 
adv. 'Bggočius *5 ’bal., /Gegužis 
2' h£l.;; į vvico^eridentus ^Mika- 
lauskas į 1<3, < Grinius 5, Vipikas 
1. (Į sėkret^rius įj^r. Winikąs 
H, Jurgeliutė 5, iVarafeius į2t 
I <rždininkusį^dv./ Gugis 16, Ta? 
reila £.JĮ.jždo igl<jb$jus -S. Ba• 
kapas 117, iJanuškevičius 10, 
Stungis 71 ir Mockus t*2. j Į dak-> 
tarus kvotėjus Dr. lBronušas >9, 
Dr. Karalius 6 ir>Dr. Klimas 2, 

.9 * ♦
* , ♦

Studentas»Povilas į Dargis sugrį
žo iš 'Berlyno. /

Gruodžio 11 d. sugrįžo iš Ber-' 
lyno stud. t P. Dargis. Išgyve 
nęs 'Vokietijoj apie 10 mėnesių 
jis ir vėl sugrįžo į Pittsburghą. 
Dabar f P. • Dargis galės ne ti k 
teisių mokyklą užbaigti, bet ma
no . Pittsburghe apsigyventi ant 
visados.

Pirmą kartą prieš keletą mis 
tų stud. Povilas Dargis buvo at
vykęs į Jungtines ►Valstijas tik 
kaipo studentas.ir negalėjo šiėj 
•šalyj pasilikti .kaipo nekvotinis 
imigrantas. »Bęt >apsivedus .su 
Gertrūda Platakyte buvo įgali
ma įvažiuoti į šią šalį pagal 
moters reikalavimą įeinant į 
“preference” kvotą.-Tačiau jam 
reikėjo apleisti šią šalį, kad 
galėjus įvažiuoti pagal kvotą. 
Tai P. Dargis ir padarė. Pirm 
dešimt mėnesių apleido šią ša
lį ir nuvyko j Berlyną, o jo mo
teris padarė visas reikalingas 
popieras in pasiuntė į Washing- 
toną. Reikėjo palaukti • net 10 
mėnesių iki gavo leidimą grįž
ti į Suvienytas Valstijas nuola
tiniam apsigyvenimui.

<Stud. P. j Dargis, begyvenda
mas Berlyne,, susipažino su Lie? 
tuvos politiniais emigrantais, 
Brooklyno “Vienybės” ir j Cle- 
velando “Dirvos” fašistų uode-? 
gos, sužinoję kad stud. P. Dar
gis randasi Berlyne ir sueina 
su Lietuvos politiniais emigran
tais, buvo pakėlę didžiausį riks* 
mą, kad buk P. Dargis iš Pitts
burgho turbut lenkų pinigais 
nuvyko į Berlyną ir susidėjo 
su plcčkaitininkais ir dirba len
kų naudai.

Tai buvo' (jiaurus tų Brozok* 
lyno ir Clevėlando “kvašistų” 
šmeižtas vsu provokacijos tiks
lais. Dauguma pittsburghiečių 
žino, kad P. Dargis nėra joks 
plečkailiniukas ir buvo išvykęs 
į Berlyną ne-lenkų pinigais, bet 
savo, ir jžm gyvenant Berlyne 
jo moteris dirbo ir iš savo už
darbio siuntė jam /ant .pragyj* 
venimo. Berlyne .Lietuvos poli: 
tiniai emigrantai irgi nėra/Jo- 
kie “pleekaitininkai”, bet dau- 
■gumoje ‘Lietuvos -socialdemo? 
kratai ir kiti, kurie..kovoja prieš 
Smetonos ^diktatųrą.. Kadangi 
jie stoja bž demčkratinę tvar
ką, tai j turėjo į nėšdjjitis į užsie
nį .-nuo Smetonos, kruvinų jų bu4 
dėlių. Ir Jiems Bęriync pagelb
sti ne lenkai, bet vokiečių .so* 
cialdemokratų partija kaipo.so: 
cialdemokratams ir politiniams 
emigrantams.

Vokiečių Socialdemokratų Par
tija įipagelbsti ne tik Lietuvos 
politiniams emigrantams, bet 
tajp.ipat Rusijos, Gruzijos, IRa- 
UjOs Jr kitų ^alių, kur tikldjk- 

i tatoriikb budeliai siaučia ir Jąis- 
! 4vės kovotojai turėjo nešdintis 

. j užsienius, kad išgelbėjus sa; 
vlvo gyvybe. *Jie -rado laisvoj 5

gyvų įspūdžių apie 
Lietuvos padėtį ir 
dėl Lietuvos laisves, 
papasakoti kąs yra

* *
Sandariečių organizatorius Da
niušis ir vėl Pittsburghe, tik 
sandariečiai kažin kodėl jam' 

negali surengti prakalbų.
šiomis dienomis sandariečių 

organizatorius P. Daniušis ir 
vėl į Pittsburghą atvyko. Ap
sistojo jis ne pas Joną Dargi, 
bet pas p. PJPivaruną.-Pirmą 
kartą atvykęs į i Pittsburghą p. 
Daniušis gavo ; prieglaudą pas 
Joną Dargį. A’pleisdamas Pitts
burghą jis'jgana “draugiškai” 
atsiskyrė nuo i Dargiu. Dabar 
kažin kodėl nenori ne susitikti 
su Dargiu.

Pittsburgho sandariečiai, tur 
būt, žinojo iš kalno, kad jų or
ganizatorius Daniušis atvykstu 
į Pittsburghą, bet jokių pra
kalbų, tur būt, nerengs. Tik šį 
kartą Pittsburgho sandariečiai 
daugiau draugiški savo organi
zatoriui, negu praeitą kartą: 
nors prieglaudą jam šuteikė,— 
tad p. Daniušiui nereikėjo eiti 
pas svetimus.

— Korespondentas.

[Acme-P. B A. Photo] 

Pakako būti Kristų
Pavejksle matomas iKrikhna- 

murti, jaunas . hindusas, «'kuri 
dar jauną Mrs. iBesant ir Fln> 
dijos theosofistų draugija buvo 
paskelbę “antruoju Kristų”; 
Krishnamurti tą rolę vaidino1 <li| 
gi šiam laikui, bet nesenai į/pa-f 
skelbė, kad jam nusibodę rbe4 
būti “Kristų” ir nuo r Šiol Jis 
busiąs paprastas geras''žmogus. 
___ ____________ —___ ____ •

Vilniaus lleiiky iradio
Lietuvai

, . ......................     III iii

^Lietuviški pusvalandžiai”
'Joiiiškis, ‘ Utenos aps. Sustip

rinę (lenkė i kimaus radio sto
tį ‘pagausino įvairias nesąmo-

Vlietuviš-
^kųs pyąyalą^džjus” skleistirapie

sius, kuriame aiškinę, riebiogL
josGfilosbf i jos - fakulteto ‘ likiihą
ir . plačiai palietę bažnyčios-san-j ihes iper -:V>adinąmu
tykius su Ljętuvo.s yyri^l$ybę; Įkųs.pųąyaįą^džjus” skleisti, apie 
tas laiškas buvęs atiduotas Lietuvą, daugiau jas taikant

'•/' f.' .z... ..z,, . ' / .C . ..

Teatrališki Veikalai
'■ " į ' ■ • r "■ * ;.

Ruduo yri geriausias Hikas pfiširengti prie vai
dinimų.“N aujienų” -knygype visuomet galima

•gauti šių tea,traKšku?VėiŪ41ų: ' -

u
f

j

— PAIN-EXPELLER*
Irę?. J. v. Pat Biurą

Masažuokit savo muskulus su juo. ’ >
Išvengkite peršalimų iŠsitrindami su juomi sau kantinę, 

paiaiKydaini geroj padėty savo sveikatą.
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės. ,

Kaina 85c. Ir ‘70c. - • . ... i Parsiduoda Visur
•Tikrasu tori INKARO. Tabbežcpldi. 

■■■■■■■■ į --------------- * --

KALĖDŲ DOVANA

LIETUVOS-ŽINIOS
■e

74. G. Hauptmano •—'AUDĖJAI. 
Penkių -veiksmų ^r^ati^kas 

vyrų it 1 * moteris

75. St. Dbbrzah’škio '
VERŠIS. Vieno veiksmo k ko
1 . r- ....
rji ir 1 moteris ..................

Naujas Vatikano 
atstovas Lietuvai 

palankus valdžiai
Ar susitaikins Lietuvos 

vyriausybė su dva- 
siškija

Vyskupams dar (tebekonfe- 
tuojau t Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija gavusi raštą iš 
Vatikaųo, kuriuo Vatikanas pa
reiškęs, kad jis norįs .atsiųsti 
Lietuvon savo atstovą charge 
d’affaires titulu.

Užsienio reikalų ministerija 
į tą Vatikano raštą atsakius, 
kad ji sutinkanti įsileisti Vati
kano atstovą, jei jis gudrausiąs 
įsipolitikavusius kunigus ir ben
drai nesikišįąs ; Lietuvos vi
daus politiką.

/
Papa, paskyrė “geresnį” atstovą

Vatikanas šį Lietuvos vyriau
sybės pageidavirpą sutikęs pa
tenkinti. Pagaliau Vatikanas 
pranešęs, kad savo atstovu Lie
tuvai jis paskyręs ilgą laiką Če
koslovakijoj (dabar Portugali
joj) buvusį 'Vatikano charge 
d’affaires mons. Rabta. / <

Vyskupai • po konferencijos 
buVo parašę laišką į‘ tikinčiūo-

-Jj

Don’t 1

Colds i

f

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

Naujas NASH Automobilius
f< ■ ....

Kuris * padaro žmogų laimingu (kasdien.
-Širdingai'kviečiam atsilankyti pas mus3ir 

^pamatyti vėliausios mados 'NASH 
G .automobilių pas •

Balzekas Motor Sales
....... .. . . . , . . Į A t

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

90. Chociszcvskįo - *— GUMINIAI 
;BįAl}4L „Farsa viename ,akte. 
'tAhtra: Nuo,’ausies lig ausies, 
..vieno-veiksmo {.komedija. Lo- 
t Šime dalyvauja 1 vyras, 3 
1 moterys, ' o antroje komedijoje
S-ivy-raii'^....... . t....... .... 20c

i 91J BrG Vargšo u^vPJRMl; Ž1NG- 
;jSNIĄI. Draipa 4rse yęikmisc. t 
;Praipa pašyta iš revųliucijos 
Judėjimo*Lietuvoj. - Lošime da
lyvauja 8 vyrai, ir 3, moterys 30c

: 9 2. Br. vVargšo — r SALIAMONO 
jSARNĄS. f Drama vjęname ak
te. ' Lošia pepkios ypatos? .... 25c

93. H. Ibseno —SIAURĖS KAR
ŽYGĮ AL.Keturių veiksmų tra
gedija. Veikimas atsibūva; Nor
vegijos gaurėje, 'karaliaus 
EęikP Kruvinojo .Kirvio lai- i

■ kuose. Losime 'dalyvauja 6
vyrai; ir 2 moterys ..................  35c

'• 94. š Gogolio —i PIRŠLYBOS.fJĮko- 
i mediją dviejose veiįęmuose.
Losime dalyvauja 5 vyrai ir '

14 moterys. ...;............... 25c
95. J. S. Turgenevo —-PINIGŲ

NĖR. Sceniškas vaizdelis. Iš 
gyvenimo jauno (.[dvarininko. 
L.ėišime .dalyvauja, 10, yy<ų ir 1 
moteris......... .................    10c

96. Balcikovskio—t-PONO J FELIK-
’SO ATSILANKYMAS. Ko
medija yienoje i veikmėje, j Lo- 

-šime dalyvauja 3 vyrai ir 2 
moterys. ................ 20c

97. SM, [Servanteso ^^kSRYRV 
.TEISĖJAS. Ųošime dalyvauja
6 - vyrai ir 4 ^moterys, „k. .. 20c 

š’alaput-
RIS. Komedija vienoje veik
mėje. Lošime daly..... !- " * ■
ui ir L moterys.

.>99. A. N. rDstroviskio —VYRŲ 
VERGIJA. Trijų ..paveikslų

i komedija.' Lošime dalyvauja *4 .
; yyrai jir . 2 moterys. .......

-iP0.fJBL Bracęo—RIEJI R O GARŲ 
eiksmo „drama

veikalas. - Lošime dalyvauja 11

- AUKSO J
. _ . .. d

mediją. LoĮįme yąikįa. 4. ..yy-' .. 
rji ir 1 moteris ‘10Č

76. J. A. Fredro—CQNSIUUM
FACULTĄTJS. Vieno veiks- * 
mo komedija. Lošime. :da]yviu'' : t 
ja 5 vyrai ir 3 moterys ........A30ę

77. tyarco prag^ — DRAUGAS. : 
Vieno veikimo drama. Lošime 
dalyvauja ŽAVyrai ir 1 moteris 20c

78. Br. Vargšo—hĄDYNĖS ŽAI- ;
ZDOS.4 Drania keturiose veik
utėse. Lošia 7 vyrai ir 2 moę 

' ■* terys. Chicago, 111., .'19141 v
Puslapių 46  ........................35ę

M. Grigonio—GERIAUS ,VĖ- į
LIAUS, NEGU NIEKAD. ’
Komedija viename akte. f Pusi. ■
48. Lošime 'dalyvauja 4 vy- į
tai (ir 3 .mčterys ...............  25c

80. ”M. Grigonio — KATRIU-J ■
ŽTĖS GINTARAI. \T.riveiks- 
mis vaizdelis’ su dainomis irt , • 
šokiais. Lošftne dalyvauja 4 !
vyrai • ir 7 moterys .............. 20c

81. ’Br. Vargšo—LIZDAS NAMI- i f
NIO LIŪTO. Trijų ’ veiksmų ; 
drama. > į Lošiųte dalyvauja 8 
vyrai ir 3 moterys ............   20c

82. Br. Vargšo .'^MILIJONAI * 
VANDĖNYJE. lįttšimc daly- 
vauja> 7 vyrai ir 2 moterys ’20c

83. Dilgio—MULKIŲ APAŠTA- J .
LAS. Vieno veiksmo Jkoniedi- 
ja. Lošime- veikia 5 -gsRienys, ■ 1 
visi vyrai. .;............................. ■ 15ę

84. J. Kurzenievskio — MEDIČI- * 
NQS DAKTARAS. Komedija . 
vienoje į yeik«|ej’e- Lošim^ tda- 
lyvauja 6 vyrai ir 3 moterys 25c

85. M. Grigonio — NĄSTUTĖ.Xj 
Dviejų veiksmų drama. Loši
me ^dalyvauja' :4 t vyrai ir 2 
moterys

s86. Z. Przybylskio i

moterys ........      JjOc

87. M. Palionio—PRIEŠ VĖJĄ < 
NEPAPŪSI. ^Komedija ; t$jų 
veiksmų. Lpšime dalyvauja 3 > . 
Vytai ir S moterys ............ Wc

88. M- Arcįbaševo — PAVYDAS. I 
( Penktų veiksmų drama. 'Loši- J 
.mėfęlatyvdųją; H z>ypatų ;«rr~ .8
VKU» Jr, •> -»now?, .mu- j I 

•. "ztkantųJ JSĮOę

8 9 ’5 Sbsls” V'AkPAS. 4?nlaų'^k- 

tų pasakos d«ma. Xošįmet 
dalyvauja 10 vyrų iry5**t»bt. jSpc*

Imant r-lHk
/ duodame 2F

Kartu su i^sal^aiu^^ pinkus
' ’ ^WVh4rKęykyne Wl>MwtįJr iy|špkįų tMftgų.

.^kai^kąe^ųo. . ; ,

79.

.................. “20ę

MIGLA, f

98. J. ■ Gurauskio—

mlje. Lošime dalyvauja 2 vy
rai nir 2qnoterys. ..... .........-420c

'•t*- - - 
_ ____ f- y 

leno veiksmo , .drama. .
Vieta >Neapolis, s

Šių laįkų . atsitiįcifnąs. jĮ Lpšįmc '
dalyvauja 4 vyrai. ir 2 mote
rys.  ...................... 20c
M. Grigonio — LINKSMOS- 
DIENOS. '’Dviejų , veiksmu iš 
liaudies ■> gyvgnijpo vaizdėliau 
dainomis ir Šokiais. Lošime 
dalyvauja 5 vyrai'ir 7 mote- 
■m.' ............. į20c

102. išąVSYMO ĄP&REIŠKIMAI 
arba atejitnas^Jezaus Kristaus 
ant žemės. ..Su .dainomis. Chi-

, cago,. III., ,191.1:^, 1,-( IQ^,' 50c
103. RANGAUS KARALIENĖ..

Padaviinar l-apic > Švl t Paną Ma- 
<dją.r;ęhiMg^ HL 1915>? Pus

lapių 1,?8................r..... . 75c
118. Br. Vargšo KRYŽIUS. jKe- 

tūrių> veiksmų s<kam;a/iš.)Lit,o 
^‘1$.. įta?> Ryšime daly-

Veiksmo

101

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 .m.
‘^KULTŪRA”

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
, žurnalas, .eina žymiai padidintas, pertvarkytas ''it pagerintas. Per metus 

susidarys stora 700 psL .su vidum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ” , rašo įžymiausi , Lietuvos pažangiosios visuomenės 
vieke ja i, x mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalu pats skaityk ir
Lietuvoj, .-juo f-*-1--- ’—• v..t.—s.------1_
metams —<

lietuvi, Šį žurnalu pats skaityk ir užprenumeruok jj kam 
» labiau, kad "Kultarot” žurnalo kaina labais pigti Ame rikoj 

tik 3 do^eriai. 'Užsakant kam Lietuvoj — 2 dpledai. Adresas:

“KULTŲR0S” Ž.,
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

T ■V

*

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS M1NER Redaktoriaus, SavaitraStis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, sipagus skaityti, pamokinantis.

' Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau. 
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE B0X 777 OKLAHOMA CITY. OKLA.

ww =s="" - ....... . “ ' R *

, ET-I-KT
fckąd Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą t Lietuvą.

/Sąvo meilę savo Tėvynei jie jau yra Jrodę atvejų atvejais ir 
$4abhr^stengiasi palaikyti su ’ja ryšius.

' kAnmantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi . Progos 
padaryti malonumą savo giminEms Lietuvoje ir prisidEtl, p$e •Lie
tuvos kultūrinimo, Išrašydami riminėms . ląikraštj. Tokia dovana 
.ąavo gimines apdovanoja daugybE Amerikos lietuvių.

' ' ♦GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
\ j šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

■ “Lietuvos (Ūkininkas”
vienĮntSlis demokratiškos minties, tikros Šviesos ir mokslo skell?8jas.

~ Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas”. Šiandien pralenkia risus kitus laikraščius.

TLietųvos ūkininko”!kedna visiems«metams tik 5 hui, TAIGI 
,TIKf50 AMERIKONIŠKO CENTŲ.

..Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia .'Įįk rpasi- 
^^^adanffi 50. centų j i Lietuva siusti nepatogu, tai, BusūncskiU 

\keli pažjstami ir kartu viąi< apdovanokite savo gimines.
i Už 60 centų Jus padarysite'dideli dalyką, nes ne vieną t lietuvi 

įpratinkite" skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokia 
apseiti be laikraščio!

.! Darpprięš^Nauju8; metus ąiųskite i Lietuvą “Lietuvos, Ūkininkui” 
50 ęentų .ir savo .giminių, adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki- 
.Rinkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

y / “LIETUVOS,ŪKININKO” adresas; ‘
/ Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88'Nr.

7 P. S. .Kas norėtų “Lietuvos-Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei- 
/kia atsiųsti-visų metų-prenumeratos42 dol., pusei metų 1 doL

t

ygueių kiįį; jrejlria t vadinimui 
!5% ntiolaidps, . *T ,* > ♦* J'tT1 :*

Asiniai- krutlhfijė' ar. gerlclSje grali \ 
»»»

— ‘‘counter-irrltant” J .Uįdedamu* i.kurtą 1 valandų, jie turi’-nuteikti 
pagelbij. Milionti vartojamus per 
20 metų.-Rekomenduojamas duk- 
turų ir.flauglų. {

S

Į.

tiautį.

b
„ Ls>

Liguisti Skilviai 
Liko Išgydyti

I’aHlfcbCtina yra kaip (treilal NugsuTou 
nugali nev1-’"-1““— —.-uu.i. 
išpūtimi) b------
man, galvon nkaudijiiba. pr^t* »ko 
uoje ir .au 
nuo MjtMr — 
U kU no H m pMUa ir BOUtkite ^oau}ą \ 
ir ryvtini;* ryvattunticMemii . oreauamu. J Ui 
sųūtlprina nervus ir raųiueuls. nuveikia 
konetipMia. paderina alMIfflt HVeikatU 
uždaro 1U»U tnlefa poiKi

gjfcĮ

4”
1739 South Haišted

kit Ji U4IM ti dėl Jum Iš wvo ur

chiem, jji



VARLE

Sieniniai Kalendoriai
$10.00

NAUJIENOSE
Tel. Roosevelt 8500

DOVANOS KALĖDOMS

pigiau.
Stepai ne-

Chicago, III

ramino kiti su

AhNmMd

Vaitu- 
kur ir 
Betar- 
dažnai

3514-16 ^Rooievelt Rd. 
•rti St. Loui» Avė. 
CHICAGO. ILL.

t H TOO BOS’ 
tOOKlN* UP

AN AC> >

šaukė ji
tinusio

Vaitukaitienė sukliko ne sa- 
i balsu ir pašokus .metėsi j

ralystę tai varliukei, 
Vaitukaitis už minutės jau ra

'♦LRivr ER.
MOO EPOMN ’ 

FOfc 7

BAGDONAS BROS. 
FURNITŪRA B PIANO MOVING 

Lool V Loo| Dtaaac. Rcmoval 
3244 S. Halsted St 

Office T.L Calsmet 3399 
R«e./T«L Yard. 3408

Paveiksluoti, dideli
U 100 už ...............

tu pats žiniai, 
aš prieš- moteris esu

miai eidamas su uotam namų 
linkui;

Notaras pažiurėjo j ramų Vai
tukaičio veidą Jr patraukęs pe
čiais kažką pramurmėjo pano
sėje, bet nieko daugiau nesakė 
Vaitukaičiui.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto.

Bedarbės 
musų 
vietos

Staiga, netoli nuo Vaitukai
tienės, sujudėjo žolė ii; varlė 
greitai šoko , stačiai ant Vaitu** 
kaitienės dar šlapio kūno, ku
ris žvilgėjo nuo/saulės spindu-

Man * rodos, Stepai, • jau

*iheres
| CAN GET a

PEPMANEMT
< IN frAN HAIR. .

Pusdykiai
Užsisakykite tuojaus

— Ponai karininkai, ponai 
karininkai! Nusiraminkit! Nu
siraminkit! — 
šokę karininkai

Radionovas ‘ramiausiai sėdė

tais* 
pirmą kartų gyvenime smarkiu 
tonu į žmoną.

— Dieve duok dangaus ka- 
tarė

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių it pianų m uvėriai vietoje ir 

toli patarnavimai geras ir pigu. 
817 VVest 34th St

• . TeL Bouievard 9336

, geras Vaitu- 
kartą gerokai 
įsigėręs, tarė

duoda naud 
Kafl pačios Naujienos 
yra naudingos.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
8fISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ ,

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Remkite savo apielinkes 
biznierius

Vaitukaitis dažniausia nusi
duoda vo negirdįs tų draugo pa
sakojimų ir stengdavosi kalbė
ti apie ką kitą. Jis po trupu
tį su tuo apsiprato ir butų gal

Jiedu nei žodžio daugiau i 
'pratarę parėjo j miestą...

— Mikas Rabatenas

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-.A Beeurlty Savlnga A Commerclal 
Bank Bullding

(Dlrectly acroa Street from Patent Office) 

VVABHINOTON. D. O.
8 '' {

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

GĖE-.GO jompY
IN THE OCEAN ,

PER.MA.NENT/ '
<'NAME IMER-E/'Al

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 metų nei vienas cėntas nežuvo 
‘Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas

< Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame
. $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 -t- GASH.

A. miestelio gimnazijos di
rektorius Stepas Vaitukaitis 
buvo nesenai vedęs. Jis su sa
vo dabartine žmona buvo su
sipažinęs Kaune pas čipurną 
restorane dar būdamas N. pul
ko karininkas, kapitono laip
snyje.

Tai buvo gražus, narsus ka
rininkas, geras technikas ir, ap
skritai, žmogus aukšto išsilavi
nimo, baigęs fizikos-matemati
kos fakultetą.

Nors buvo buvęs . studentu, 
prūsų armijos karininku, ir dar
gi dalyvavęs pasauliniame kar 
re, bet prie moterų draugystės 
buvo nepratęs ir, moteriai drą
siau pažiurėjus jam į akis, pa
rausdavo, nuleisdavo akis ir nėr 
jaukiai jausdavosi. Jo kolegos 
karininkai dažnai iš jo juokda
vosi ir kartą, tai buvo vakarų 
fronte per didįjį karą, tOKS juo
kavimas gan liūdnai užsibaigė. 
Tuomet N. rusų pulkas stovė
jo Vilniuje ir gavo įsakymą už 
dviejų dienų iškeliauti į fron
tą, kad pakeistų ten esančius 
kareivius.

Prieš tai buvo plačiai laik
raščiuose praskambėjus žini^, 
jog vokiečiai j rytų frontą, o 
rusų vakarų frontą yra sutrau
kę keletą moterų batalijonų.

Karininkai, pagal tradiciją, 
prieš iškeliavimą į frontą, nu
tarė paūžti vietos restoranuo
se, praleisti visus pinigus, ku
rie aname pasaulyje jokios reik
šmės neturi.

Stepas Vaitukaitis tuo laiku 
skaitant lietuviškai, vyresnysis 
leitenantas, taip pat sutiko ei
ti išsigert, nes apskritai gan 
smarkiai gerdavo, o ypač pul
kui atkeliavus į pafrontę.

Viename restorane, ,-linksmai 
besišnekučiuojant prie likerio 
ir kitų gėrimų, vienas karinin
kas, pasižymėjęs savo įžulumu 
visoje divizijoje, tarė ironiškai 
šypsodamasis į Vaitukaitį:

— Ponas yaitukjųįi. Jus .pra
šykit generalinį štabą, sad jus 
perkeltų į kitą frontą.

Visi sužiuro, nes žinojo, jog 
Radionovas niekuomet veltui 
nekalba, visuomet tuiąs išsidir
bęs planą kokiu budu kitą pa
erzinti.

Vaitukaitis, kuris buvo jau 
gerokai įsigėręs, pažvelgė bal
tomis akimis j Radionavą ir 
storu balsu užklausė: \

— Kodėl?
— O labai paprastai, tamsta 

blogą pavyzdį parodysite karei
viams fronte!

— Tamsta nepamiršk su kuo 
riktelėjo piktai Vai- 
mbarškinęs kardu į

Kam važiuoti į vidurmicsčio krau
tuves ir būti stumdomas, kad jus 
galite rasti tuos pačius daiktus mu
sų .krautuvėje ir tų pačių išdirbys- 
čiu laikrodėlius ir kitokius daiktus, t
Kainos Dabar pas Mus Numažini 

’ tos Per Pusę.
laiku, didmiesčio bagočiai neateina 

beturčių bei musų draugysčių gelbėti, bet 
biznieriai visuomet savuosius remia.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
OTT nosyje, burnoje 

it gerklėje

Leiskite Zonitc Išva
lyti snsikimlusias at
matai, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plires

kalbi! - 
tukaitis 
grindis.

— Aš dar negirtas, ponas 
Vaitukaiti, ir rimtai kalbu. Tam 
sta bėgsite iš fronto kaip di
džiausias bailys!

Vaitukaitis trenkė į stalą bo
kalą su vynu, pašoko iš savo 
vietos, dargi visi kiti svečiai 
sužiuro, ir riktelėjo perkuniš 
ku balsu:

— Prašau, pono Radionovo, 
manęs neužgaulioti! Tamstai 
tas dovanai nepraeis! Man ro
dos, mano Jurgio kryžius pir
mo laipsnio ir auksinis kardas

. $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 
Atsilankykit ypatiškai arba prisupkite per pastą

JOHNJ.ZOLP
4559 So. Paulina St

Pagražina išvaizdą - Patenkinimas garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGĮ, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
1R STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Petronėlė, vasarai atėjus, 
pradėjo su Rądionovu po pietų 
eiti kaimo linkui dešiniuoju 
upės krantu, kUris buvo apau
gęs krūmais, mažhis miške
liais. s

Jiedu išsirinko už kokių dvie
jų kilometrų nuo miestelio pa
togią vietelę apaugusią tankiais 
krūmais ir medžiais. Ta viete
lė buvo ant upės kranto ir jie 
du šiltomis dienomis nusirėdę 
kepindavosi prieš saulę, mau
dydavosi tyriame upelio van
denyj^.

Kartą, .tai buvo rugpiučio mė
nuo, jiedu išėjo į savo '‘meilės 
švenyklą”, kaip jiedu tą vie
tą praminė ir nusirėdę puški- 
uosi vandenyje garsiai jūokda 
miesi.j Jiedu taškėsi, puškino- 
si, pleškeno viens kitam per pe
čius, lenkčiui plauke arba iš
bėgę ant kranto bėgiojo po lau
ką, gaudė viens/kitą, gi pasi
gavę ^aistringai bučiavosi. ;

Apie valandą taip pajuoka
vę, j Uodu ramiai atsigulė pa' 
silsėti ir pasišildyti prieš sau-

jią galėjo didžiausią flegmati* 
ką iš kantrybės išvaryti.

—- Nėra tinkamo momento! 
Na, bet *aš pisiu namo, Už* 
baigė Stepas, atsisveikino no
tarą, pasiėmė j savo bambukinę 
lazdutę ir išėjo namo.

Radionovas buvo gan (arti
muose santykiuose su Vaitib 
kaitiene, o vasarą jiedu gyve
no daug geriau, kaip Petronėlė 
su savo vyru Stepu. \

Petronėlė buvo ekscentrike, 
mėgo gyvenimą, buvo tikrą epi- 
kurietė ir norėjo imti iš gyve
nimo visa, kaš tik galima pa* 
imti, nes, gii’di, gyvenimas be 
galo trumpas, tad reikia naudo
tis kiekviena pasitaikiusia pro*

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

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

Deken’s Ointment Co
. HARTFORD. CONN.

Viskas pasibaigė dvikova, ku
rioje Vaitukaitis kardu sužeidė 
Radionovą ir už ką abudu ga
vo keletą parų arešto, nes ka
ro metu dalyvavo dvikovoje. 
Būt už tai gal ir teismui ati
davę, bet divizijos vadas pasi
tenkino tokia maža bausme nu
baudęs abudu karininku 
siuntęs į frontą.

Po rusų revoliucijos 
kaitis grįžo į Lietuvą, 
buvo vėl mobilizuotas, 
liaudamas Kaune labai 
su karininkais “Versalyje,” 
“Metropolyje” arba pas čepur- 
ną linksmai praleisdavo vaka
rus.

Pas čepurną ir susipažino su 
dabartine savo žmona Petro
nėlė, kuri tuo laiku buvo uni
versiteto studentė humanitari
niame fakultete.

Kuris iš jų dviejų pirmas 
prisipažino meilėje, yra jų dvie
jų paslaptis, nes pulko karinin
kai dalinosi į du lageriu: vie
ni sakė, jog Petronėlė pirma 
prisipažino, nes tai buvo “ka
zokas”, o ne mergina, kiti sar 
kė, jog Vaitukaitis gerokai įsi
gėręs ir tuo įgijęs prie mote
rų drąsos, pirmas paprašė jos 
rankos.

Kaip ten bebūtų buvę, bet 
faktas pasilieka faktu, jog jie
du apsivedė ir Vaitukaitis ne
trukus įšėjo į atsargą ir gavo 
Ė. miestelyje gimnazijos, moky
tojo vietą, o už metų tapo tos 
gimnazijos direktoriumi.

Jis buvo labai pavydus ir 
kiekviename žingsnyje įtarinė
jo savp žmoną. Jis rctkarčiąis 
jai pasakydavo, bet ji griežtai 
visus paskalas paneigdavo Jį 
už tai, jog patikėjo, išbarda
vo ir nuėjus į miegamąjį gulti 
užsirakindavo duri£. Z ,

Tuomet Stepas užsidėdavo 
kepurę, pasiimdavo lazdutę .ir 
eidavo į vietos inteligentų klu- 
bą, kad linksmoje vyrų, ne die
ve duok moterų, kompanijoje 
gerokai įsigprtų ir vėliau, pa
rėjęs namo, nemuši rėdęs atsi
guldavo savo kabinete ant ka
napos ir užmigdavo, pramiego
davo iki rytojaus, kuomet reik
davo eiti į pamokas.

Paskalai apie Vaitukaitienės 
amurinius .prietikius plačiai 
sklido mieste ir ne vieną jau 
kartą Vaitukaičio draugai jam 
per pusę lupų pasakodavo kas 
mieste kalbama apie jo žmo-

■) WISSI6,
■Hf Pasauliniame Rara

P Seno Krajaus
OTERŲ PER 26 METUS, 
ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Lalluu daug relSkia' 
prie patentų. NerizU 
kuoklt vilkindami sn 
apsaugojimu savo 
sumanymo. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukeljq£ 
arba rąžykite 
NEMOKAMOS 
gutfts “How to 
tafn a Patent** 
vention** 
už Infor 
ražinejim 
Greitas, 
tarnavimas.

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas 

• mus Pars*du°da nuo 25% iki %

PETER NOVER 
DEIMANTAI. LAIKRODŽIAI 

a BRANGMENYS
* Brangmenų ir Laikrodžių Taisymas

4148 Archer Avenue 
Phone Lafayettt 3847,

Daktaras r 1
Kapitonas 

Specialistas iš l
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, ožnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonnį. Patinau 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto- iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė. Tet Cravrford 55^1l DYKAI 

KNYGELE
___ 'Reeord of In- 
formos. Nieko neimam 

maeljas kt» daryti. Susi* 
ai laikomi paslaptyje, 
atsargus, rūpestingas pa*

'4'»į 
visai nekreipęs jokio dėmesio 
į tuos paskalas ir savo žmonos 
santykius su kitais vyrais, jei 
į vietos įgulos pulką butų ne* 
atkeliavęs Radionųvas, tas pats 
karininkas su kuriuo Stepas 
Vilniuje koyėši dvikovoje.

Paširųdė, jog Radicnoyui, 
Vrangelio armijai pabėgus iš 
Krymo, per Bulgariją, Austri
ją ir Vokietiją pasisekė atvyk
ti J Lietuvą, kur ir įstojo į lie
tuvių kariuomenę kaip narsus 
karininkas ir kas svarbiausia’, 
gerai mokąs lietuvių kalbą. Lie
tuvių kalbą išmoko draugauda
mas su lietuviais karininkais 
tarnaudamas, nišų armijoje.

Iš karto Radionovas bastėsi 
iš vieno fronto į kitą, iš ^ie? 
no baro į' antrą iki pagaliau 
buvo paskirtas į N. raitelių pul
ką už eskadrono vadą.

Atvykęs į S. miestelį šužU 
nojo, jog čia gyvena jo buvęs 
draugas iš rusų armijos, Vai
tukaitis, tad paskubėjo nuvyk
ti pas jį į namus su vizitu. .

Jis gan smarkiai nustebę, 
kuomet Vaitukaitis supažin
dindamas su Petronėle, reko
mendavo ją kaip savo žmoną.

—- Tamsta jau vedęs? — už
klausė nustebęs Radionovas, 
smalsiai žiūrėdamas į Stepo 
žmoną Petronėlę.

— Kaip matot! — atsakė 
Stepas šypsodamasis. .

Nuo to laiko .Radionovas pa
sidarė nuolatinis ' Vaitukaičių 
svečias, tikras namų draugas.

Mieste vėl pradėjo tarp sa
vęs ’švagždėtis, jog Vaitukai- 
tienė turi meilužį, 'eskadrono 
vadą Rądionovą. Tie-^ paskalai 
pasiekė ir Stepo ausį.

Jis pradėjo gailėtis, jog po 
dvikovos Vilniuje vėl. susibu- 
čiuliavo būdamas fronte *su Ra- 
dionovu, bet buvo vėlu., ,

Pasakyti Radionovui, kad ne
silankytų į namus buvo nepa
togu ir nemandagu, bet. klau
sytis žmonių pasakojimų taip 
pat buvo įkyru. 1

Keletą! kartų Radionovas su 
Vaitukaitiene atėjo dargi į pi
liečių klubą ir gan linksmai 
praleido laiką, kas papiktino 
dargi kitus svečius.

Vietos notaras 
kaičio draugas, 
su Vaitukaičiu 
jam:

— Nejaugi 
įstengi suvaldyti savo žmoną 
Juk baisu klausytis, k&s kalba
ma mieste!’

— Et, — pramurmėjo Ste
pas nekantriau tuštindamas li
kerio stiklelį 
Albinai 
bejėgis.

— Tad sudrausk bent tą aki
plėšą Radionovą! v

—Ateis laikas, teįpykina tik 
jis mane, aš jam primigsiu Vil
niaus laikais.

jo kedėje ir ironiškai šypsojo
si. Valandėlę palaukęs užtrau
kė gerokai savo cigarą ir pa
leidęs debesį durnų tarė:

— Ponas Vaitukaitis pamir
šot, jog vokiečių fronte yra mo
terų batalijonas! Cha-cha-cha!

Vaitukaitis, kaip tikras že
maitis, nepakentė tokios pajuo
kos ir kirto Radionovui į vei-
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šoną. Radionovas, kuris buvo 
jau pradėjęs snausti, išgirdęs 
Vaitukaitienės klyksmą, pabu
do ir pašokęs puolė priė Vaitu 
kaitienės, kuri drebėdama, kaip 
apušės lapas, stovėjo prie me
džio prisiglaudus.

Varle, varlė! 
gląusdamosi prie prisyar 
Radionovo.

Abudu stovėjo, 'kaip pirmie-l 
ji tėvai, Adomas ir Ieva, nusi
dėję prieš dievo įsakymą.

Tuo kartu iš priešais esan-1 
čių krūmų pasirodė notaras Šu 
Vaitukaičiu, kuris rankose tu
rėjo bambukinę lazdutę.

Vaitukaitis, pamatęs. prieš 
save meilioje, kad ir nusigan
dusius, porelėje savo nuogą 
žmoną ir Radionovą, paraudo, 
suspaudė tvirčiau savo bambu
kinę lazdutę ir prisiartinęs prie 
drebančios žmonos ir išbalusio 
Radionovo, smogė lazda per Ra
dionovo pečius sakydamas:

— Tamsta, tur būt, pamir
šai Vilnių, tai prisiminkit.

Pastarasis buvo bebandąs 
gintis ir kažką sakyti, bet, ma
tyt, pats savo nuogumo susi
gėdęs, tylėjo ir stovėjo, kaip 
nudiegtas.

— O tu eik namo!
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SUIRUTĖ PASAULIO FINANSŲ SISTEMOJE

Naujoji Japonijos valdžia jau uždėjo “embargo” 
(uždraudė išvežimą) auksui ir laikinai panaikino auksi
nę valiutos papėdę. Tuo budu dabar iš didžiųjų pasau
lio valstybių bepaliko su aukso valiuta tik Amerikos 
Jungtinės Valstijos ir Francija. Beje, auksinę markę 
dar tebeturi Vokietija, bet ji palaiko ją prieš savo va
lią. Vokietijos kreditbriai verčia ją neatsisakyti nuo 
auksinio pinigų standardo, kadangi jie bijosi,’ kad nu
smukus markės vertei Vokietija užverstų kitų šalių 
rinkas savo pigiomis prekėmis.

Iš dviejų finansiniai sveikų didelių valstybių, ku
rios dar neatsižadėjo auksinės valiutos, viena, būtent, 
Francija, jau irgi susilaukė keblumų. Telegrama iš Pa
ryžiaus praneša, kad Franėijos parlamentas turėjo 
skubiai gelbėti emisijos banką, kuriam padarė milžiniš
kų nuostolių Anglijos sterlingo kritimas. Tuo tikslu 
Francijos parlamentas paskyrė emisijos bankui $100,- 
000,000.

Bet toliaus Francijos keblumai gali dar padidėti. 
Anglijos sterlingo vertės puolimas kartu su naujais 
muitais, kuriuos Anglijos valdžia įvedė svetimų šalių 
prekėms, labai kehkia francuzų užsienio prekybai. Jei 
Francijos prekių eksportas labai sumažės, tai iš Fran
cijos ims plaukti auksas į užsienius. Iki šiol Francija 
turėjo perdaug aukso'; netolimoje ateityje jai gali jo

peržiuretas, tai kodėl nesu
tikti padalyti jb lėvfžfją, 
kiek tai liečiu 'Koridorių* ? 
Bet aš žiūrėčiau į tos rųšies 
reviziją iš Visai Kito taškare- 
gio.

“Kai dėl Rytų I’rūsų, to 
krašto, kuris gtfli prie Vis- 
loš, tąi butų daug teisingiau, 
jeigu ta. provincija butų pa
dalinta tArpe Lenkijos ir Lie
tuvos, paliekant Karaliaučių 
(Koenigsbėrg) laisvu mieštri, 
panašiąi kaip kad dabar yrė 
su Danzigu.,

“Metinė Rytų Musų dalis 
yra apgyventa mozūrų, ku
riuos net ir vokiečiai pripa
žįsta lenkais, nors ir vadin
dami juos ironiškai ‘Wasser 
Polacks’; o dauguma gyven
tojų rytinėje Rytų Prūsų da
lyje tai — lietuviai. Musų 
didis tautos poetas Duonelai
tis yra, iš tiesų, gimęs toje 
Rytų Prūsų dalyję. Tiesiog 
nuostabu, kad Versalės trak
tatas neatliko šušyk tos ra
dikalės, bet neišvengiamos 
operacijos, kadangi, jei tai 
butų buvę padaryta, tai šian
die nebūtų jokio koridoriaus 
klausimo.

“šioje valandoje agituoti 
už Rytų Prūsų padalinimą

d&tykaš, neš' tokia opėracijk 
jau pati savaime butų pa
kankamai skaudi. Bet atsi
žvelgiant į tai, k'ad patys 
vokidčiii neatsisako nuo 
Veršales traktato revizijoj 
kiek jisai liečia jų rj'tų sie
ną, tai valstybės privalo su
tikti reviziją padaryti ir pa
skelbti Rytų Prūsų nepri
klausomybę ir neitraliteiį, 
jeigu tuo tarpu negalima pa
dalinti Prustts tarp Lenkijos 
įr LietuVoš.”
šitiė Kiįn. Maii’onies-Mačiu- 

lio išvadžiojimai, gal būt,' iš
reiškia ir valdančios 'LiėtUvą 
partijos nusišiatymą. Tarpe 
stambiųjų tautininkų šulų yra 
aiškių Lenkijos šalininkų (kaip 
tai parode Skorupskio knyga), 
ir toks planas, kaip kad išdės
to savo straipsnyje, kun. Ma
čiulis, lenkams butų labai pato
gus.

Bet klausimas, kas atsitiktų 
su Ėytų Prūsais, jeigu jie bik 
tu paskelbti nepriklausoma val
stybe? Lenkų “Dzien. Związ- 
ko\vy” sako, kad ta valstybė 
turėtų “susiartinti” su Lenki
ja arba stačiai jąja “remtis”. 
O Liettiva atsidurtų lenkų mai
še!
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Sveikatos Dalykai
Ar jūsų vaikas mirs

Rašo Dr. A. M-ontvidtas

Amerikos prekybai daro žalos Anglijos 
Dabar jai ims daugiau kenkti ir

bankininkų paskolos

kad ir vokiečiai, it 
leistis j pakamę in-

e

Jungtinėms Valstijoms irgi nebus lengva. Jau ne
kalbant apie skaudžią depresiją, kuri vargina Ameriką 
ir dėl kurios federalės valdžios biudžete pasidarė dide
lė “skylė”,
valiutos smukimas.
Japonija, kuri pasekė Anglijos pavyzdžiu ir atsisakė 
nuo auksinės valiutos.

Taigi viso pasaulio finansiniai pamatai yra taip 
pasvirę, jogei yra pavojaus, kad jie gali visai sugriūti. 
Francijos finansai dar laikosi, kol Vokietija, jos arti
miausias kaimynas, kovoja su infliacija; bet jeigu vo
kiečiai neįstengtų ilgiaus ginti savo iharkę nuo smuki
mo, tai ir Francijos frankas važinėtų į pakalnę. O jau 
nėra ko ir bekalbėti apie Italijos lirą, kttri šėmai kabo 
ore, ir tik nuolatinės New Yorko 
neduoda jai pavirsti niekais.

Tačiau jeigu prieitų prie to, 
italai, ir francuzai butų priversti
fliacijos keliu, tai aišku, jogei vienas tik Amerikos do
leris negalėtų pasilikti ant auksinio pagrindo. Auksu 
paremta pinigų sistema tuomet susmuktų visame pa
saulyje. Tai, žinoma, dar anaiptol nereikštų kapitalizmd 
santvarkos žuvimą, kaip kad kitąsyk naiviškai įsivaiz
davo bolševikų Leninas, kuris manė, jogei pinigams pa^- 
sidarius be vertės “kapitalizmui iškris dugnas”. Inflia
cijos sąlygose kapitalistiškas biznis kai kada dar geriat! 
tarpsta, negu gerai sutvarkytoje finansinėje sistemoje.

Bet pinigų nusmukimas nuo auksinės papėdės pa
darytų milžihiškų nuostolių bankams ir visiems tiems, 
kurie turi kam nors paskolinę pinigų. Amerika, kaipo 
didžiausias pasaulyje kreditorius, stengsis niekuomet 
prie to neprileisti. Su ja eis kartu ir Francija. Todėl* 
reikia laukti, kad didžiosios pasaulio valstybės artimo/ 
je ateityje imsis griežtų žinksnių karo skolų, reparaci
jų, muitų ir kitų opiųjų šios dienos klausimų srityse. 
Sunku manyti, kad valdžios, finansininkai ir pramoni
ninkai lauktų sunėrę rankas, iki įvyks visiškas krachas.

MAIRONIS — UŽ PRŪSŲ 
PADALINUSIĄ

Lenkų “Dziennik Zwiąžkowy” 
paduoda ištraukų iš tūpusio 
Genėvos žurnale “Rėvūe deš 
Nationalites et Minoritės Na- 
tionales” (Tautų ir Tautinių 
Mažumų Apžvalga) Lietuvos 
kUnigo ir poeto MačiuHo-Mai- 
rųnies straipsnio apie Vadina
mąjį lenkų “koridorių” Prusno
se. Maironis, kuris šiandie yra

■ Į. I

Šarkos, varnos ir 
stulpai

“Tėvynes” No. 44 pasirodė 
specialės komisijos encyklikn 
“Vardan Teisybes”, po kūrįa 
pasirašo du specialės komisijos 
nariai, būtent adv. Lukošius ir 
Stasys Senkus. Trečias tos ko
misijos narys p. Jonas Tareila 
pasiliko peitraluš iki SLA. sei- 

mat,mb. “Gudrus Jonas, 
slenkant prie aukso boles rei
kalinga būti atsargiam. Ir ka
tė, norėdama sugaut pehitę, pa
kylomis ir per Šiaudus žengia.!

Į “Vardan Teisybės”- padarė 
pastabą “Naujienos’”. Tūlas *P. 
Komisijos narys padarė pasta
bas “Viehybėjė”, o Rytietis 
“Naujienų” No. 265. “Tėvynės”' 

’No. 50 gerbiamas adv» Luko
šius už tas pastabas visus ba
ra, o Rytietį kolioja išsifuosęs. 
Matomai, turi plltttnftą ant ša!- 
vo kaimyno ir bando į jį ak
meniu mesti. Bet gaila, kad ne
pataikė, — prastas iš pono ad
vokato “strielČius”. Jis bando 
kovoti su šarkomis ir varno
mis, ktfrioš jam nčditoda ramy
bės, “šokinėdamos nuo baslio 
and baslfo, bet stulpai', kaip sto
vėjo, t^fp stovi, — vis neseka 
paskiri šarkaš”.

POiiaš advokatas Rytietį ski
ria prie paukščių' gįrriiriėš, sa
ve jis štato eilėje stulpų. AČfti 
mano’ gėradejau, aš sutinką bū
tį įad fr varna bilc turėti gal
vą. NėpbfVyzdžiu tamstai Mė
tos eilėj stulgų. Stulpai visi vie
noki, — visi jie yra be galvų 
ir juose smegenų būti negali, 
ir tik šarkoms vieta ant stul
po laipioti.

Welt, varnos krankia, — rei
škia lemia ą'udtą; Audros ver
čia stulpus lauk, raują juos iš 
šaknų. <

Mes galime kiek ir pabai1- 
kauti ir apie stulpus bėi^šarkas
.pasikalbėti; jeigu to reikalauja , 
rittfsų ifitėliįentfškfimas krtuš 
nepraustaburniais išvadinti. Gal 
to reikalauja advokatiškas ti-* 
pas, kad varias ntib' stulpų VW 
kyti.

Tikiu, kad adv.,Lukošius su
tiks su mano mintimts. Aš zsti*- 
prantū, ikrid Sątįivienijimul biri 
buVę daug sveikiau, jėi Deve- 
iirio būt visai ntpažinOjęs. Bū
tų nereikėję tų specialių komi
sijų įr ponui Lukošiui būtų nė- 
ręrkėję daryti d’vi^Jų skirtingų 
verdiktų; — viphiB kAltfhti1, 6 
lutus teisinti. Rytiėčhri ir ki* 
tiėms nereikėję
daryti tų pastAbty, dėt kfeųl ga- 
4ė]o taip škdudMf džsigariti 
pdn^s Lukbšiūs ir taip he|uT- 
turingai kitus kolioti. l'ikiu, 1. ( .♦ ’• * ' * f
kad brolis adv. Lū'košiu'š taip 
gerai Devenio bfėi’ą supranta,

'Vienas taurininkų šulų, stoja’ 
už “kbridbriaus” klausimo pa
naikinimą, padalinant tarp Lie
tuvos ir Lenkijos Prusus. Bėt 
kadangi dabar toks tų Vokieti
jos žemių padalinimas butų 
sunku pravesti, tai straipsnio 
autorius siūlo “tuo tarpu” pa
skelbti Rytų Prūsų nėpriklau- 
somybę. Kun; Mačiulis rašo:

“Manau, kad toks lenkų 
‘Koridorius’, koks jisai yra 
dabAl, t. y. tas ruožas, Kūris 
eina paliai Vislų ir skiria 
Vokietiją nuo Rytų Mūsų 
neturi buitfeš pagrindo. Jei 
gu vokiečiai tarfr rėkia, kac 
Versalės traktatas turįs būt

ir

SLA. Reikalai
■ - ■ ■ ■ - - I

kaip ir pats Rytietis. Doras
teisingas SLA. narys butų nie
kad tb nepadaręs, ką jjadarė 
Devenis. Skriaudą materiale 
galima padengti, moralė žaiz
da negreit užgys. Pasitikėjimas 
tarpe ŠLA. narių yra pražudy
tas. Tas gaiia skaudžiai atsilie
pė į Susivienijimo augimą.

Kas yra pasakyta apie De- 
veriį, tą galima lengvai pritai- 
kint ir SLA. 4-to apskričio ne
laimei. Kad 4-tp apskričio iž
das žūvb, tai galima pašidėka- 
voti ponui Tareilai. Ar ponas 
Tareila darė tai tiksliai, ar ne, 
— tai ne mari spręsti. Jeigu 
ponas adV. Lepšius turi teisę 
mesti kaltę P, v Jurgeliutci 
advokatui Lopattai (ir tai da
rė dėl to, kad jo tyra sąžinė 
jam taip diktuoja), tai mano 
sąžinė man sako, kad p. Tarei
la yra kaltas dėl SLA. 4-to ap
skričio iždo žlugimo.

Dviejų nuomonių tame klau
sime negali būti. 4-to apskričio 
materialius nuostolius lengvai 
galėtumėm padengti, jeigu mes 
pajėgtumėme išgydyti moralę 
žaizdą. Pasitikėjimas 4-to ap
skričio kuopose yra žuvęs, ir 
vilties nėna, kad bent kada 4-tą 
Apškritį galima butų pastatyti 
(į tas vėžes, kuriose jis pirmiau 
bū’lo. Gaila, kėd taip tas At- 
Šįffko. Nėra reikalo kaltinti Ryr 
tietį. Rytietis ponui Lukošiui 

už akių. 4-to apskričio’ 
jiŽdb ieškojimo komisiją ne Ry- 
fiėffš rinko, bet kuopų Atstovai 
Į&-£ąmo apškfičio sŪVMiavime, 
ir kaltinti tame Rytietį nėra 
reikalo. Kad adv. Lukošius aįri 
skričio sūvažiaviriic tinkamo 
raštiško rapbrtė iždo ieškojimo 
klausime neišdavė, tai visi tą 
žino. Daugiau tikėtasi nuo Lū- 
'košiaus, kaipo ; advokato. 4-tą 
apskritį patikb nelaimė dėl to, 
kad1 jame randasi perdaug stul
pų, ant kurių varnos ir šarkos 
tekabinėjasi. i*

— Rytietis.,

ŠtA. fateį k«- 
tetas, taip pat Naujosios Ang
lijos Progresyvių Veikėjų Ko-’ 
nritetris ir Br<x>klyno bei J»(ew 
Yorko Komitetas pataria, kaip 
tmkairiiaušius, pbininuoti ėildo- 
iriąjai StA. Tarybai šitųps kan
didatus: .

I prežldėntus J; itygo- 
čiiis, 36^ kuopos narys,

i I Vįčė-prėžidęritus — J. V. 
Grinius, 135 kūopos darys;

Į sekretorius —J, Dr. A Vini1- 
332 kuėpbs naryš;

I iždininkus Kia^ys. P. Gu- 
gis, 36 kuopos riUrys;

l iždo globėjus — S. ^Baka- 
nas, 90 kuopos narys, ir Geo. 
J. Stungis, 109 kuopos narys;

Į daktarus kVotejus Dr. L 
B.’ BrMuSAš, 64
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Pcrmission

(Tęsinys)
z Prabėgo geras pusvalandi^ 
kol grafas grįžo. “A!” sušuko, 
“tamsta dar prie knygų? Labai 
gerai! Bet neišpuola visuomet 
dirbti. Prašau j valgomąjį. 
Man pranešė, kad vakarienė 
jau priruošta.” Grafas paėmė 
man už rankos ii’ abudu išėjo
me į valgomąjį, kur ant stalb 
iš tiesų, buvo padėta puiki va
kariene. Grafas . Vėl atsiprašė, 
sakydamas, kad pavalgė grįž
damas namo. Kaip ir pereitį 
naktį, atsisėdo prie židinio ir 
šnekučiavo. Po vakarienės, pra
dėjau rūkyti, o grafas šalę ma
nęs sėdėdamas nuolat kalbėjū 
ir ištisas valandas klausinėjo 
mane apie kiekvieną įmanomą 
dalyką. Pradėjau jausti, kad 
gana vėlu, bet nieko nesakiau!,' 
nes norėjau visuose atvejuos! 
patenkinti šėimininkb noru4. 
Nebuvau mieguistas^, nes perei
tos ‘nakties miegas mAūe gerai 
sustiprino, bet negalėjau iš
trukti nejutęs tą šaltį, kurį 
kiekvienas jaučia prieš auštant, 
apsireiškimas šiek tiek panašus 
jūrės srovės permainai. Sako
ma, kad žmonės, kūriė arti mir
ties paprastai miršta pradedant 
aušti ar srovei persimainius. 
Visai netikėtai išgirdome pėr 
tyrą rytmečio orą plintantį, lyg 
antgamtišką varnos ir gaidžip 
aštrų spiegimą; Grafas Drtku- 
la pašoko:

“^tai jau ir rytas! Kaip ma
no neapsižiurėta leisti tamstai 
taip ilgai išbūti be miego. Ki
tą kartą, padarykite kalbą apie 
mano naują brangią tėvynę ne 
taip įdomią, kad vėl rieūžsf- 
miršeiau, kaip greitai laikas bė
ga,” ir sklandžiai nusiienkda 
maš ‘Išėj

Nuėjau į savo kambarį irz pa
kėliau langines. Nieko nėbuvb 
galima pastebėti, mano langas 
buvo kiemo pusėje; visa ką gai
lėjau matyti, — buvo švintįs 
rytmečio dangus. Užleidęs lan
gines atsisėdau šiuos užrašus 
padaryti. •-

Gegužio' 8 d. Pradėjęs ra
šyti šią kftygą /pabūgau, kad į 
viską einu' perdaug giliai, bet 
dabar džiaugiūos aprašęs Visas 
smulkmenas, nes yra k£Ž kas 
kėistd apie' visą dalyką ir pat
čią grafo pilį. Negaliu ištrukti 
liesi jautęs labai n'čjaūkiai. Ne
žinau ką duočiau, galėdamas iš 
čia ištrukti. Daug geriau buL 
čiau padaręs visai neatvažiavęs.

daiktas, W ma
rio faktinis gyvenimas jau ipr 
ddda manyje atsiliepti“; bet, 
deja, vien tuo viskas n'ėšibai1- 
gią! Jeigu tik butą’ stf kuo pa
sikalbėti, bet niekuč nėr gyvos 
dvdšibk! Susitinku Vien su gra-

Prarfcdii' abejo'* 
ti, ar tik nėsii viėnib^I'iš gy
vas žmogus visoje pilyje. Noriu 
būti prozaišku ir prisilaikyti 
faktų; tas man kiek padės vi
sas keistenybes lengviau pakę
sti. Ir, duok Dieve, kad tik 
vaizduotė man galvos neapsuk
tų! Pasakysiu, kaip dabar st<A 
viu, arba, gėriau pasakius, kaip 
.Viskas atrodo mano akimis žiu- 
nrįt. _

Gulti nuėjau gana vėlai ir 
pramiegojau tik kelias vaian* 
da’S. Jaugdamas, kad dąi/giau 
Užsnūsti negalėsiu, atsikėliau. 
Pakabinau veidrodį prie? l&igo I 
ir pradėjau skustis. pa
jutau, kad kas tai hžd'ėjnriĄ^h 
ranką ant peties, ir išgirdau 
grafo balsą miKinti ifian labą 
rytą. Kruptelęjąu. Nųšteba’tfyjo 
pirma hepžfetebėjęs, nes veidro
dyje buVo atsifnušęs visas kam
barys. į Pašokdamas1 truputi 
si'žeidžiąu veidą, bet tuo jaikb 
to nepastebėjai. Atsakęs į gPa^ 
fo pksVcikinimą vėl atsigtįžAti 
j veidrodį persitikrinti, ar ma
no nebuvo padaVj>ta klaidi. Šį t 
kai’tą; tačfati', neapmiraYr,-'bes'

fu, bet jis!

Dotan 8 Co.

Per 10 pastarųjų metų vien 
tik Chicagoj nuo difterijos mi
rė 9,342 vaikai. Mirdavo po 
tūkstantį ir viršiau kas metai. 
Jeigu 1000 vaikų žūtų kokioj 
nors nelaimėj, visas pasaulis 
taptų sujudintas. Bet difterija 
išpiatrja Valktis po vieną ir ne
atkreipia žmonių domesio.

Dabar, kada Chicagos gyven
tojai padaugėjo, nuo difterijos 
miršta apie 500 vaikų kas me
tai. Vadinasi, mirimų skaitlius 
nupuolė daugiau negu pusiau, 

i Kreditas priklauso tėvams ir 
:sveikatos departamentui už li- 
gonių atskirimą nuo sveikųjų, 
gydytojams už ligos pažinoji- 
mą ir skubų gydymą antitok- 
sinu. Vienok ir antitoksinu gy
dant tūli vaikai miršta. Visgi 

[leidinius numirti 500 vaikų kas 
mėtai vien tik nuo difterijos 
tik viename mieste yra baisus 
dalykas'. Jėigu negalima butų 
difterijos išvengti ir savo -vai
kų nuo jos apsaugoti, riė ką pa- ■’ 
dalysi. Bet yra tikrai patirtas 

įbildąs kiekvieną Vaiką apsau
goti. Lfvi iėksoido dozės, duo
tos vienos savaitės protarpiais 1 
apsaugoja kiekvieną. Retuose 
atsitikimuose reikalinga trečia 
doza. Už kelių savaičių po 
skiepijimo ligos neprisiėina bi- • 
joti. Skiepijimas mažiau apsar- 
gina, negu skiepijimas nuo rau
pų. Didžiuma vaikų Visai jo ne
jaučia. Negalima lankti, kol 
vaikas pradės lankyti mokyklą 
ir ten j j įskiepys. Diftėrija 
dažniausia apserga vaikai tarp 

’ vienų ir šešių metų amžiuj. Se-

grafaš stovėjo* visai arti prie 
manęs, bet jo atvaizdo veidro
dyje nemanau, -fo atspindžibį 
Veidrodyje nebuvo! Veidrodyje,! 
prieik savo akis tūlėjau visą 
kambarį, bet jame, išskyrus sa
ve, kito žmogaus nemačiau. Ma
ne tas labai nustebino. į Ir šiam 
keistam apsireiškimui prisidėjus 
prie visų keistų įvykių neaiš
kus baimės ir nejaukumo jaus
mas, kurį Visuomet jūtau, gra
fui būnant arti priė manęs, pra
dėjo augti; tuo lAiku pastėbė- 
jau žaizdą saVo Veide. Iš jos 
pamažu' sunkėsi kraujas, teke
damas žėmyri skruostą. Ant 
stalo pijdejau skuštūvą ir atsi
sukau, Ieškodamas vaistų žaiz
dai Aptašyti'. > Kaip tik grafas 
paMatė mano veidą, jo akysėj 
Užliėpsribjb demonišku įniršimu 
ir išškėtęš plrštiiš ūorėjo grieb-1 
ti man už gerklės. Atsitraukiaū 
ir jo rankai palietė Viėšbbčid 
šeimini rikės mari1 duotą kryže
lį. JOmė mbmėritaJiškžfi 1 fvykb 
permaina. įniršimas pranyko 
taip grėitAi, kad pradėtu abė 
joii, ai tai iš tikrųjų įvyko.

“Saugokitės,” grafas tarė, 
“vengkite save susižeisti, šioje 
šalyje tAs yra daug pavojin
giau, negu tamsta manote.” Ir 
tuomet pagriebė veidrodį tęsė 
toliau: “Ir šis nelemtas daik 
tas yra viso kaltininkas. Jis 
yra tik biaurus žmogaus pui
kybės išradimas, šalin su juo!” 
ir atidarydamas sunkų langį. 
vienu ąavo baisios rankos pa^-. , . . 2
mojimu,, išmetė veidrodį laukan Mū menesių vaikas jau turėtų 
sudaužydamas jį žemai kiemo apsaugotas. Visi vaikai. 
Akmėnyse į tūkstančius' mažų paUnesni ne^tt 11 metų, turėtų 
gabalėlių. Iš kambario išėjo ne- puti skiepijami. Tuomet difte- 
taręš nėi žodžio. Mane tas la- pija pasidarytų tbkia pat rėte- 
bai suerzino, - nes nežinau, kaip nybė, kaip ir raupai. Nuo jos 
dabar skUsiuos, nebent varto- niękas nemirtų, t ,
damas savo laikroduko viršelį Jeigu vaikas ir pasveiksta, 
ar muilo puodelį, Kūris, laimei, vienok jo širdis ir inkštai daž- 
.yra padarytas iš metalo. Nū- nai tampa pažeisti. Kovoti už 
ėjęs į valgbmąfį, radau paruo- būvį ir smagintis gyvenimu to
stus pusryčius. Grafo Drakūloš Į kiems žmbūėms progos mažai, 
tėn nėbyVo. Pusryčiavau vie- Savo’ Valkus grilitė drausti ir 
nas. Keistą, kad man dar nė bausti, galite apie juos nėpAi- 
karfą neteko matyti grafą vai- syti, bet kada vaikas miršta ir 
gant. Labai šavbtišKas žmogus! paliėka jums savo žaislus atsi- 
Pavalgęs pradėjau, trankytis po 
pilį. Išėjau ant laiptų ir ten | 
radau kambarį, larigals į pi e-1 
tus. Vaizdas blivO nepaprastai 
gražūs ir iŠ vietos, kur stovė
jau, galėjau viską jkuo gėriaū-Į 
šiai matyti. Pilis buvo pasta | 
tyta Ąri( baisios, didžiulės, be
dugnės krąšto. Akmuo; išmestas 
iš Tango, kristų tūkstančius pė
dų niekę nepaliesdamas ’ Ap- 
rįnį, kiek aiyse sieke, siūbavo' 
zAlia* fnedžfų viršūnių jura, tiek! 
vieriur, tiek kitur buvo dideles I 
sf>lagoŠ, . padarytos kaIiių įdū- 
bimų. Viėtėfri'iš; matėsi baltūo- 
jančips tarp aukštų, krantų be-j 
vfA'žSuėjančių upių juostoj. Man; 
n’čsinori rašyti apie gimtos 
gražumus, ries jais pasidžiau
gęs pHdėjaū tyrinėjirriuš tęsti 
toliau; visur dūlys, durys,du- 
i|ys visos užrakintos, uždėtos 
Įstangomis. Visoje pilyje nėra-. 
d*au nei viėnri išėjimo, nėbent 
įiliai į sieną įspriiūstus lan-

laug pavojin-

minirilūr, tuomet tik pajaučia
te tikto širdies gėlimą. Pirmiau 
negu pirksitė žaislų vaikams 
prieš Kalėdas, aprūpinkite juos 
apSadgd nuo' dff tėti jos. Ją su
teiks jums kiėkviėriAs gydytb- 
jas.
1 ■■ ,        kiliui H^.H.1 »■■■!! ■! 1.1 I I ■    .1——■—■

TIK fcą gavome natiją 
Kultūros numerį 11. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
li^ 45 ceiitai.

Naujas No; 21 “Kovos” 
gautas šiandie; Kama 10c. 
Klauskit! Naujienose.

AMERIKOS

!

Pilis yra tikras kalėjimas ir 
aš esu
„ (Bus daugiau)

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popiė-'i 

ra tinkama laiškams ir kitokį 
jidam rašymui, plunksna* paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
$įXll coliu-

įvarui 20 ęenty 
Liniavota svarui 40c

Konventai reguliari miera 
lOp ui 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halrted St.
’, GARSINKITE 

NAUJIENOSE
■ > ' • r.

ftidri ir pagd- 
binga kh^gelė lietas, Jku- 
rie nori tapti šios Šalies 
piH&iati. Pataokinlmai 
apie iids šalies tvarki, 
apie jos viršininkų rin- 
kfinas ir yisk| kai reika- 
linga prie ėmimo egza- 
meųo rasite šioj knygelėj 
fietėVhf if anglų kalbo
mis s o rašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

chicAčL. itl.
: / : / t .. T ' ■ .V 1

Siųskite morte? orderį itbi krasoa 
ienkhliut

, f -.....

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nėdėldieniaii 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.



^Trečiadienis, gi-. ;1$, '1931....          i.r—
SMMM

ŽINIOS
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'Dar iš politikierių bylos
Dar vienas dalykas buvo liu

dijamas Sanitario distrikto by
loj. ‘Pasirodo, kad tūlas John 
G. Sheafer gavo algos iš dist* 
rikto‘neva už kelionę distrikto 
reikalais į Peoria, kuomet • tik
renybėj jis su šeimyna turėjo 
atostogas Europoj. Taip bent 
prisipažino Shaefer liudininkų 
suole sėdėdamas. Taip tai šei
mininkavo politikieriai piliečių 
sumokėtais pinigais.

Dar viena‘bomba
Sprogusi bomba išardė Stev? 

Savage valgyklos priešakį, 3025 
Wentworth avė. Pasak polici
jos, kalbamos valgyklos savi
ninkai perremontavę ją ir re
montui samdę bedarbius, užuot 
samdyti unijistus. Taigi poli? 
cija reiškia abejonių, ar ne 
unijisfai padėję bombą. Bet, 
žinoma, tai tik spėliojimai ir 
pasilieka. -

Politikieris subankru-
•tavo

Fcderaliam teismui tapo pa
duota peticija paskelbti bank
rotu Chris Paschen, kuris buvo 
komisionierius mero Thompso- 
no laikais. Sakoma, kad Pąs- 
chen turįs skolų $900*000, o 
turto tik apie $500,000. Nesi- 
gjlinant į p. Paschen reikalus 
tenka pasakyti, kad ne naujie
na,, bet kuriam politikieriai tap- 

• ti dideliu kontraktoriu, kai jo 
partijos mašina ątsiduria prie 
vyriausybės; ėdžių, rr subankru
tuoti, kai :ji .pašalinama , nuo 
ėdžių.

Pražuvo $37,000, pražu
vo ir klerkas

American Trade and Savings 
Banke, Karine, Wis„ atidarytas 
tapo' tam tikras baksas, kuria
me turėjo būti $37,000. Bet 
bakse rasta tik $200 sidabru. 
Kiti pinigAi žuvę. Žuvo ir kler
kas, * kurio globoj arba priežiū
roj • kalbamas baksas buvo.

Pats prašė -policininkų;
-kad ji muštų i

i:

u J

*« I

ut

Tel. Republic 9723

J
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. ketverge, 
■ 1 vai. po

I
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Lietuviai Gydytojai
------------------------ --------------------- - -

DR, A.«J
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So, Hahtied Street 

įTrt Calnmet 3294 
Nuo 9 < iki 12 vai. dienos ir 
nuo • 6 iki ?9 valandos (Vakare

I

I
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•Kada policininkai užvažiuoja 
buože tam . ar kitam piliečiui, 
tai jis, tas pilietis, dažniausia 
protestuoja. Bet štai - Patrick 
O’Connor. pats prašė policininkai 
kad jį muštų .jie per nugarąj 
Kada vanojimas pasibaigė, tai 
O’Connur paaiškino: girdi,'jis 
paspringęs kaulu; jis prašęs 
policininkus mušti jį per nuga* 
rą tikėdamasi, kad atspiAusįą^ 
kaulą; ažuot atspiauti, jis nuĮ 
rijęs jį; bet, girdi, tai skirtu
mo nedarą. ĮĮRWP«

ALFONSAS PACINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ‘I 

gruodžio H dieną. 9:30 valandą' 
vakare 1931 m., sulaukęs 17 me- ■! 
tų amžiaus, gimęs Cbicagoje.

Patiko dideliame nubudime 
motiną Kazimierą, tėyą JAdomą, 
seserį Jadvigą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4106 
So. Artesian Avė. . ’J

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

Visi a. a. Alfonso Pacinsko gi
minės. draugai ir pažįstami e ja t 
nuoširdžiai kvięčiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paslęu- 
tinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina. 7'evas, Sesuo 
ir Giminės.'

, Laidotuvėse , patarnauja v grabo - 
sius I. J. Zolp. tel. Boųievatd 
5203. ‘

Automobilių , dėmesiui
Ghicągo Motor Club įspėja 

automobilistus: 1 .
Automobilių savininkai pa

silaikyti registracijos kortą, 
kurią gaus kartu su 1932 metų 
laisnio lėkštėmis.

Ši korta* yra *,būtinai reikalin
ga parodyti, kai automobilio sar 
vininkas nori važiuoti į Kana
dą, Meksiką, Kūbą ar kitas ša
lis. Net jeigu . automobilio sa
vininkas nemano išvykti iš Suv. 
Valstijų, tai ir tbomet kalba
ma korta yra jam reikalinga 
patikrinimo tikslais.

liepėja chicagiečius
.Policijos komisionierius All- 

man įspėja chicągiečius:
Biznieriai, samdantys pasiuiv 

tinius prekėms ar kitokiems 
siuntiniams nunešti, patariami 
yra įspėti savo -pasiuntinius, 
kad šie dabotųsi malonių ir 
lipšnių vyrų ir moterų, kuriuos 
pasitaiko jiems sutikti kelionėj. 
Daug vagysčių kaip tik buvo 
papildyta apgavimu pasiuntinių*

Paprastai vagiliai daro taip. 
Jie ♦kreipiasi < į pasiuntinį pra
šymu nunešti laišką ir kokį pa
lietą per gatvę ir įteikti jį. ne
va ten gyvenančiam adresatui, 
o patys pasisiūlo palaikyti pa
siuntinio nešamas prekes.

Kada paaiuutinis sugrįžta, tai 
pamato, kad jo (malonusis .po
nas ar ponia jau dingę, o kar
tu dingusios ir prekės^ kurias 
jis buvo palikęs, jų rankose pa
laikyti.

Be to, vagiliai turi turtingą 
pintį deliąi neatsargumo sels- 
manų, daktarų, teatrų lankytojų 
ir kitų, kurie palieka čemoda
nus,'krepšius, kailinius ir dagi 
savo automobilius neužrakintus, 
nekieno neprižiūrimus.

Areštuotas tpolitikieris
Tapo .areštuotas Howard W.

Elmore, sanitario distrikto

yPADĖKAVONĖ

JURGIS PAUPA

Persiskyrė su šiuo pasauliu ? 
gruodžio 14 dieną. 6 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Dirvininkų kai
me. Žiežmarių parap., 'Trakų 
apskr. Amerikoj išgyveno 35 t 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime I 
moterį "Magdaleną, dukterį Oną. i 
žentą Pat. - Murphy ir »du anu-Į, 
kus ir. gimines.

Kunąs pašarvotas, ' randasi I. J. ■ 
Zųlpo . koplyčioj, 1646 W. 46- 
Street.

Laidotuvės ..įvyks 
gruodžio 17 tdieną, 
piet iš > koplyčios bus nulydėtas į į 
Tautiškas kapines.* 
. Visi a. a. Jurgio Paupos gi-i 
minės, draugai ir pažįstami esat t 
nuoširdžiai kviečiami ^dalyvauti! 
laidotuvęse ir suteikti jąm pasku-Į 
tinį patarnavimą ir atsisveikini-’ 
mą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Žentas 
ir Giminės.

1 Laidotuvėse} patarnauja .grabo- 
-rius I. J. 'Zolp, iTel, Boulevard 
>5203.'

ALEKSANDRAS SHUKSTA

Persiskyrė $u šiuo pasauliu)! 
gruodžio 13 dieną. 6 valandą Vą-'J 
kare 1931 m., sulaukęs 37 ore- '* 
tų amžiaus, gimęs Žagarės mies-'; 
te. Šiaulių apskr., Amerikoj iš- J 
gyveno ;20 metų.

Pąlįko dule^ume nųlįųdime mo- 
- tėrį Veroniką, 2 sūnūs — Ed

vardą ir ?Rpbertą, upsvius Pet- 
rauskios ,'dldes ir dędienes Vičius, 
Byans|cus -ir Kajertus ir gimines 
o Liejuvpj/motiųą, tėvą ir brolį.

Kūnas, pašarvotas, randasi 2857 
So. Bmerald Avė.

Laidotuvės '.įvyks ketverge, 
gruodžio 17 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų • į Šv. <Jurgįo parapijos 

' bažnyčią,«kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kąpines.

Visi a. a. Aleksan4(o .Shukstos 
‘ ^giminės, draugai ir> pažįstami esat 

nuoširdžiai f kviečiami ^Jyvauti 
laidbtuyėse ,’ir suteikti jam . pasku
tinį patarnavimą ir .atsisvokinimą.

Nulipdę liekame., 
efdoteeis, Vaikai, > Uošviai 
ir Giminės.

Laidotuvėse .patarnauja grabo-
rius S. P. Mažeika, Tel. Yaids 
1138.

V*
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trus tisas. Jisai yra kaltinamas 
tuo, kad išeikvojęs iš West 
Englewood Trust and Savings 
Banko $31,000. Kalbamas ban
kas buvo vienas iš dvylikos 
bankų, 
Bain. 
teisėjo 
bary, 
gynėjo
idienį, gruodžio <15 d.

kuriems vadovavo John 
Elmore tapo areštuotas 
Feinbergio teismo kam- 
A rėžta vo jį valstybės 
ofiso detektyvai antra-

Atsisakė svarstyti susi 
mylėjimo prašymą

Tęisybes departamentas atsi
sakė svarstyti peticiją su pra
šymu dovanoti Boleslavui Lidi- 
kevičiui ir Charles Wiley baus
mę, kai susimylėjimų prokuro
ras nesutiko rekomenduoti de
partamentui prašomą susimyle- 
jimą.

Tai bent vagilis
Vagilis įlipo į apartmentą 

Lyman Stanton ,15 aukšte tro
besio adresu 5510 Sheridan 
road. Pasipelnė $8,000 vertės 
graznų. Įlindo vagilis į apart
mentą per langą.

<•

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paskaita Moterų 
Draugijoj

Draugyste Lietuvos Dukterų 
rengia prelekciją arba paskai
tą apie sveikatą vien moterims 
gruodžio 16 d., 7 vai. vakare, 
Mark White Parko didžiojoj 
svetainėj. , Įžanga visoms liuo- 
sa. Prelegentas bus daktaras 
Bertašius. Jis mums duos daug 
naudingų patarimų apie užlai
kymą sveikatos. Po paskaitos 
prelegentas atsakynės į klausi
mus.

.POVILAS JUKNIS 
kuris mirė gruodžio 2 dieną Dr. 

'Mayo( ligoninėj ir palaidotas tapo 
gruodžio i 9 dieną, o dabar ilsis , 
Kazimicrinčsc kapinėse, amžinai f 
nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jįx į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugus. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Vaičiūnui kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame seserims už papuoši
mą bažnyčios; dėkavojame grabo- 
riui Eudeikiui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį. (o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame biznieriams 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse Žtpo- 
niėms^o tau musų mylimas brolį 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Broliai, Sesuo, .Brolienės, 
Švogeris ir Giminės.

DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULĄNCE PATARNAVIMAS DIENĄ s ir fN ARTĮ
Mea visuomet teikiame širdingą, <simpatingą ir ramų s 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai ‘reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO
/JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofiiaa

4605-07 South Hermitagci Avenue
Viii TMonaii YARDS 1741, ir 1742 '

■'■' ’;• W[* v; &<- .-’^r p; : ■ V- y^'t

* Lietuvi ai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Jtarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
20 IV. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 S a, Halsted Street

Gcrb. draugios narės, taip* 
gi ir artimos draugės apšvietie- 
tės moterys bei merginos, nuo 
16 m., esate, nuoširdžiai kviečia*- 
mos atsilankyti trečiadienį, 16 
gruodžio, į viršminėtą vietą. 
Paskaita bus labai įdęmi jr nau
dinga. Tad nepraleiskite pro
gos.

Kviečia visas Komitetas.

Lietuvių valanda
Kiekvieną sekmadienį, nuo tl 

iki 2 vai. po piejjų iš radio .sto
ties WCFL. girdime gražius lie
tuvių tfadio programas* kuriuos 
duoda Jos. F. Budriko muzikos 
■krautuvė ir kuri randasi? Bridge- 
porto kolonijoj, 3417 S. Halsted 
st. Taip ir pereitą sekmadienį 
duotasis programas pasižymėjo 
gražių dainų išpildymu ir šau-* 
nia,; harmoninga muzika. * j

Beje, teko .patirti,’jog p. Bu
drikes veda derybas su radio 
stotimi, kad Kalėdų Dieną 3 
vai. po pietų surengti gražų lie
tuviui radio programą. Tas bu
tų visiems smagu ir iinksma. 1

Grabučiai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų, patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eati sąži
ningas ir nebrangiu to
dėl, kad neturime 11- 
laidų užlaikymui aky
čių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIŲS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ; ir graži ' koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T.l. iR0OMT.lt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORlUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt -2515 arba 2516

2314 W. 23rd Chicago
SKYRIUS t

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

T.Mona, Yanh IBS

Stanley P. Mažeika
Grabofius ir 

Balzamuotojas
(Moderniška KokplyČia’Dovanai ' 

Turiu, automobilius visokiem! reik* 
lama. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. '

J. .F. RADZHJS
, PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABQRIUS CHICAG0J 

Laidotuvėse patarnaut 
>ju geriau Jr j pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

. bų. išdirbystės.
OFISAS:

668 J8th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.
(Tęl. Vfctory 4088

Lietuviai ^GydytoJai |

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 24
• nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

---------O---------
' _ ___________________ r——

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 1 T

DR.BERTASH 1
756 W. 35th St. 4

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

Nedėldieniais pagal sutartį —

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 —

DR.NAIKEIIS
756 W. 35th St

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

L Nedėldianiais pagal sutartį Į ,r
- ----- o-----

- n

Dr. P. M. ŽILVITIS '
». j __ ■ 1GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

3243 So. Halsted Street
Ofiio Tel. Vic.ory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615 A

h Dr. P. P. ZALLYS i 
‘DENTISTAS 

30 E. Ulth St.
m Kampas VJabash Avenue

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

1

Dr. Suzana A. Slakisp 
Specialistė Motera ir Vaikų Ligą 

4145 Archer Aye.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai) 

, Seredomis ir nedėliomi* pagal susitarimą 
e Ofiso Teh Lafayette 7337

Rez. TeL Hyde Park 3395 ,

Telefonas Boulevard 1939DR. S. A. BRENZAl
J*a Ofiso valandos:

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

da 4608 South ^Ashland Avė.
!os Netoli 46th St. Chicago, III

u DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11, ryto iki' 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

* Rea. 6600 South Artesian Avenue »■'
AS Pbone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street / 
CHICAGO. ILL.

A. M0NTV1D, M. D.
We.t Town State Bank Bld). 

2400 Madison Sh

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

Namų telefonas Brun*wick 0597

w SVARBI ŽINUTE
- DR. M. T. STRIKOL
_ . Lietuvy s Gydytojas

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį
80 Tel. Boulevard 7820
s- Namai:

;6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930Q -........-

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

Tel. j Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai. ryto 

t ' nuo 6 iki 9 valandai vakaro

L DR. V. J. KOWARSKAS
ne GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“ 2403 W. 63rd St, Suite 3

Tel. Prospect 1028
te: ,Rex.12359. S.. Leavitt St. Canal 2330
are Ofiso valandps 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

i S'(Naryauckas)
GYŲYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 ~Marquette Road

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

-DR. A. L YUSKA
etai 2422 ,W,. Marquette Rd.

kampas 67tb ir Artesian Avė.
3 Telefonas Grovebill 1595

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

nedė|įoms pagal, susįtarimą

PeterConrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St h Tel. Englewood 5840

Graborlai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th*JR. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. ,49th

Telefonas 

Cicero 3734

Ct.

.... ■» 1 . ..............".i 1 1 —*■*—

-Lietuvės Akušerės

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY 

■B MIDWIFB

6109 Sout
Albany A

Phone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI 

Sugryžo ii. Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris e 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigia 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudai 
akių karštį, nuima kataraktą, atitai 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenj 
teisingai , akinius. Visuose atsitikimui 
egzamipavimas daromas su elektra, pai 
dančia mažiausias klaidas. ■ Speciali aty 
atkreipiama' į mokyklos vaikus Valam 
nuo 10 iiki 8 v. Ncdčliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATI ! A1SO į FRU! 
•PĄ! LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIM 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
; akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė

Phone 'Boulevard 7589

Tel. Yarda 1829

DR. , SER]
LIETUVIS AKIŲ SPEC

Ofisas ir. Akinių, Dirbtuvė '
756 West 35th St.; ' ‘ ■ ■ • - 

kampas Halsted St.
Valandos nito 10—*4, nuo 6 iki^8 

■ Nedėliomis nuo 10 tiki 12.

D noki te, savo . akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA
OPTOMBTRIST 

^Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland A 

(kampas 47rh čSt. 
T,el. f Bouleyard -64f

Duokite eavo akis išegzaminuoti 
i DYKAI 

Registruotam Optometristui
Akių Spęciąlįstas. Virš 15 metų 

patyrimas
Akiniai nuo^$3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasd

DR. J. GROUPE 
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6

A. L.Davidonis,M.] 
4910 So. Michigan Aven 

Tel. Kęnwood 5107 
VALANDOS:

.nuo 9 iki 11 valandai r 
nuo 6 iki 8 valandai va 

apart iventadienio ir ketvirtadieni

'Pbone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredbmii .ir nedėliomis pagal vata 
Retidencija i6628 ^o Richmond .Sti 

Telefoną* Republic 7R68

DYKAI TRAUKIMAS -BE DARBI A 
Ketvertais — 1 iki 3 po piet 

Ūtarninkais — 2 iki 3 po; piet ti

Dr. Vincent -C. Steel 
(DENTISTAS 

f <4180 Archer Avenue

.t .ij.. ■»■«;. < ■ ■ ■ .......... m..... . ..  ......

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise . patinusias, išsipūtusias 
v blauzdų gyslas.

Valandos ųup 1 iki v4 ir nuo 7 iki 9 v. 
'• Nedaliomis nuo. 10 iki 12. 
3343 6’o. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas x

4712 South Ashland Avė.
, Tel. Boulevard 7589
Ofiio /valandos 10 lyto iki >8 vakain. 

Rtiidcncę Phone Hemlock 7691

Phone Boulevard 7042

C. Z. VEZELIS
Dentistas

i So. Ashland Avė.
arti 47th Street

z įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam! žinomas per 25 me
st kaipo patyrę! gydytoja!, chirurgai 
\ akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 
ų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
letodus X-Ray ir kitokius elektras 
rietaisus. ,

Ofisas iir Laboratorijai
025 VV. 18tb St., netoli Morgan Si.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 4 iki 7i3O rak vaiuue 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

lydė Puk *6755 ar Randolph 6100

JR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja *20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lobo# 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS!

Juo 10 iki 12 vai ryte,. nuo. 2 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
ikaro. * N t dėl. nuo 10 iki 12 V. dlca| 

Pbone Midway 2880 ,

■■

Telefonas Yards 0994

r. MAUR1CE KAffli
4631 South AshUnd Avanua 

Ofiso valandos t
to 10 iki 12 dieną, 2 iki 3, po, plot.
7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12

Rez. Telepbone Plaza 3200

•1

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 1 st Street 
CHICAGO, ILL.

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

I

TdJ Canal 4050 Veneciškos

M. H. Rohwedder, M/D.
1800 S. Halsted S t. 

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos • Odos I

Advokatai

K. G ŪGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn1 St., Room ll|3 

Telefonas Central *4411 '
Valandoa: nuo 9 ryto iki-4 ipo jpįetų 

Gyvenimo vieta 
<3323 South Halsted Street 

T<1. Boulevard : 1310 
Valandof: nuo 6 iki 8 vai Jtštkyiimi 

vąk a rą, iš« ky rus k et vergą 
Nedalioj 'nuo. 9 iki 1 (2 ryra

A.A.OLIS 
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 18333 
Valandos nuo 9 ryto . iki 5 . vaL . vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victorg 0563 

Valandos — 7.4ki <9 vikare 
Olia-rV|arm. -Ketv. ir SnbatM vak, 
Vaialle—-Pan., Ser. ir Pėtnyfioa vak.

I

i

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai

2221 West 22nd St
Arti ■ Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 -
Valandos i9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pčtnyžioj nuo 9 iki 4
-• ....................... . 1 v—

A. A. S L A KIS
<ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 Washington iSt.
Room 1502 TeL Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Ųtarn., Ketv., Ir Subatoi 
— 6 aki 9 vai.

4145 AraherUve. W Udagette 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

JOHN JI. įBORDEN
(John Bagdžiunai Borden) 

. LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W Adamt ^t., Room 3117

Telephone Randolph 6737 
VakarUs IHl "W. 22nd St. mra 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 , ryte. Republic 9608

.1. | ......... .. l|Į Į , II.ĮIM .....................  | UI.... ..

JOSERH ,J. GRISI
(Lietuvis .Advokatas

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

R«z. . 6515 So. RockuMU SL

iR0OMT.lt
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SLA. RINKIMAI IR RADIO
. : . ...... -

-i

i,:>

i. ...f 1
■ Tre&adiėhis, ’gr'. 16, 1981’

/

Einant Susivienijimo virši* naitiid orgahižacijoj randami to‘ 
ninku nominacijoms varoma la* 
ha i smarki agitacija už senus 
arba kitus kandidatus. Laik
raščiai pilni SLA. reikalais įvai
rių straipsnių, išsiuntinėta tū
kstančiai agitatyviškų lapelių ir 
išleista šimtai dolerių agitaci
jai per radio.

Nariuose pasireiškęs toks di* 
delis susidomėjimas savo orga
nizacijos reikalais yra labai 
džiuginantis dalykas. Tiktai bė
da, kad'didžiuma “veikėjų” 
bemokindami vieni kitus perei
na visas švarumo bei padoru
mo ribas.

Pereitą septintadienį, 2:30 
po pietų .klausiau lietuviško ra
dio programo duodamo kokios 
tai, man pirmą kartą girdėtos, 
“Liaudies Sąjungos”. Didesnė 
dalis laiko sunaudota agitaci
jai už kai kuriuos kandidatus į 
SLA. Pild. Tarybą. Po Dr. As- 
mencko trumpos lekcijos apie 
sveikatą ir Byanskui paskambi
nus ant piano tapo perstatytas 
vienas “žmogus” (atrodo, kad vi
si kiti programe dalyvavę yra 
ne žmonės) “padaryti spaudos 
apžvalgą”. Tas anonimas SU- 
rokavęs visus K. Gugio griekus 
puolė J. Pronskų už Jono P. 
Kauno straipsnį: “Gegužis, Ra
čiūnas ar Bagcčius?”. Girdi, 
Jonas P. Kaunas yra ne kas 
kitas kaip tik J. Pronskus, ku
ris dienas ir naktis praleidžiąs 
pas Gugj.

Aš nežinau ar Kaunas ir 
Pronskus yra tas pats asmuo 
ar ne. bet mane tiesiog stebina 
“spaudos apžvalgininko” drąsa. 
Tiktai visai netekęs sąžinės su
tvėrimas, pats pasislėpęs po sla- 
pivardžiu, gali pulti kitus, tan
kiausia visai nekaltus žmones, 
už tą, ar kitą straipsnį.

Tas vienas žmogus baigda
mas “spaudos apžvalgą” daryti 
užvažiavęs socialistams pareiš
kė, kad dabar šaudąs tiktai iš 
mažųjų kanuolių ir “vvhen the 
time is a ripe”, tai, girdi, pra
dėsim šaudyti iš didžiųjų ka
nuolių. Kaipo įrodymą, kad jis 
nejuokauja, “spaudęs apžvalgi
ninkas” iššovė vieną šūvi iš Di
džiosios Bertos—J. Pronskaus 
adresu. Būtent, jeigu J. Prons
kus nenustosiąs kalbėjęs apie 
Geguži, Bačiuną ir Bagočių, tai 
pamatysiąs ką jam (Pronskui) 
Imigracijos Departamentas pa
darysiąs !

Tai matot kaip toli musų 
“veikėjai” nuėjo. Jie nebepa- 
sitenkina niekinimu, šmeižimu 
jiems nepatinkamų žmonių — 
jau gąsdinti pradėjo. Jeigu 
“spaudos apžvalgininko” pareiš
kimas išsipildys, tai be Imigra
cijos Departamento pagelbos 
vargiai bus išrinkta SLA. Pild. 
Taryba. Aš visai nesistebėsiu, 
jei ateinantį septintadienj 
‘.‘spaudos apžvalgininkas” per 
radio užkvies ir prohibicijos 
agentus į talką padėti išrinkti 
Susivienijimui Pild. Tarybą.

Liūdna, kad vienintelėj tėvy-

kių žmonių, kurie užsiima netik
tai šmežimu, bet ir gąsdinimu 
žmonių.

Pagalios prašyčiau * minėtos 
radio valandos rengėjus, kad 
paaiškintų kas per vienas tas 
“spaudos apžvalgininkas”, kad 
radio klrtnšytojai Žinotų s u kilo 
t tiri

Atsišaukimas į Čhi 
cagos Lietuvių vi- 

sUomehę

reikalo J. Čeponis.

Bridgeportas
“Vilnies” darbi ninku išnaudos

1 j imas

.$11 savai-

Andriulis 
dar visus

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų į 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL. (

Komisarų dienraštis labai 
daug rašo apie ' išnaudojiiųą 
darbininkų tose įstaigose, ku
rios nėra komunistinės. Bet ji 
žodžiu neprasitaria apie savo 
spaustuvės darbininkų išnaudo
jimą; nepasako kaip juos 
skriaudžia Andriulis ir Milleris, 
kurie yra šiandie bosai “Vil
ny”.

O tikrenybė pas komunistus 
yra tokia. Darbininkų algos 
neatmokėtos daugiau kaip už 
mėnesį laiko. Apie tai teko 
nugirsti iš komisarų dienraš
čio pastogės, iš kurios žinia pra
siskverbė per Andriulio ir Bim
bos cenzūrą.

Ne gana to, kad komunistų 
dienraščio darbininkai negauna 
algos, reguliariu laiku; ir pa
čios jų algos yra nukapotos iki 
žemiausio laipsnio. Kiek lai
ko atgal Andriulis su Milleriu 
pasikalbėję nukapojo algas kai 
kuriems darbininkams po $6 
savaitei. Trumpu laiku po to 
algos buvo vėl nukapotos $5, o 
tai sudaro kapojimą 
tei.

Pastaruoju laiku 
su Milleriu nutarė
“neištikimuosius”, kurie tars žo
dį prieš algų kapojimą ai’ Bim- 
bos-Andriulio diktatūrą, ap
šaukti sklokininkais, kontrre
voliucionieriais, pruseikiniais ir 
gi-igaitiniais ir mesti lauk iš 
darbo ir iš komunistų partijos 
ar kitų organizacijų, kurias 
Andriulis kontroliuoja.

Pirmąją komisarų dienraščio 
spaustuvės auka pasirodė rai
džių rinkėjas (linotaipo ope- 
ruotojas) Jonas Žilinskas, ku
riam nukapojo algą net $9 sa
vaitei ir tiek uždėjo ant jo dik
tatoriškų persekiojimų, kad jis 
nebegalėjo darbe pakęsti ir tu
rėjo apleisti dirbtuvę. Sakoma, 
kad komisarų dienraščio bosai 
tuo budu atsilyginę jam už rė
mimą Strazdo.

Kai Žilinskas apleido “Vil
nies” spaustuvę, jis vėliau ke
lis kaltus kreipėsi į komisarus 
prašymu sugrąžinti jam trijų 
savaičių algą, kuri buvo neišmo
kėta. Bet algos negavęs.

Eina kalbos, kad ir kai ku
riuos kitus komunistų dienraš
čio darbininkus laukia Prusei- 
kos, Strazdo ir Žilinsko )iki- 
mas. Ba, esą, “Vilnies” vidu
ry verdanti, kunkuliuojanti 
sklokos epidemija ir galįs sprog
ti Bimbos-Andrulio burbulas. 
Todėl mėginama su skiediniu- 
kais ir šiaip neištikimais apsi
dirbti anksčiau ir tuo budu pa
šalinti ekspliozijos pavojų.

O kad sklokininkų randasi 
“Vilny”, tai Andrulio-Bimbos; 
šalinipkai nužiurt net iš sekanto 
įvykio: kuomet rengta buvo 
Pruseikai vakarienė, tai sklokb 
nihkų garsiniįią ką#n kas į- 
dėjo į “Vilnies” langą. Ir tąs 
garsinimas išbuvo ten net iki 
vakaro iki jis pastebėta.

—Senas Petras.

Mes, ' žertiau pasirašiusios 
šiuomi kreipiamės į jus, gerbia
mi Chicagos lietuviai, ir prašo
mo mums pagelbėti surengti Ka
lėdų- piėtus labiausia suvargli- 
siotti.4 Chicagos lietuvių bedali 
bių šeimynoms ir paViehiefnš. 
Aukas maištu ir pinigais Įira- 
Šo?4e ^ių/ti I “Naujienas”. ,

Nuoširdžiai tikime, jog Chi- 
cagos lietuviai gausiai atsilieps 
į musiį pfaiymą.

Elena Bėrteher, 
Emilija Šukienė, 
Jennie Žymont, 
Maria Jurgekmis. 

, j 'Aa.ni.—.X..

Aukaukim į Bedar
bių Kalėdini Fondą

.............. .
Kiekvieno asmens 'širdyj ar

timo meilė mėgina .sukurt sau 
lizdą, tik, dėja, ne visur ji tą 
laimę teatranda. Užtai ir mes 
ne pas visus ją rasti tegalime. 
Vienų širdyse ji bujoja pilnoj 
savo grožybėj, kitų gi širdyšė 
it gęstanti žvakė tešviečia. Yra 
ir tokių, ką šaukia: šalin su 
artimo meile, su labdarybe. To
kie gyveha vien tik dėl savęs, 
o ne dėl vargstančios alkanos 
mibios. <Tat pasakyt, jog arti
mo meilė bujoja tarp viso pa
saulio žmonijos, butų kĮąidifi- 
ga, o užgint' kad jos nesiranda 
irgi negalima. '

Prisiminus geras pasekmės 
pereitų darbymeties dienų, kai 
mes rengėme Velykų dienoj pie
tus savo tautos bedarbių žmo
noms ir jų vaikučiams, jie pa
rodė, jog labdarybe stovi pir
moj eilėj tarp mus lietuvių. 
Tam tikslui aukos buvo nuosta
biai gausios. O negalima pa
miršt kaip nuoširdžiai, kaip bro
liškai į tą parengimą buvo at
sinešta. Kiek tai gero valgio 
buvo prisiųsta. Vis tai vaisiai 
prakilnių širdžių.

Pereitą žiemą daug įdirbta 
nedirbančiųjų naudai’.* Tuomet 
turėjom gelbėjimui fondą, rin
kom drabužius, davėm Kalėdi
nes beskes^ šiais metais trupu
tį atsilikom. Nuo kitų reikme
nų galima prisilaikyt, gi nuo 
alkio neątsiginsi —- jis kankina 
žmogų be jokio pasigailėjimo.

Nepalikome neapdovanoję ne 
turte esančius pereitais metais, 
nepaliksime jų nė'šiais. Aukau
sime jų labui pagal savo išga
lės. N01*8 mažai laiko beliko iki 
Kalėdinės šventės, vistiek dąr 
suspėsim savo aukas bedarbių 
naudai pasiųsti.

šiomis dienomis susitvėrė 
Naujienose Bedarbių Kalėdinį^ 
Fondas, kurio tikslas bus ap
rūpinti maistu už vis labiau su
vargusias lietuvių šeimynas. 
Pagal įplaukų didumą ir jų 
skaičius - bus aprūpintas. Tad 
visi tie bedarbiai, kurie bds 
apdovanoti jūsų aukomis, jau 
išanksto tarįa jupi ačiū. , \

■■ šu|«. .
*——j—:— ;

Vienas geraširdis i 
jau atsiliepė

P-nas F. Stanionis, 2049 
Pierce Avė., pirmas .paaukavo 
$1.50 į Kalėdinį Pietums reng
ti fondą. <Ačįu p. Stąnioniui.

, M. J-—nė.
I I II •••III -.1 Vi J J-

18 gatvės apielinkė
Naujas lietuvis aptiekoriųs

SVARBU ŽINOTI
— Kur draugas einiA ; >
— Nagi į valgyklą.
— I karią? k
— Ve gi j tą mažiuką, kurią buvo išbombardavę. Teo 

gardus valgiai ir žemos kainos.
—O kur ji randasi?
— Ant Bridgeporto, adriiu

3456 South Halsted Street
Tel. Yards 1677 •
T. ALEXANDER 

■ i.........—

yra

P-nas Bakas užėmė vietą ne
seniai mirusio aptiekoriąus Ed- 
dy Stahl, 670 W. 18th St.

Aptiekoriųs Bakas šibje vie
toje pradėjo biznį, 10 dieną šio 
mėnesio.

Svarbu yra žinoti visiems lie
tuviams, vietiniams ir aplinki
niams, kad šioje vietoje jie tu
rės atsakantį aptįękorių, įUųris 
bile reikale tinkamai patarnaus. 
Nes p. Rakas yra pilnai paty
ręs savo profesijoj žmogus ir 
aptiekos bizny įėr daugelį me 
tų. Jis taipgi yrą . Mačiai ( žino 

’mad Chicagos lietuviams man

dagtis -biznieriai Višltir, 1air jis 
yrA turėjęs bižnj* žtnohės bu- 
tfo įatehidnli jo patarnavimų, 
todėl ir šitoj Viėtoj nėra abe
jonės, kad jis tutėš geras pa
sekmes. Vietinis.

■ ■ ................... ^,4 I iilM.-.m, „

Kalėdų parengimai 
lietuvių vaikams

Tikėtai dąiihattti Veltui /

LithUahiafi tJniVefSity Člub, 
Lietuvių Studentų otganižacija 
iii ošia Blalėdįiiį ^aVengimą nc- 
tuk’tingiems HėtdVib Vaikams. 
Pateįgimai įV^kš Bfidgeporto 
žin otriuose i botii Rtograf ii ose
(tfiovieš) RamoVdjė ir Mildoje.

Ramovoje ir ilildojė jdįinie- 
siemp lietuvifikttina ii- lietuvai
tėms buš parėfjlgthš tam tikras 
įdofiiuš kalėdinis' programas ir 
beto jie bus’ da£ Vaišinami h’ 
kalėdų Dieduko. Įėjimas į pa
rengimus bus veltui, tik kiek
vienas turės įsigyti Gilėtą iš 
anksto.

Biletai yra 
vietose: > į

Naujienose, 17Š9 S. Halsted

turi nuovokos Raip įdomius juo. 
kus krėsti. Teisybė,iš jo pasi
rodymo estradoj publika juo
kiasi, bet ji taipgi juokiasi iš 
kiminų cirkuose. ”

Bridgeportietis.

Cicero
14 d.,

dalinami šiose

Sandaros ofise, 3286 South 
Halsted St.

Margučio ofise, 2487 W. 69

PbTnadienj, gruodžio 
įvyko SLA. 3()1 kuopos prieš- 
metinis susirinkimas, šiame su
sirinkime tarp kitko buvo nė* 
fninavirhas kandidatų į S.L.A. 
Pildomąją Tarybą. Nominacijo
se kandidatai gavo balsų tiek:

į prezidentus ,—» F. "Bagd- 
įius 31, Grifiiiis 7, kiti kandi
datai po vieną, po du balsu; 

‘ Į vice-prezidėhtus — Grinius 
85, Račiūnas 10, Vinikas 1;

J sekretorius — Vihikas 29, 
Semaška 6, Jiirgeliutė;^, Stepa
nauskas. .3;
į.--Į kasierius ’ Gugis 34,.Ket
virtainis 6,' Tareilaji;

Į iždo globėjus ~ Bąkanas 
88, Stungis 30, Raginškas 2, 
Januškevičius 6.

Į daktarus kvotėjus — Dr. 
Karalius 20, Dr, Bronušas 18, 
Dr. Klimas 1.

Susirinkime dalyvavo narių 
apie 50. Platesnis susirinkimo 
aprašymas- tilps kitą kartą.

Red.

- Gugis 34, Ket-

surengtas šaunus vakaras. • 
Gauta žinia iš resyverio už

darytosios bankos, kad prieš 
kalėdas bhs išmokama dvide
šimt nuošimčių pinigų. Tikisi 
gauti ir Susivienijimas savo 
dalį pinigų, , *

Varžytinių renkant valdybą 
susiviehijime šiemet nebuvo, 
turįnit todėl, kad nėra opozici
jos. Nors visokių pažiūrų na
rių yra Susivienijime, bet jie 
susirinkime nepolftikuoja, Va
duojasi kiekvienas savo protu. 
Pagal savo supratimą ir bal
suoja už kandidatą nominuotą į 
valdybą.

Balslj skaitytojai buvo iš
rinkti: B. Butkus, J. Kirkus ir 
I. Jankus. Kiek į kurį urėdą 
buvo kandidatų, smulkmeniškai 
nepaduosiu, nes perdaug vietos 
užimtų. Pranešiu bendrai ko
kia Valdyba išrinkta.

Pirmininkas J. žlibinąs, vice
pirmininkas K. Pašakarnis, pro
tokolų raštininkas J. Tamašaus-

------------- ----- ------ ,____  _ V,_ T

kaš. fin. rašt. V. Dargiš, ižd. J. 
Viliuhas, trustisai seni užtvir
tinti: k. Mikšyš, J. kirkus ir 
S. ŽtoČitlS. Iždo globėjai V. 
BtiČihskas, A. Andrijauskas ir 
K. Baltrimas. Maršalkos: B. 
Buivinas ir 1. Jankus. Koresp. 
J. Tamašauskas? Knygų peržiū
rėjimo komisija J. Kirkus, K. 
Baltrimas ii* T. Petkevičius. 
Bendrovės atstovas B. Butkus.

Niitarta atspausdinti vieną 
tukštanlĮ daktaro paliudijimo 
ligoniams. Iki šiol Susivieniji
mas to neturėjo. Tą privertė 
Susivienijimą įsigyti patys na- 
riai. MAt, šią vasarą keli na
riai sirgo, kurie nepranešė raš
tininkui, kuomet\jie atsimalda- 
vo. Dabar, kuomet daktaro pa
liudijimas bus, tai bus geresne 
kontrolė ir, žinoma, biskį bus 
apsunkinti ligoniai.

Susirinkimas buvo ramus, tę
sėsi dvi valandi, apsvarstyta 
daug svarbių reikalų.

, —Korespondentas.

PRANEŠIMAI

Mickevičiaus Knygyne, 3653 
S. Halsted St.,..

knygyne, 3210 S. llalsted St., 
Bijūnėlio vĄikų chore, ir 
Įauhpjj Birutėj,; ,. . t, 

, Tikietų yra mažai, todėl kiek
vienas skubėkite ir .įsigykite 
tikėtą kuo anksčiausiai.

.Diena, šeštadienis (Satiirday) 
gr.uod. (Dečember) 19, 11 vai. 
ryte (A. M.)—X.

• /-------- -.4----n.-

Prašom atsiliepti
J. BarieVich, Įcuris padavė ant

rašų* 8452 S. Albttoy Avė. pra
šomas tuojaūš Afšiltreipti ar to- 

labailefonuoti į “Naujienas” 
svarbiu reikalu.'

NorthSide
Linksma gimtuvių diena.

šeštadienį, gruodžio 12 dieną, 
p-lė Vladislava Julėvičiutė pa
minėjo savo gimttovify dieną pa
sikvietusi artiriiflibsius pažjsta- 
mus. Sinagiai praleido laiką prie 
visokių žaismų ir juokų. P-le 
JuliyičiMS dar yra jauna mer
gaitė. Vos apie dvidešimt me
tų, bet kaip Lietuvoj gimusi, 
ji yra darbšti ir Energinga dai
lės rateliuose. r

Nors prie dabartinių laikų ir 
sunitu yra pakelti tokie poki- 
liai,' bet jaunuomenė nori ir pa
silinksminti. Taigi Svečiai, ku- 
riŽ susidėjo iš jaunuolių ii; ke
leto Northsides nekaltų berne
lių, smagiai praleidę laiką, visi 
linksmai skirstėsi ačiuodami 
Vladislavai už smagias vaisęs.

i

Bridgeportas
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.Sekmadienį, gruodžio 
Lietuvių Auditorijoj p. 
gaitis. turėjo parengimą. 
\ Tarp kitų p. ^'artisto, 
toriaus, kompozitoriaus” 
numerių svarbusis 
“Esela” nominacijos

Parodavo Vanagaite Gugį, 
Grigaitį, Gegužį, Bagočių ir ki-’ 
t u s. Kalbos, kurias Vanagaitis 
įterpė jiems, žinoma, bdvo be
prasmės, ; idij otiŠkos, : nes kų 
nors tikslesnių»jis; besugeba pa- 
sakytt. ’l-'1' •;

Ak taip: išvedęs titulų vįsuo- 
menės darbuotojus j estradą, 
p. Vanagaitis nepamiršo paro
dyti, jogei jie esą dideli šnap- 
so mėgėjai, ba tuoj pasirodė jų 
rankose “naminė” ir jie pra
dėjo “ragauti” jąi.

' „ AŠ nežįnau kaip dideli Snap
so, mėgėjai yra: Gugis, Gegužis 
ir kiti* bet turiu drąsos tvir
tinti, kad anaiptol. didesni 
už p. Vanagaitį it tur būt daug 
mažesni už vidutinius gerėjus, 
kurie neatsisako stiklelį kitą 
kai kada išmesti. .

P-naš Vanagaitis varosi ant 
juokų. Betxatrodo/ kad jis ne

Kensington
Pereitą penktadienį, gruodžio 

11 d., įvyko Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo priešmetinis 
susirinkimas sušauktas atviru
tėmis. Narių atsilankė daug. 
. Sirgo A. Jucius. Tebeserga J. 
Bųitkus ir J. šarkauškas; pa
starasis ligonis pereitą savaitę 
susižeidė. Jis dabar yra Ro- 
selando Community ligoniėje, o 
Buitkus Harvijoje.

Susivienijimas su komisija 
yra prisidėjęs prie surengimo 
bendro vakaro su vietinėmis 
draugijomis. Komisija jau tu
rėjo pasitarimo, ieško svetainės 
vakarui. Po Naujų Metų bus

Draugystė Lietuvos Dukterų rengia 
paskaitą apie sveikatą vien tik mote
rims, gruodžio 16 d., 7. vai. vakaro. 
Mark White Parke, didžiojoj svetainėj. 
Įžanga visoms liuosa. PrelegetAas bus 
D6 Bertašius. Jis mums duos daug 
naudingų patarimų veltui. Po paskai
tos prelegentas atsakinės j klausimus, tad 
gerb. narės ir artimos draugės Apšvietie- 
tės moterys bei merginos nuo 16 metų 
esate kviečiamos atsilankyti j paskaitą.

— Komitetas.

> —TT--Humboldt Park ' Lietuvių Politiško 
kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
1 7 dieną gruodžio Almirps Simons svet., 
1640 N. Hancock st., 7:00 v. v., nes 
bus kandidatai nominuoti ir rinkimai 
valdybos dj| 1932 m. Taipgi du' labai 
svarbus klausimai išrišti.

Sekr. A. Walskis.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svederius Ir 
pančlakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralftlumfit 

sutaupyti nuo 76% 11d 100%.

F. SELEMONAVICIA
604 WMt 83rd, St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8486 
Atdara dienomis ir vakarais.

Didelis smagįima; 
de|

Fypkės ir
Cigaretu

tojų

Digestible 
as milk 
itself!

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SUI.FURINBS VANOS IR 
EL.KKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmontal visokių kraujo ligų, reuma
tizmo. nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiau*, Bciatica Ir visą* panai! aa Ura* gy
dome bu elektros therapy, violetiniais 
spinduliai*, sonuaoldal elektros prietai
sais. SulfurinSe vanos sutvirtina vandeni 
Iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautoju* ir masažistus. 26 įvairų* 
treatmental. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S,. Paulina. Tel. Boulevard 4662

/

&RAFT
Velveeta
i skanų naują sūrį galima 

tarpinti, raikyti, tepti!
v Kaip jo pilnas, riebus 
■i sūrio skonis pritinka prie 

kitų valgių I Mėsos, žu- 
» yies, kiaušinių, daržovių, 
į Ir jis sveikas —r 
| virŠkinasi, — tyras kaip 

tyras pats pienas! ? >? i. > 
Pabandykit jį šiandie 

—dėl kepimo ir sendvi- 
čių; Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake

lengvai

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Węstern Avc.
Phone Republic 4544
______ ____  , ____ r

STANKŪNAS ? 
.Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

i zstudiją arba pašaukit f namus 

3315 So. Halsted St.
Tel., Yards 154,

ANGLŲ KALBA
yrą labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaty. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme- 

' tikos, knygvedystės. stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
budį mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokyklbje. Čia yra'mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius: auk
štesnį mokslą į vienus metus.

\ c ■ >

Amerikos Lietuvių
> Mokykla
3106 S. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

'w« «■ ■—■

CLASSIFIEO APSi

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

□itoomu u vakarai*. Del infoimacijų 
<» šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Weat Madūon Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

Katrie norite tikrai getų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yraT geriausia anglh 
Amerikoj.
Ofisas atdaras hoo 5 vai. ryto iki 9 v. ▼.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
, lietuviškas yardas.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

■ CARL NURKAITIS
Naujas telefonas 

Prospect 6277

’ 2437 W. 69th St.
. Automobiles

» TROKAS — Fordas. I tono, be
veik naujas, labai pigiai. F. Savičius, 
3059 W. 38 St. Lafayette 9123.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA didelis kambarys, 

apšildomas, dėl vaikino ar merginos. 
4109 S. Rockwell St.. 1 augštas.

Situation VVanted
Darbo įeik o

PAIEŠKAU bučernė] darbo, esu pa
tyręs, kalbu lietuviškai, lenkiškai, angliš
kai, turiu gerus paliudijimus. Saukite 
Calumet 5784.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PĄRDAVIMUI groserrtė ir bučernė. 
Rendos $50.00. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly. 660,0 So. Morgan St.

PARDAVIMUI biliardinį, tikras bar- 
genas, išdirbtas biznis. Kreipkitės 2120 
W. 21 St. Tel. Canal 6364 po 6 v. v.

PARDAVIMUI senai išdirbta kampi
nė bučernė, vaisių ir daržovių sankro
va. Cash biznis. Geriausias pasiūly
mas paims ją. 8(758 Kimbark Avė.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

tteal Eslate For bale 
N am ai-žemį Pardavimui

Buy gjoves wlth what 
it suves

» HBr» reikalo mok6tt 6Oe ar 
daužiau, kad ąraaU
ko4el«. Ll*tenne Tooth Paeto.- 
dideli* tūba* oaralduoda ui 
«6o. Ji valo Ir’apeaufo daa- 
tli. Be to taute tutauplati 

/ 88. ai kuriuo* kalite auelpirk-
U pirltinaitee ar ka kita. 
Lambert Pbarmaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

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

YoŪRcrES 
Nlght and Momtng to kcep 
them Clean, Clear and Healthy 

WHtė for Fru ♦‘Eya Čarifl 
’or “Eye Beauty” Book

Mari* C*,D*yt. H. 8,9 8. Oki* St.,CM«0

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom n a na tu 

lotna, farmaa, bizniua visokio* rųita 
Nėra akinamo apielinkh it kat yra ai 
kaa yra. Perkam nota*, 2nd taortgag* 
ir parapinam 1 ir 2nd mongage leng 
▼omia išlygomis. Teisingas ir greita* 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tai. Lafavette 0455

■* 4899

iy miesto, arba priimsiu' j mainus ma- 
I žesnį namą,, 

E. 62 St.
Fairfax

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

PARDAVIMUI 13 flatų pietine] da- 
fM *••***•<«»■•• t a MM <

(lamas randasi 615-617 
Pašaukit savininką Tel. 

arba matykite janitėriųi

S it.




