
■.......... .... h-, n 1 tiri

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
V T«« Lithuanian Gaily News

PUBLTSHED' BY THE LITHUANIAN NEWS TUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicaco, Illinois,

Jžį

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
-------------- ---------------------------------------------------------------------------------- — ■ - —--------------------- ■ -

VOL. XVIII Kaina 3c
-------------- < . ------------ -------------- --------- -------- - ..r... .

Tarptautinis Skolų 
Moratorium Sukėlė
Triukšmą Kongrese

f

Prązidentą Hooverį 
apkaltino Ameriką 
pardavus Vokietijai

Demokratas apgyni prezidentų

AVashington, gruod. 16. — 
Sakoma, kad pirmų kartų Ame
rikos istorijoj Kongrese nuai
dėjo tokie apkaltinimai respub
likos prezidentui, kokių padarė 

MacFadclen Penn. 
sylvanijos, republikonas-kon- 
gresmanas, taip kad net demo
kratų frakcija turėjo ginti nuo 
republikonų prezidentų.

Tarpvalstybinių skolų mora
toriumas yra tas kaulas, dėl 
kurio visas kongresas triukš
mavęs.

Hooveris pardavęs Amerkų!
Palygindamas prezidento Hoo- 

verio metodų moratoriumą pra
vedant, kongresmanas McFad- 
den pavadino jį “orientaliŠku 
potentatu, pasigėrusių nuo savo 
valdžios”, patį moratoriumų iš
vadino ‘‘negarbingu sumanymu” 
ir valdžios norų tą moratoriu
mų ratifikuoti, išvadino “smur
tingu pasikėsinimu pasigrobti 
legislatyves teises**** ir apkalti
no, kad Hooveris ‘‘pardavė Su
vienytas Valstijas Vokietijos 
internacionališkiems bankie- 
riams”.

..

Demokratas kongresm. John 
O’Connors, iš New Yorko, šoko
si ginti prezidentą nuo repub
likonų kaltinimų, sakydamas 
“Jis yra mano prezidentas taio 
jau kaip ir jūsų .kurie jį šmei
žiate, ir jei niekas iš jūsų jo 
nenori apginti nuo kaltinimų, 
kurie yra priežastis teismo 
bylai, aš imsiu jį ginti!”

Tokių~žodž?^R^ negirdėta

Vėliau kongr. Beedy iš Maine, 
kalbėdamas nuo republikonų 
atakavo kaltintoją, sakydamas, 
kad “Per visą laikų savo stu
dijavimo kongreso rekordų ir 
Amerikos istorijos aš nieko pa
našaus negirdėjau, kaip ta ne
garbinga Pennsylvanijos atsto

ti kalbai Ts nesitikėjau da- 
talįgi to, kad tektų skai- 

rekorduosei to- 
Aš reikalauju,

tyti k
kius žodžius.
įrodymo, kad prezidentas buvo
Vokiečių valdžios agentas!”

Sekretorius
pasekretorius
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Berlynas, gr. 16. Vokietijoj 
riaujuoju dekretu numažintos 

Mellon ir iždo produktų kainos kalėdų pirki- 
Mills pareiškė niams; tarnautojų algos palie- 

kongresui, kad atmetimas mo- ka kol kas nemažinamos.

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITOS
REIKALINGOS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

SAVO APIELINKES [JO

KRAUTUVĖSE
NAUJIENOS

I
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ratoriumo butų sarmata Ame
rikai prieš pasaulį-

i

Illinois atstovo žodis
Burnett M. Chipperfield, Illi

nois repr., republikonas, pa- 
I reiškė: “Jei tas džentelmonas 
! (.McFadden) mano tai, ką jis 
sako ir jei jis yra nuoširdus, 
tegul jis ir jo draugai paruošia 
apkaltinimą prieš Suvienytų 
Valstijų prezidentų ir tegul tas 
apkaltinimo straipsnis bus iš
tirtas ir pasekmės paskelbtos, 

! ir tegul kalte ir pasmerkimas 
įkrinta tam, kas jo nusipelno. 
| Suvienytų Valstijų prezidentas 
turės pareikalauti tokios akci
jos, žinodamas, kad tiesa ii 
teisėtas tyrimas jį išteisins”.

Įrodyk arba prasmek!
“Jei Prezidentas, kaip Mc

Fadden apkaltino, vedė tiesio
gines derybas su Vokietija ir 
Vokiečių interesais su tikslu 
parduoti Suvienytas Valstijas, 
tuomet jis yra kaltas valstybės 
išdavimo”, pareiškė Chiperfield.

“Jei yra pardavimas, turi bū
ti ir kaina, ir jei tokia • kaina 
buvo, tai pinigai, kuriuos Ju
das paėmė už Kristaus išdavimų 
nėra nčkuo blogesni už pinigus, 
kuriuos turėjo paimti Suvieny
tų Valstijų Prezidentas”.

“Tegul jis prirodo, kad mes 
turime Prezidentų,-- kers nėra 
vertas užimti šios aukštos vie
tos arba tegul jis pats (Mc
Fadden) apleidžia šiuos namus 
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kaip niekingas doro žmogaus 
charakterio išdavikas!”

Vokietija parlamen 
to nešauks

Fašistų, nacionalistų, komunis
tę blokas pralaimėjo

Berlynas, gr. 16. —Reichsta
go seniūnai atmetė fašistų, na
cionalistų ir komunistų frak 
ei jų bendrų pareikalavimą su
šaukti reichstago posėdį, ku
riame butų išreikšta nepasiti
kėjimas Brueningo valdžiai.

Atmetimas padarytas pasi
remiant 321 balsais prieš 256 
balsus. . '■
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Washington, D. C

Žada areštuoti kongreso lyderius Didelės audros Europos jurose

Per

190

šven

1309

Kalėdoms Lietuvon
ORR

Ispanijos naujas ka 
binetas sudarytas

Latvija pakėlė ant 
50 nuošimčiu taksas

Panos Marijos ka 
runa $800,000.00

Paskutiniųjų SLA.
P. Tar. nominacijų 
rezultatų daviniai

Ant $11,000,000,000 
nupuolė darbininkų 
pirkimo pajėgumas

Kas pirko Caponės šar 
vuotą automobili

Ištrynė pakartojo 
rankos nuospaudą

Pagautas vagis, norėjęs 
tųjų - nuvainikuoti

Springfield, III., gr. 16. — 
Atstovas McSweeney iš Chica- 
.gos įnešė į legislaturą pasiūly
mą, pamainyti baudžiamąjį j- 
statymų, kad nepilnamečiai ne
būtų baudžiami mirti m už už- 
mušimą žmonių, vagimų* bei iš
davimą, kaip ligi šiol buvo.

Indijos Anglijos 
“karas” prasideda

Reikalauja 5 dienų savaitės, 
r • valandų dienos .

Mariland valstija plieks savo 
pačios pliekėją

Septyni žmonės
. prigėrė Baltijoj

Suomija balsuoja pro 
hibici ja

Berlynas, gr. 16.'Prezidentas 
Hindenburgas, kurs nemėgdavo 
kalbėti per radio, Naujiems 
Metams žada pasakyti pirmą 
kalbą į visą Vokietijų, kviesda
mas vienybėj nugalėti sunkius 
laikus. ' k

Vagyste didžiausiame 
alaus bravare

Dar 4 kuopų nominacijų
- daviniai '< "

South Bend, Ind., gr. 16. — 
Vietinis teatro promoteris įsi
gijo Chicagos banditų eks-kara- 
liaus Al Capone šarvuotą auto
mobilį, kainavusį $22,000.00, 
su plieno sienomis ir neperšau- 
jamais stiklais, ir žadėjo su juo 
padaryti gerus pinigus, rody
damas publikai po 10 centų už 
pamatymų,, bet policija automo
bilį paėmė, aiškindama, kad tik 
valdžia ir bankai gali turėti 
šarvuočius.

Užsienių skolos didesnės už 
esamų valiutą

Washington, gruod. 16. — 
Darbininkų perkamoji galia yra 
nupuolusi ant $11,000,000,000 
pradedant 1929 metais,' pareiš
kė William Green, Amerikos 
Darbo ' Federacijos prezidentas 
kalboj per radio.

šiuo laiku pilniausioj prasmėj 
bedarbių yra tarp 5 ir 6 mi
lijonų, ir dar keli milijonai yra 
tokių, kurie turi vos dalį darbo, 
ir šie visi nuo senai jau nebe
pajėgia nieko pirkti. Jų sutau
pęs yra senai išsibaigę ir visi 
turi būti palaikomi pačios vi
suomenės pagalba .

^Septynių valandų darbo die
na ir penkių dienų darbo savai
te gali visai patenkinti darbo 
reikalavimus ir panaikinti be
darbę, kaip apskaičiuoja p. 
Green, reikalaudamas tokį pa
tvarkymų įvėsti industrijoj ip 
manufaktūroj.

kad daug kartų 
užtepliojama, bet 

atsirasdavo rankos

Lerroux radikalai išėjo opoži 
cijon

Hinderburgas kalbės 
per radio

•Meksikos Miestas, gr. 16. 
Francisco Leon Saldana, atėjęs 
su pulku maldininkų tolimą ke
lią iš Guadalajara valstijos pa
gautas besikėsindamas pavogti 
$800,000.00 vertės karūnų, ku
rių Meksikos moterys nupirko 
Guadalope “stebukladaringam” 
Marijos paveikslui. Karūna bu
vusi laikoma paslėpta dėžėj ir 
tik, keli dvasininkai ją težinoję.

67 metus rankos ženklas 
buvo sienoje

Ryga, Latvija, gruocL 15. — 
Septyni žmonės žuvo Liepojaus 
uoste, icai.jąjyas: laike audros 
nutrauktas nuo inkaro apvirto 
bangose. Baltijos jurose siaučia 
nepaprastos audros. Padaryta 
daug nuostolių uostams.

Stockholm, Švedija, gr. 16.— 
Nepaprasta audra siautė per vi
są šalį. Jurose bijoma, kad 
bus žuvęs laivas su žmonėmis.

Juodosiose jūrėse ir Egejaus 
pakraščiuose keli rusų, turkų ii 
anglų laivai išmesti į krantus.

Akis už aki vyrui 
žmoną sumušus

, Madridas,gr. 16. Premjeras 
Manuel Azana sudarė naują vy
riausybę, J kurią įėjo tik’ du 
nauji nariai. Socialistai nors 
neteko finansų ministerijos, bet 
pasilaikė darbo, viešųjų darbų 
ir švietimo.

Lerroux, į kurį demoralizuoti 
konservatoriai ir klerikalai dė
jo daug vilčių, grasindamas pa
sitraukė opozicijom

Allahabad, Indija, gruod, 
16.—Padaryta kratos Indijos 
nacionalistų - , kongreso vado 
Pandit Jaharvalai Nehru na
muose, ieškant atsišaukimų, 
kurstančių nemokėti mokesnių. 
Pranešama, kad visi to judėji
mo vadai bus-suimti.

100,p00 valstiečių šimtuose 
kaimų jau pradeda nemokėti 
taksų. Judėjimas persimeta į 
Kašmiro provincijų . . ' ,

Ryga, Latvija, gruod. 16. — 
Latvijos, kabinetas nutarė į- 

1 vesti cukraus monopolį, pakel
ti nejudomo turto mokesnius 
ligi 100 nuošimčių ir asmeninių 
pajamų mokesnį ligi 50 nuoš., 
be to pakelti gelžkelių tarifus 
ligi 10 ir 30 nuošimčių.
/Importeriai pareikalavo $26,- 

000,0C0 apmokėti užsienių są
skaitoms, būtinai svetima va
liuta, kuomet valstybė teturi 

! vos $2,500,000 svetimos valiu- 
Itos ir $6,000,000 aukso rezervo, 
i Biznio ir finansų žinovai sa- 
1 ko, kad Latvija , gaus šauktis 

į tarptautinį banką, prašydama 
paskirti finansų tvarkytoją.

Helsinki, gruod. 16. Uždraus
ta vartoti valdiškus pinigus 
kampanijai už ar prieš refe
rendumą dėl prohibicijos. To
kiu būdų, valdiški sausieji 
agentai bus sulaikyti nuo ki
šimosi į žmonių balsavimų.

Berlynas, gr. 16. Garsiųjų 
Vokietijoj alaus rūšių, Schult- 
heis ir Patzėnhofer alaus bra
vūrų direktoriai Katzenlenbogen 
ir, dar keturi kiti apkaltinti dėl 
apgavimo kompanijos ant $15,- 
000,000 ir nubankrotavimo. Di
rektoriai vogtas sumas išga
benę į užsienius.

Mauch Chunk, Pa. gr. 16. — 
Prieš 67 metus čia tapo pakar
tės maineris, apkaltintas pri
klausęs teroristų grupei.' Veda
mas karti jis paliuosavo ranką, 
nudažė jų dulkėse ir pridėjo 
prie kalėjimo sienos, sakydamas 
“Šis ženklas yra nekalto žmo
gaus nuospauda. Jo niekas ne- 
benuplaus!” 

•ą 
Nežiūrint 

buvo vieta 
vis ir vėl 
pirštų, nykščio ir delno ženk
las. Galop niekas, nedrįso be- 
liesti. Tik šiomis dienomis nau
jas šerifas išskuto peiliu ir lie- 

č užtepti kalkiais.

Washington, gr. 16. John 
Cėrlton, dailydė, nuteistas Ta- 
coma Park teisėjo dešimčiai 
kirčių bizunu ir 10 dienų kalė
ti Montgomery apskričio kalė
jime už sumušimą savo pačios.

Mariland yra, įstatymas, kad 
pačios mušėjas gauna iš val
džius pilti. Carlsonui bus var
tojamas bizūnas iš ‘devynių 
uodegų’''arba “juodoji gyvatė”, 
Pliekimo procedūrų atliks šeri- 
faa^Rtchard Lansdale kalėjimo

... t

Ofisas atdaras kasdiexnuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakarė 
šventadieniais nuo 9 ryto iki I vai po piet.

‘ * ■1 •<• *11 • -Į * ’ •. • v '*• ♦ v
% \ * Ttl Roosevelt 8500.

[Acme-P. 8 A. Photo]
Septynios dešimtys antro kongreso atidarymas. Naujai išrinktas kongreso pirmininkas-John N. Garner 

• užiąia savo vietų ’

PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 
IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUSIANT > 

DOVANELĘ PINIGAIS. ■ '
SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA. 

. GREITAI IR SAUGIAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Didėjantis debesuotumas, ga
limas lietus ar sniegas, tempe
ratūroj nedaug permainų; vidu
tinis vakarinis vėjas.

Vakar temperatūra ryto 31, 
pavakarį 42. ' -f

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4 :- 
20, mėnuo feid, 11:66 >p.p.

r&

Vilkai išpiovė avis
žem. Panemunėj šakįų apsk. 

Jakubinių kaimo ukinin L. pie
muo šerdamas vakare hęis už
miršo uždaryti tvartą. Naktį 
atėję vilkai išvijo avis iš tvai< 
to i? išsivarę laukan 6 visiš
kai sudraskė ir vienų paliko 
atkusta ausimi. Jį tiek ll>uvo 
gąsdinta, kad kaip laukinė lak
stė laukais nieko iš tolo nepri
sileisdama. Girdėti, kąd pana
šių atsitikimą buvę ii* kituose 
kaimuose.

“Naujienose” gautais ♦nomi
nacijų daviniais Mount Green- 
wood, III.,; 5. Milwaukee, Wis.; 
New Kensington, Pa., ir Hart
ford, Conn. SLA. kuopų, že
miau paduodamięji kandidatai 
ligi šiol turi po tiek balsų:

Į PREZIDENTUS: 
Adv. Bagočius—904 

, J. Grinius—442
J. Bačiunas 
S. Gegužis—167.
Į VICE-PREZIDENTUS 
J. Grinius—1008 
Vokietaitis—120 
Mikalauskas—256. ‘ .
Į SEKRETORIUS: 
Dr. Vinikas—1179 
Jurgeliutč—229 
Čekanauskas—150 
Varašius—59.
Į IŽDININKUS : 
Adv. Gugi s 
J. Tareila 322 
Lopata 60.
Į DAKTARUS KVOTĖJUS 
Dr. Karalius—575 
Dr. Bronušas—645 
Dr. Jonikaitis—223 
Dr. Stanislovaitis—236. , 
Į IŽDO GLOBĖJUS:; 
Geo. Stungis—793 
S. Bakanas—824 
Januškevičius—355 ...
J. Sekys—207.

Paliko algas, numušė 
kainas



Girdi, Andriau

Milwaukee, Wis* z

pasiųs

JUOKAI
Išsiaiškino

Hartford, sConn

PRIEŠK ALEI NIS

klausia nušte
Laiškas Redakcijai

New Kensington, Pa

auto

KALĖDŲ DOVANA
Dideli BargenaiIndiana Harbor, Ind

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

AutomobiliusSieniniai Kalendoriai Kuris padaro žmogų laimingu kasdien

1739 So. Halsted St

Grand Rapids, Mieli
CHICAGO

Dėl p. Bernoto (tarimo

— kreipia- 
i kuo norėT

Jaunuolių S LA. 363 kuopa, no 
minavo Pildomąją Tarybą.

Pildomosios Tarybos 
nominacijos.

Polemizuodamas su Reporte
riu, p. A. J. Bernotas ^reika
lingai mane įtarė, kad buk aš 
nepildęs komisijos nutarimo * ir

Naujas NASH

Ir kiti "elekienui” praėjo

Kainos sumažintos iki pusės ant
RADIO, RAKANDŲ ir VISŲ KITŲ 

NAMAMS REIKMENŲ 
Tinkamų Kalėdoms Dovanų

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

Pašė kritės nominacijų SLA
124 kuopos

nes 
asmens šmeižimas prie

Aš nežinau, 
pasikalbėjimus turėjo 

rba Jo- 
teniušlu, 

no-

Tai bent skolininkas
1P e t r a s

Aš tau esu paskolinęs dešimts 
dolerių ir tu -iki šio susitikęs 
pu^iiipdayąi man nors kepurę. 
Dabar Jau nei ton šalin ne
žiūri.

A n d r i u s 
las. Gana nusiimdavau kepurę, 
kol gavau tuos dešimts dole
rių, o dabar tu muin nusiimi- 
nėk - kepurę, ■ kol gausi juos iš 
manęs.

į prezidentus: J. Grinius 50, 
S. Gegužis 20, J. 'Mačiūnas 8, 
F. J. Bagočius 7, A. -S. Strimai
tis 3,’J. Gataveekas 2.

Į vice-prezidentus: A.Zalato
rius i(Chicagos) 44, A. Mika
lauskas 28, M. Vokietaitis 13,

Nereikėtų t praustis
Mokytojas, pabaigęs pamoką, 

dausinėja mokinius kuris kuo 
norėtų butj. Vieni pasisekė no
rėtų būti: gydytojais,'kiti agro
nomais, kiti \ advokatais ir t.tr 
Tik vienas Juozas tyli nieko ne
sakydamas. . \

— O tu, Juokai, 
si į j j mokytojas - 
tum buti? '

— Kaminkrėčiu, ponas mo
kytojau.

— Kodėl ? - 
bęs mokytojas

— Tuomet

Kadangi kitos SLA. kuopos 
per dienraštį “Naujienas” skel
bia SLA. Pildomosios Tarybos 
nominacijų pasekmes, tdi, ma
nau, bus svarbu pranešti rezul
tatus ir iš 177 kuopos, •— už 
kuriuos kandidatus j Pildomąją 
Tarybą čionai minėtos kuopos 
nariai balsavo.

Į prezidentus J. -Grinius gavo 
23 balsus, S. Gegužis 3, Račiū
nas 0.

Į vice-prezidentus Mikniaus 
kas 27.

J sekretorius Dr. Vinikas 26, 
P. Jurgeliutė 2.

Į iždininkus adv. Gugis 28, 
Tareila t).

Į iždo globėjus S. Bakanas 
26, J. Sekys 14, Astrankas 5.

Į daktarus kvotėjus Dr. Kli
mas 9, Dr. Karalius 6, Dr. Bro- 
nušas 5, Dr. Jonikaitis 4.

Del aiškumo turiu pažymėti, 
kad už kai kuriuos kandidatus 
nariai susilaikė nuo balsavimo, 
ar per klaidą neužrašė ant ba
lintų. Todėl ir balsai atrodo lyg 
butų šlubuoją.

Prie užbaigos turiu pasaky
ti, kad dar randasi pora kan
didatų, už kuriuos yra paduo
ta po 2 ar 1 balsą, bet čia jų 
nepažymėjau.

SLA. 177 kp. narys.

< Lietuvių Baltosios Rožės Po
litiško Kliubo priešmetinis su
sirinkimas jau įvyko. Į susi
rinkimą nariai buvo kviečitimi 
atvirukais. Susirinko daug 
narių. Visų nutarimų aš nemi-

Širdingai kviečiam atsilankyti’ pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH , 

automobilių pas
šis grojikiis pianas yra vertas 

$400.00 ir pilnai garantuotas. 
Kaipo krautuvių sampelis. Sykiu 
lempa, benčius, šėp'elė rolėms. 25 
rolės ir pats PIANAS. Viskas 

tikui už....... *98.50

PAS MUS PIGIAU
NUO 25IKI-50 NUOŠIMČIU

Sergantys 
dėl nemokamų 
bus suteiktos be jokių pareigų.

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

DR. B. M. ROSS 
. UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 
'35 South Dearbom Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatųrių -iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb* 5Q6, dėl vyrų ir £ 0 8 
dėl motėrų. ' Valandos/ n 
5 p. ijn, NėdėUomis , 10 
p. m. jPanedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis ^nuo 10 -a. m. iki 8 p. m. 
30’Metų'TAME PAČIAME NAME

4177-85 Archer Avė. 
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171

4 PROGA KELIONĖMS 
Kasdie j New York,.,,$13. Florida^$18, 
Dalias $13. Califbrnia busu 
mobiliu $20. I^ew .Orleahs $1 3 J Detrojt 
$3. St. Louis ‘$3. • Minnejipblis $6. 
Omaha $8. PittsbUtg $.7. y Kansas CitJv 
$7. Miami $32.75.-, Glevebdd $5.75.

U. S. LIM.QUSINE LINES, 
HOTEL GRANT, . \ • 

6. N. Dcarborn. 'Tel. Randblph 4209

Sulankstytus automobilius pataisome taip, Ifad jie išrodo kaip nauji.: Musui 
wReboreM ' darbas yra pilnai garantuotas, “ignition” darbą atlieka eksper-., 
lai. Plovimas ir greesinimas automobilių tik $1.00. Puikus , garažas dcl lai
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parvežame iš visų miesto da< 
lių. Patarnavimas dieną ir naktį. f

Tos dovanos greičiau

man (nereikėtų 
praustis, nes visuomet ‘ bučiau 
suodinas.

Peoples Krautuvės Atviros
NEDĖLIOS DIENA

Nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų 
ir kas vakarų iki 10 vai. 

iki Kalėdų!

P. Pivaronas, 
1432 Juniata St., 
Piltsburgli, Pa. 

“Naujienos”, 
Chicago, III. 

Gerbiamas Redaktoriau 
P. Grigaiti:

Atleiskit, kad aš tiek dau. 
užsimsiu vietos, jeigu pavely 
šito Naujienų laikrašty, 
mano 
to mane verčia 
kokiu 
Naujienų Reporteris 
nas Mažukna 
bet man labai aišku, ?kad 
rimą vis ant manęs tą šmeiž
tą užmesti, nes Jonas K. Ma
žukna Naujienų No. 256 ir sa
ko, kad turėjo su Pivarono 
darbininkais pasikalbėjimą ir. 
tikrina, kad algos nukapotos 
ligi $15.00 savaitei. Norėda-' 
mas mažiau užimti vielos 
spaudoj ir parodyti, kad tai 
yra neteisybė, Mažuknai ir Re
porteriui aš pasiūlau 'šitokią 
to viso nesusipratimo užbaigą. 
Aš, Petras Pivaronas, duosiu 
Mažuknai <$1000.00 (tūkstantį 
dolerių) jeigu prirodys* tuos 
darbininkus, kuriems yra nu
kapotos algos ligi *$15.00 savąi-

Sl. Bartkus tebėra iždi- 
Jis iždo reikalus veda 

pavyzdingai, todėl na- 
nuolat ir renka.

dovaną, tada pasirodys, kad 
• Reporterio t pasi- 

*’ fT-
netilpęs, žippgus, $Ada

| sekretorius: V. M. 1 Čeka
nauskas 66,i P. Jurgeliutė 15, 
M. J.'Vinikas 5<P. Bukšnaitis 
2, J. Miliauskas 2.

Į iždininkus: K. Gugis 41, J. 
Lopeta 25, J.’Tareila 19, J. Se
kys 3, P. Mažeika 2.

į iždo globėjus: J. Sėkys 78, 
S. Mockus 34, J. A. Viznis 23, 
J. Januškevičius Jr. 17, J. Dva
reckas 7, Raginskas 6, Raka
mas 2, J. Bacvinka 2, K. Ariso- 
nas 2.

Į daktarus-kvotėjus: J. Joni
kaitis 45, . Slanislovaitis 25, 
Puskunigis 15, Klimas 4,1 Ka
ralius 3.

Narių dalyvavo suvirš šim
tas. Agitacijos nebuvo.

! | kuopos valdybą 1932 m. iš
rinkta: pirm. V. M. Čekanaus
kas, v. p. P. Slivka, sekr. Ona 
Šolienė, , fin. vsekr. J. Sekys, 
ižd. J. Grigaliūnas, iždo gi. A. 
Galickas ir J. Januškevičius 
Jr. Į Draugijų Sąryšį — S. 
Braznauskas ir A. Rokeris; į 
Vilniaus vaduoti skyrių — V. 
M. Čekanauskas, J. Januškevi
čius Jr. ir G. Levišauskas. 
Kuopos organizatorium — P. 
Labanauskas. — Narys.

parašęs laišką, kviesdamas Chi- 
cagos artistus kartu su p. Ba
čiūnų sustoti pas T. Aleksynus. 
Turiu pasakyti, jog tas laiškas 
jau buvo p. Račiūnui 
tas pirm nei komisija padarė 
tarimą, jog svečiai turi sustoti 
pas Bernotus.! O jeigu kai ku
riuose dalykuose ir nevisai lai
kiausi komisijas tarimų, taL ga
liu pasakyti i tiek, jog «š ir1 bu
vau ta komisija: kiti komisijos 
nariai beveik nieko neveikė. To
dėl aš prašyčiau p. Bernoto ne
pamatuotai • manęs ’ nekaltinti.

— S. Naudžius.

žydiškoj mokykloj
— Mauša — klausia mela- 

medas, (žydų tikybinių prad
žios mokyklų mokytojas ,— 
kuo prasikalto Juozapo broliai 
parduodami j j pravaŽiujantiems 
pirkliams ?

— Jie Juozapą pardavė per 
pigiai, ir tahie jų yra nuodė
mė, nes jis buvo daug daugiau 

, J

vertas, ųegu jie už jį gavo.

šeimininkas turėjo berną, ku
ris vengė darbo ir labai mėgo 
miegoti, šeimininkas visaip ber
ną ragino ir geruoju ir blo
guoju, bet bernas vis mokėda
vo pasiaiškinti. Pagalios kartą 
šeimininkas radęs berną gulin
ti po kriauše, suriko:
, — Besarmati! Kaip tau ne
gėda. Tu nevertas, kad tau sau
lė šviestų.
* — Taigi, dėdę, aš apie tai 
ir žinojau. Todėl ir atsiguliau 
po 1 kriauše, kad saulė manęs 
nekepintų.
.......... ............ ........................ ....... *...................... «....-

Gruodžio 13 d. Jaunuolių 363 
kuopa, turėjo priešmetinį susi
rinkimą, ’ kuriame buvo nomi
nuojama Pildomoji Taryba ir 
renkama kuopos valdyba.

Nominuojant Pildomąją Ta
rybą. musų jaunuolių kuo|ia vi
sus savo balsus atidavė 
gcuiaus -Viniko-Gifgio-Griiriaus- 
Bakano sąrašą, kožnam po 11 
balsų. Musų supratimu, tai yra* 
geriausias kandidatų sąrašas ir 
mes už jj balsavome vienbal
siai.

Kuopos valdyba buvo išrink
ta, sekantiems metams iš šių 
narių: pirmininku p-lė Ona 
i vanauskiutė, vice-pirmininku 
i'. Petraitis, finansų raštiniu-

Balzekas Motor Sales
4030 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2082

Taipgi sumažintos kainos ant vi
sų kitų gerųjų išdirbysčių radios 
Lengvus išmokėjimai pritaikina- 

' ini -visiems.

Phone Hemlotk 2323 
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO,.,? 
KONTRAKTORitJS 

6504* So. Washt9naw Avt, 
CHICAGO, ILL,

i IK............. ,| ,

nešiu, nes, tiesą pasakius, jų 
nei neatsimenu. Pasakysiu 
tik tiėk, kad į valdybą seka- 
mieips metams buvo išrinkti 
sekami žmonės: pirmininku 
Vincas Ciparls, vice-pirminin* 
k u Jonas Grinius, nutarimų 
raštininku K. Slrumskis, iždi
ninku Steponas Bartkus, fi
nansų raštininku Kazys Lauri- 
nas, iždo globėjais Antanas 
Pukinskas ir A. Semoška, mar
šalka’ K. Petkus, knygų peržiū
rėtojais Z. Šalkauskas ir P. 
^Vitkus, ■ trustistais Jonas Si- 
clauga ir Geo. Biteikis.

• L. B. R. P. Kliubas gana ge
rai gyvuoja ir turi nemažai 
turto. Reikia pasakyti, kad 
nuo pat kliubo susiorganizavi- 
>mo p. 
ninku.
tikrai 
riai jį

'Kalbant apie “elekšcnus”, 
turiu pasakyti, jog svarbiausi 
dar nepraėjo. Turiu galvoj 
L. P. D. Kliubo priešmetinį su
sirinkimą, kuris įvyks gruo
džio 20 d., 1 vai. po pietų, pa
prastoj vietoj. Tame susirin
kime bus renkama valdyba 
sekamiems metams. Kliubas 
yra stambiausi organizacija 
visoj musų kolonijoj. Ne be 
reikalo tad mes jį vadiname 
visų lietuvių “tėvu”. Tuo pa
čiu laiku kliubas yra našlai
čių motina, nes jis daug naš
laičių yra sušelpęs. - 5

— Kliubie.lis.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Krauluvūš atviros kas vakarą ir nedėliomis nuo K) vai 

/ ryto iki 4 valandai po piet.
Visuomet busite geriau patenkinti lankydami sias <di 

džiausiąs ir atsakomingiausias Lietuvių 
z , Krautuves Chicagoje.

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

i ! Užsisakykite tuojaus

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

< laikraštis yra

Brazil—S.’Padlo, Rua da Mooca, 424
MetihC prenumeratį; S.. Ainciikęj ir Lietuvoj 

2doleriai
r- t ’ , ■ » , ’

...... i.........-

LIETUVIŲ

ATRAS

s39.50 
Mohair setas 

$44.00 
2-jų Šmotų Importuoto Friezc se

tas $125.00 vertės ■98.00

SVARBU ŽINOTI
— Ktir draugas eini?
— Nagi į valgyklą. < ’
— Į kurią?
— Ve gi į tą mažiukę, kuęią buvo išbombardavę. Ten yra 

gardus valgiai ir žemos kainos.
—O kur ji randasi? ?

V.— Ant Bridgeporto, adresu

3456 South Halsted Street
Tel. Yards 1677
T. ALEXANDER

į PIRKITE KALĖDŲ DOVANAS; Dabar Puri Kainos |
\\Ww/Z/, Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas mus parsiduoda g

■ nuo 25% iki pusės pigiau.

NO ver I
I DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI IR BRANGMENYS

W Brtingmtnų ir Laikrodžių Taugmat

I Nr// 4148 ARCHER AVENUE B
8’5 i! PHONE LAFAYETTE 3847
w * ’** Chicago, Iii.

------- ------------------------------------- 
baigs šmeižtus ir parodys tei
sybę, ir l&da Mažukna gaus 

; ‘ ' i pasirodys, kad 
Mažuknds ir Reporterio i pasi
kalbėjimai yra teisingi, o Pi- 
varonas netikęs žmogus. $Ada 
tas bus v prirodyta, ! tai jaš j P. 
Pivaronas,* duodu garbės žodį, 
pats • per spaudą * pareikšin, 
kad mano kaltybe ir kaltiniu? 
kas turi kentėti. ., '

Peter Pivaronas.

ŠTAI NEPALYGINAMOS VERTYBES
Radios Parsiduoda 

.Pusdykiai!
pilnai garantuoti nauji - į Į

pilnai įrengti $^||Į*-00 JųSĮĮmU

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

Vėliausi ir geriausi' 
įk treatmentai išgydy-, 
g. mui kraujo ligų, i 
H reumatizmo, inkš-’ 

tų, pūslės, urina- 
tių ir visų užkre- 
čiamųjų ligų. Tai- 

Br P8* speciali treat- 
mentai sugrąžini- 
mui • energijos ir 

Įy stiprumo be laiko 
nusilpusiems ir ly- 

- tiniai silpniems vy
rams.

žmonės kviečiami ateiti 
informacijų, kurios

Seklyčioms Setų
* Peoples Krautuvės užlaiko nuo

savą seklyčiom setų dirbtuvę. Tu-;
■s. rime duoti darbą savo darbintn-, 
lŲ kams. dėl to ir neskaitome turėti 
r uždarbius. Todėl dabar Peoples 
' Krautuvėse galite įsigyti puikiausi 

setą pusdykiai, arba tik už išdir-
Įh bystės kaštui, pavyzdžiui:
v 2-jų šmotų ' 3acquard dailų setą 
j $80.00 vertės

2536-40 W. 63rd St.
Cor. MaplewodčL Avė.

Tel. Hemiock S400 
ILLINOISROXEE MOTOR SERVICE

J. VISCONT. Savininkas. , 
V p. Budvitis ir J. .Žėlvisf Mechanikai.

907 W. 35th St, 'Phone Yards 0405

Į .......................................... i»o I . .................... ................ ............... .

—.....  ».!■■!<■ i.ir į
r ■ ... ■ . -• . A .

KORESPONDENCIJOS

Gražus 
radios 
tik po
Phiico kombinacijos radio su 
graimįfonu 1932 metų mados 
vertės $110.00, dabar $ff?lg.0( 
tik už ............... Oo

NAUJIENOSE
Tel.' Roosevelt 8500

užrašų raštininke p-lė Ona Gu- 
tjuskintč, iždininku J. Daugen- 
tas, organizatoriais panelės Ona 
i vanauskiutė ir Paulina Kara-' 
Ihiuiutė.

šioj naujoj kuopos valdyboj 
visi nariai yra darbštus ir ener
gingi jaunuoliai ir jaunuolės. 
Tcd tikimės, kad per sekančius 
metus musų valdyba daug pasi
darbuos dėl musų jaunuolių kuo
lais. šiais bedarbės laikais yra 
Slinku ir musų jaunuolių kuo
pai, nes randasi daug musų jau
nuolių bedarbių eilėse ir negali 
net nė savo mėnesinių mokesr- 
čių užsimokėti ir apleidžia S. 
L. A. Yra jaunuolių bedarbių,, 
kurie negali užsimokėti, bet ne
nori apleisti savo organizaciją/ 
Jie kreipiasi į kuopą, kad kuo
pa pagelbėtų ir kad iš kuopos1 
iždo užmokėtų už juos. Kuopa 
gelbsti kiek gali, bet daug pa
gelbėti negali, kadangi kuopos 
ižde randasi tik $14.62. Mat,, 
blogais x laikais negalima nė jo
kių parengimų surengti. ’

Kada buvo geri laikai, tai^ 
musų jaunuolių 1 kuopa ’dažnaii 
surengdavo gražius pasilinksmi
nimus ir padarydavo šiek UeU 
pelno. Tokiu budu visada kuoV 
|k>s iždą padidindavome.; Dabab 
to nebegalime padaryti iš prie
žasties nedarbo. ---- Ona.'-
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LSS. ŽINIOS
Ko trūksta L. S. S 

veikime
Prieš kiek laiko “Naujieno

se” tilpo Grand Rapids, Mich., 
draugų atsišaukimas į L. S. S. 
kuopas ir pavienius narius. Kiek 
matosi, tai no tik 51 kuopa, bet 
ir daugelis kitų mato reikalo 
imtis ir vėl už darbo. Mes visi 
žinome, kad L. S. S. yra tik 
laikinai paliovus veikti, besiva
lant partijai nuo perdaug įkai
tusių elementų.

Kadangi L. S. S. yra darbo 
žmonių organizacija, tai ir jos 
nariai didžiumoj buvo ir yra 
darbo žmonės. Užėjus Europoj 
revoliucijos audrai, daugelis pa
gauti momento ūpo, vedami 
naujai gimusių Možių ir netu
rėdami dar užtektino išsilavi
nimo, negalėjo atsilaikyti prieš’ 
pakilusios revoliucijos bangas ir 
nuėjo daugelis ne ten kur dau
giau teisybės, bet kur buvo gir
dėtis didesnis šauksmas.

Kadangi socialistinis judėji
mas lietuvių tarpe dar gana 
silpnas buvo, tai pradėjus skal
dytis visai turėjo paliauti vei
kęs. Dabar kuomet ir vėl tas 
apkvaišimas kiek atslūgo, lietu
viu i-dartyninkai pajuto esą be 
vadovaujančios organizacijos.

Prisieina rūpintis sukurimu 
stiprios lietuvių darbininkų or
ganizacijos, atsteigimu L. S. S.

Apie tai kalbama jau ilgoką 
laiką. Dedama tam ir kiek pa
stangų. Bet pats darbas dar ne
nešė didelių vaisių ir platesnio 
veikimo išvystyti nepasisekė.

Kodėl tai įvyko ir kas reikia 
daryti, kad atsteigti L. S. S.?

Amerikos socialistų partija 
veikia ir, kaip matome, turi pa
sisekimo. Mes gi esame los par
tijos dalis ir stojaųię už tuos 

f pačius principus. Dėlto mums 
pirmiausia reikia tupėti su A. 
S. P. daug geresnius ryšius, 
negu kad mes turime dabar.

Organizacijos pertvarkymas 
ir viso veikimo išjudinimas sto
vi ne pavienių narių, bet Cen
tro Valdybos rankose. Centro 
valdyba gali ir turi pareikalau
ti iš L. S. S. kuopų sekretorių 
ar pirmininkų, kad į tam* tik 
ra laiką jie suteiktų visas ži
nias apie jų kuopos stovį. IŠ 
to butų galima spręsti kas yra 
reikalingiausia* pradžioj atnau
jinimo veikimo. Centro Komi
tetas būtinai turėtų sufasti tas 
priežastis delko taip daugelio 
norimas veikimas negali susi 
tvarkyti ir turėti pasekmių.

Mums dabartiniu laiku (o ir 
visuomet) neatbūtinai' yra rei
kalingas bent vienas žmogus, 
kuris galėtų kuodaugiausia sa
vo laiko pašvęsti L. S. S. rei 
kalams.

Tokiu žmogum visur ir visuo
met yra centro sekretorius. Jis 
turėtų sužinoti viską kas yra 
veikiama A. S. P. ir su pagel- 
ba centro valdybos instruktuo
ti visas kuopas. Gana laukti 
rytdienos su pradžia darbo, nes 
rytdienos dar niekas/nesulaukė 
ir nesulauks.

Tik tčki žmonės atsiekė tik
slo, katrie viską kas tik gali
ma daro šiandie, nelaukdami 
rytdienos.

Mes matome,,kad viskas ap
linkui tik šlubuoja, juda. Did
žiulės valstybės besirengiamos 
prie nusiginklavimo vis kas 
kartas daugiau ir daugiau gink
luojasi. Viena spėka kuri gali 
suvaldyti turčių godumus ir su
laikyti nilo gręsiančio karo pa
vojų yra organizuotos visų ša
lių darbo masės po socializmo 
vėliava. Visi draugai, kurie tik 
mano, kad jau užtenka miego
ti, turėtų raginti tam tikrus 
organizacijos organus, kad jie 
imtųsi tvarkyti ir judinti iš vie
tos reikalaujamą organizacijos 
darbą.

Tuomi, rodos, daugiau turėtų 
įdomautis ir pati A. S. P., kad 
ir svetimkalbių sekcijos ką nors 
veiktų. O jei. ji to nedaro, mes 
patys turime 
ginti ir gauti 
pagelbą, kuri 
apsistojusį L.

ją prie to para- 
iš jos reikalingą 
galėtų išjudinti 

S. S. veikimą. <
- Jonas A—la.

Mano Nuomonė
Klaidingas L. S. D, Partijos 

Kauno organizacijos komite
to nuosprendis advokatams.

Voldemaras ir jo šalininkai 
susipykę su diktatorium Sme
tona pradėjo bylinėtis — tąsy
tis po teismus. Voldemarinin- 
kai pasisamdė socialistus advo
katus, kad juos (voldemarinin? 
kus) teisme apgintų.

Delei to L. S. D. Partijos 
Kauno organizacijos komitetas 
nusprendė, kad socialdemokra
tai advokatai gindami voldema- 
rininkus prasižengę socialistų 
ideologijai. Mano nuomone, to- 
kis komiteto nuosprendis yra 
klaidingas.

Jeigu partijos komitetas dik
tuos advokatams ką ginti teis
me, o ką ne, tai vargiai nors 
vienas advokatas norės priklau
syti partijai. Juk gali pasitai
kyti ir tokių atsitikimų, kad 
s.-d. advokatui reikėtų ginti 
teisme ir tada, kai byla eitų 
tarp socialisto ir nesocialisto ir 
tasis nesocialistas pasisamdytų 
socialistą advokatą. O jeigu so
cialistas butų kaltas, ką tada 
advokatas turėtų daryti? Negi 
gintų prasikaltusį socialistą. Aš 
manau, kad socialistas gali gin
ti teisme, ir socialistų priešą, 
jeigu tik byla yra teisinga ir 
pats advokatas teisingai elgia
si.

Pabaigoj savo nuosprendžio 
L. S. D. Partijos Kaunoz orga
nizacijos komitetas sako:

“Ta proga Kauno organiza
cijos komitetas reiškia savo 
nuomonę, kad advokatui social
demokratui lygiai neleistina gin
ti bylose darbdavių klasinių rei
kalų prieš darbininkus’*,

Tokis nuosprendis irgi yra 
keistas. Ar visuomet darbinin
kai elgiasi teisingai? Aš pats 
žinau daugelį atsitikimų/ kur 
darbininkai elgėsi su samdyto
jais neteisingai. Kaip tokiuose 
atsitikimuose s.-d. advokatas 
turi elgtis, jei darbdavis kvies
tų jį ginti jo pusę?

štai 1Q2O m. dirbau Strause

■ -«*»» »n 

firmos dirbtuvėje prie rūbų 
siuvimo. Tada rubsiuviai buvo 
gerai organizuoti ir statydavo 
firmai tokius radikalius reika
lavimus, kad jokiu budu ji ne
galėtų tų reikalavimų išpildy
ti. Kurie būdavo pasipriešina
me nepamatuotiems reikalavi
mams, tai mumis vadindavo fir
mos “užtarėjais”. Be to dar bai
siai Vogdavo visokius mažmo
žius, net šviesos lemputes išsi
sukdavo ir nešdavosi namo. Pa
galios firtna išėjo iš biznio ir 
išpardavė puikiausius įrengi
mus. Po to daugelis darbinin
kų gailėjosi taip darę, bet jau 
buvo po laiko./Tas parodo, kad 
ne visuomet darbininkus, gali
ma ginti.

Dabar dirbu Libovv Brothers, 
dirbtuvėj, čia dar blogiau. Ke
letas siuvėjų, ar visas jų bū
rys pereitais metais prieš Nau
jus Metus ėmė piaustyti švar
kus ir tuo budu sugadino $500 
vertės rūbų. Pagaut nusikaltė
lių nepasisekė. Firma su unijos 
atstovų žinia pavarė iš darbo 
virš tuzino darbininkų, o tie, 
kurie pasilikom, dirbti, turėjom 
sumokėti firmai padarytą nuo
stolį. Delko šis biaurus darbas 
buvo atliktas, taip ir pasiliko 
neišaiškinta. Ten dirbantieji 
spėjome, kad švarkus piaustė 
grupė italų keršydami už tai, 
kad firma atstatė italą užveiž- 
dą. Jeigu darbininkai butų ’ pa
gavę tuos šelmius, tai ant vie
tos butų padarę su jais “teis
mą”.1 €

Daugelis darbininkų, nors ir 
organizuoti, bet ekonominiuose^ 
klausimuose jokio supratimo 
neturi. Paprastai, kada tokie 
darbininkai būna neorganizuo
ti, tai rodo save nuolankiau
siais vergais, bet jei kas to
kius darbininkus suorganizuoja, 
tai jie pasidaro didžiausi radi
kalai ir pradeda statyti neiš
pildomus reikalavimus, taip kad 
net unijos atstovai turi su jais 
bėdos iki nuramina. Dirbdamas 
per virš 20 metų .įvairiose dirb
tuvėse, turiu užtektinai patyri
mo, kad darbininkai kartais ne
silaiko teisybčs ’ ir^tokluose at
sitikimuose jų ginti negalima.)

Todėl L. S. D. Partijos ko
mitetas turėtų peržiūrėti minė
tą rezoliuciją ir palikti patiems 
socialistams advokatams sprę? 
sti kaip jie turi elgtis, nevar
žant jų profesijos.^

NAUJIENOS, Chicago, BĮ

Z. G

Grand Rapids, Mieli
Iš L. S. S. 51 kp« veikimo*.

Antradieny, gruodžio 2 dieną, 
įvyko LSS’. 51 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkime daly
vavo tik apie 20 narių. Apgai
lėtina, kad draugai nelanko': su 
sirinkimus, ypatingai r tokius, 
kur reikia valdybą rinkti.’ '

Susirinkimą atidarė drg. T. 
Aleksynas, organizatorius. Pir
mininku tapo išrinktas ‘ drg. A. 
Kauskas. Pereito susirinkimo 
protokolas priimtas vienbalsiai. 
Iš komisijos raporto paaiškėjo, 
kad rengtas šokis kartu xsu Fi
nų Socialistų kuopa davė šiek 
tiek pelno. Diskusijų komisija 
p/anešė, kad diskusijos įvyks 
greitai. kaip tik bus susitarta 
su komunistų veikėjais. Visų 
komisijų raportai priimti. Skai
tyta’ keletas laiškų iš National

*

ofiso’ ir nuo (Irgi Michefflotio, 
“Keleivio1
kai priimti. ‘Perbėgus neužbaig
tus reikalus, prieita prie nau
jų sumanymų, čia tapo išrink' 
ta valdyba 1932 metams. Val
dyboje padarytas mažas pakei
timas: į organizatorius vieton 
drg. T. Aleksyno išrinktas drg. 
Jankauskas, šiaip visi kiti pa
siliko senieji: — užrašų rašt. 
J. Karsokas, finansų raėt. V, 
Marsinkevičius-Mųris, * iždininku 
P. Krulikas. , i

• . ■. r.

Draugas S. Naudžius per-, 
skaito “Laisvės” No. 256, kur 
Apžvalgoje biauriai šmeižiama 
L. S. S, veikėjai, kartų ir 51 
kp. čia padarytas ič nubalsuok 
tas įnešimas, kad tiem šmeiži
kam pagaminti atsakymas ir 
pasiųsti jų pačių spaudai, bet 
drg. Stankus užprotestuoja sa
kydamas, kad įu komunistais 
neverta nieko bendra turėti, nes 
su jais visvien nebus galim^ 
susikalbėti, todėl atsakymas ko
munistams -turi būti tik per 
“Naujieną^’7 ir “keleivį”.

Kadangi šiame susirinkime 
ne visa ta komisija radosi, ku
ri kokis laikas tam atgal para
še atsišaukimą j visus^ L. S. S. 
narius ir pritarėjus, ir kurįs 
tilpo “Naujienose,” ir “Keleivy
je”, todėl šiam atsakymui ko
munistams parašyti prisiėjo 
rinkti naują komisiją.

i. ' , ■

, Atsakymas , komunishi 
Šmeižikams:

< » ■ , ■

Mes žemiau pasirašiusi L. S. 
ę. 51 kp. legališkai išrinkta ko
misija, randam reikalą duoti 
šitokį atsakymą į komunistų 
šmeižtą, kuris tilpo “Laisvės” 
No. 256 Apžvalgoje:

Jus, komunistai, iš Laisvės 
štabo, pamatę musų atsišauki
mą tilpusį Naujienose ir Kelei
vyje surikote kaip už liežuvio 
kariami^ jus vadinate mus su-' 
žlibusiais socialistais; jus va<- 
dinat L. S. S. 51 kp. kaip ko
kia veisline, sakote, kad 51 kp. 
sudaro tik 3 vyrai; kad Grigai; 
tis. ir Montvidąs tai tik dole
rių gaudytojai; kad Naujienos 
ir Keleivis ‘ /nesirūpina darbų 
žmonių reikalais; jus raginate 
mus mesti braidžiojus po lųen- 
ševikišką balą ir stoti į kovin
gą komunistų partiją ir skai
tyti jūsų leidžiamus laikraš
čius? . • •• '■> ■ rb1® ■ '■* ■ ■ ■ ■

žlibių vardas.jums, komunią- 
tai,'patiems tinka; nes jus dar
bo žmonių: ’ tarpe nematote svėi- 
kęsnio veikimo kaip Hk skaldy
ti ir griauti jų organizacijas. 
Jus vadinate L. S; S. 51 kp. 
veisline?. Argi ne jūsų, komu
nistų partija^ priveisė visokių 
veislių, kaip tai} sklokininkų ir 
kt. su kuriais jus patys turi
te kovoti; jus prasti tėvai, kadi 
pagimdote tokią veislę, visąi ne 
. ' ■ "' * .j . j il save.;, , y

, Jus., sakote, kad L. S. S. 51 
kp. sudaro tik ,3 vyrai, o tuom 
tarpu 51 kp,. narinį turi daugiai! ‘

... R.-.. »■ u < "'i....... ............................ .........

r redaktoriaus; law

' a A ,/ ' ’

nė 30, ir mes tikri, kad 'šiame 
mieste turim/keturis kartus 
daugiau narių, ne kad jų iuri 
komunistai. Jus mums siūlote 
mesti braidžiojus po menševi- 
kišką balą. Jus, be abejonės, 
norėtumėt matyti, kad mes pa
metę menševikišką balą ateitu- 
mem pas jus į komunistinį pur
vyną, bet jus tcP turbūt nesu
lauksite. ,Tųs sakote, kad Gri
gaitis ir Montvidas tik dolerių 
gaudytojai. Argi Bimba, An
driulis ir Visa Šaika ne dolerių 
gaudytojai? Juk niekas tiek 
aukų nekįiulija, kaip komunis
tų ly c 
Vidas 
siūlote komunistų laikraščius I 
skaityti sakydami, kad Naujie
nos ir Keleivis nesirūpina dar
bo žmonių reikalais, bet ar
gi komunistų leidžiamiems laik
raščiams rupi darbininkų reika
lai? žinoma, kad ne: jeigu 
jiems rūpėtų darbo žmonių rei
kalai, o nė, savas kišenius, tai 
Vilnis ir Laisvė nebūtų pripil
dyta visokių šmeižtų ir kursty
mų vienų darbininkų prieš ki
tus, nebūtų begėdiškai apgau
dinėjami mažiau susipratę dar
bininkai, kurie tiesiai, provoka
toriškai kurstomi prie ginkluo
to sukilimo. Jeigu šitie suminė-! 
ti ir nesumitieti dalykai talpi
nami jūsų komunistų laikraš
čiuose, tai aišku, kad jūsų laik
raščiai negina darbo žmonių 
reikalus, bet jūsų /pačių kiše
nius. Todėl jūsų kvietimą L. S. 
S. 51 kp, prisidėti prie komu
nistų gražinam jums ir meld
žiam daugiau nekišti savo no
sies nė į jūsų reikalus. Mes pa
tys žinom su kuo mums paran
kiau dėtis kovoj už darbo žmo
nių reikalus. • Apsivalykite savo 
mėšlyną pirm kviesite pas sa
ve svečius.

—LSS. 51 kp. komisija: 
A. Marciulaičiutę, George, Kar- 
sokas, Joe Jankauskas, Agota 
Aleksynienė ir W. Sniečkus.

, ko Grigaitis ir Mont- 
i nedaro. Jus mums

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis pėtr. šimtus metų lau
kė Jąu ,x« Deksnio Galinga
Mostis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtingų į 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, .Nugaros skaudėjimą, Raįnkų, Kojų 
tirpimu ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus^ Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tat. j

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta- aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. ; Gvaranptojam: jeigu 
nebūtų taip kaip* rašom, pinigus gra
finam. • Parsiduoda visur. . Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISČOVERY 
0INTMENT. Kaina 75 teitai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

-f-™""”-—f.---- n—----
.       H....... .. ....... .......... I , 

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios^ skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

I— ' ............ . ......

Garsinkite^ Naujienose
...... . ........ ............. I. .......... ............... .. . ,
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SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUS V IŠTAIGA

Per 15 metų nei vienas centas ųežuvo 
Važitiojant Lietw>on» T&itingat, Patarnavimas j 
Perkame Lietuvos PĄthotas Bonus ir Mokame 

$40.00 už $50.00 ir $8(į.OO «ž $100.00,—.CASH
Atsilankykit ypątiškn įrto pririųskite per pašų. /

? /V JOHNJ.ZOLP ; ■
4559 So. Paulina St,

*•

BOSCH RAD1O
[222222^22^22222522;

NAUJI MODELIAI
Geras Radio ir Kainos Visiems Prieinamos

M Q IR "j "jll augšciau

,.ų :
Geriausia Vieta Išsirinkti 

KALĖDŲ DOVANĄ
BUDRIKO KRAUTUVĖJE
v Lengvais Išmokėjinnais
Krautuve atdara kožną vakarą ir nedėliomis iki 5 v. p. p.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167—4705

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
_ Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas 

mus parsiduo'da nuo 25% iki % pigiau.

PETER NOVER 
DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI IR 

BRANGMENYS x 
Brangmcnų ir Laikrodžių Taisymas 

4148 Archer Avenue 
Phone Lafayette 3847

—r

Daktaras
; Kapitonai,

Specialistas iš
į't f . ...

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pąslapcipgas ligas. Jeigu kiti ne 

t galėjo ilgydyti, ateikit^ čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Ptaktikndja per daugelį metų ir iigydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 

- valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Ves? 26 St., kampas Keeler Avė. Tel Cravrford 5571 

mMraMMMmMMBI

į WISSIG,
j ■ Pasauliniame Kars

; Seno Krajaus

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

' T«l. K.dli. 8902
•

3314-16 Rooirrelt Rd. 
arti St. Loofo Avė. 
CHICAGO. ILL.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

^ED-W^BtrTE 

RUN AUONG-MOME 
OP NOO LL E>E
L AT E FOENOOk 

-i SUPPER. .

OH NO I
\NONT — THE MEAT

r BAGDONAS BROS. 
FURNITURB Ii PIANO MOVINO 

Lotai 8 Long Dtainct RemoTal 
3244 & Halsted St 

Office Tel. Calomet 3399 - 
Res. TeL Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornylių b pianų muveriai vietoj* b 

toli patarnavimai geras it pigiu.
817 West 34th St

- 4 - Trf* 5vo,I«T*fd 6, .u—■>.....
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PRASTESNE LOGIKA
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t nebuvo prieš tai«niekad ma- 
• tęs, Jšėmus; Dri* Klimą, ir da

bar: nieko asmeniškai prie*, 
šingo b.ei prielankaus nei 
prieš vieną neturi (čia ką*-, 
žin kas i norėta pasaky ti, bet 

“N;”

/

I čia suminėta tik keli* daly* 
kai, apie kuriuos p* Lukošius 
galėjo, jeigu jisai surado naujų 
faktų, SLA. narius painformuo
ti, ir tuomet gal! butų ir: ki- 

suprantama>
■

■■ '*'.*2ZĮ
tiems žmonėms

Naujienos eina kasdien. iiaktrient
i

U*VVW. A f 00 » 

UL Telefonas

PuseU meta ------—----- --- - 4.M
Trims minėdama ................   240
Pinigui, reikia siųsti vaito Monaft 

Orderiu karta* su atsakymu.

“PARSIDAVIMO” PRIEKAIŠTAS HOOVERIUI

Besvarstant atstovų rūmuose W£shingtone prezii 
dento Hooverio sumanytą karo skoliį; moratoriumą, pa
sigirdo nepaprastų kaltinimų Jungtinių Valstijų vy
riausybės galvai. Vienas atstovas, Louis McFadden iš 
Pennsylvanijos, savo iš anksto prirengtoje ir pasirašy
toje kalboje pareiškė, kad Hooveris “parsidavė tarp- 
taukiniems Vokietijos bankininkams”. Jisai įvaraijo ir 
tą bankininkų firmą, kuriai Jungtinių Valstijų prezi-i 
dentas esąs “pardavęs” šios šalies interesus,, būtent — 
<Warburgs, Kuhn, Loeb & Co., New Yorke;

Visus atstovus tie McFaddeno kaltinimai be galo W 
stebino ir atstovų rūmuose kilo, didžiausias triukšmas* 
Vienas atstovas pasakė, kad jeigu tie kaltinimai yra 
teisingi, tai prieš prezidentą Hooverį turi būti užvesta 
“impeachment” byla, t. y. byla su tikslu pašaŲnti pre
zidentą iš jo urėdo.
""^Mes betgi ■ nemanome, kad toms aštrioms atakoms 
prieš Hooverį reikia duoti daug svarbos. Priekaištai, 
kad jisai esąs “parsidavęs”, rodo tik, kad įsikarščiavę 
yra kai kurie prezidento užsienių politikos oponentai.: 
Charakteringa yra 'tair kad Hooverio kaltintojas yra 
jo paties partijos narys, republikonas. Iš to galima nu
manyt, kad net ir savo partijoje prezidentas turi labai 
piktų priešų.

Bekovodami tarp savęs, politikieriai dažnai drebia 
kits kitam j akis tokių priekaištų, kurių teisingumu jie 
ir patys netiki. Ir neretai pasitaiko, kad bjauriausiai 
kits kitą atakuoja tie, kurie nesiskiria kits nuo kito jo
kiame principų * klausime.

* i

Bet nežiūrint ką moratoriumo priešai - kalba, reikia 
laukti, kad tas Hooverio sumanymas bus galų gale ra
tifikuotas. Tuo gi tarpu kitas jo planas
žiūrėti tarptautinių ■ skolų klausimą —vargiai ras pri 
tarimo konkrese.

iš naujo per-

FAŠISTAI SU KOMUNISTAIS VĖL EINA KARTU

Vokietijos reichstago (parlamento) seniūnų tary
ba svarstė ir atmetė bendrą. fašistų nacionalistų, ko
munistų ir liaudies partijos įnešimą dėl sušaukimo 
reichstago.

Komunistai, kaip matome, čia ėjo ranka už rankos 
su fašistais. Ir ne tik su fašistais. Jie ėjo taip pat ir su. 
kitoms reakcingiausioms Vokietijos partijoms —r na
cionalistais, kurie stoja už monarchijos atsteigimą, ir 
su stambiojo kapitalo atstovais — “liaudies partijai

Tai jau ne pirmas kartas, kad Maskvos Stalino se
kėjai Vokietijoje atvirai remia fašistų ir monarchistų 
politiką. Ne taip seniai visa Prūsija balsavo monarchis
tų “Plieno šalmo” organizacijos sumanymą referen^ 
dumui, kad butų . paleistas Prūsų parlamentas, kuriame 
daugumą turi demokratinės partijos. Tą monarchistų 
sumanymą rėmė fašistai ir komunistai.

Matote, kad .komunistai tik žodžiais yra dideli “re
voliucionieriai”, o darbais jie yra neatskiriama juodo
sios reakcijos dalis.

VYS JĖZUITUS LAUK Iš ISPANIJOS

Naujoji. Ispanijos respublikos valdžia rengiasi nę: 
trukus pateikti seimui įstatymą sumanymą apie Jėzuitų 
ordeno pašalinimą iš Ispanijos ir jo turto paėmimą val
stybės* nuosavybėn., . . .

Kad jėzuitai turi būt išguiti Ua Ispahijos,, taip yra 
patvarkyta jau respublikos konstitucijoje, kuriui Ispa
nijos seimas neseniai priėmė. Daban eiiia dalykas tik
tai apie to konstitucijos pa tvarkymo'įvyki nimą.

Ispanija buvo .-katalikiškiausia valstybė pasaulyje., 
Visokių “šventų” ordenų, brolijų, ir vienuolynų 
daugiau, negu kuri kita šalis. Bėt iš visų relig-ini^ort 
ganizacijų aršiausiais pasirodė jėzuitai Ispaniją tatai 
žino »iš patyrime*,, todėl ji jų. ir netoleruoja;*

Jėzuitų turtai bus pavartoti Ispanijos'žmonių-‘švie* 
timui ir beturčių materialiu--būvio* pagerinimui? v

sakinys nepabaigtas..
t Red.)< Mums, ępeina teisybę 
, SLAi. naruti dr jų labas ir to 
- delei I pareiškėrin”
t Bet kame* gi yra tie faktai, 
kurių: pi Lukošius dar* nežinojo 
pastoviųjų komisijų' suvažiavi
mo metu ir kurie- paskui-pri* 
vertė jį, savo : nuomonę pakeis
ki ? “Naujienos^ jau/kartą klaur 
sė p. Lukošių apie tuos naujus 
fiąktus, kuriuos jisai dedasi už
tikę^. vėliau* (po komisijų su
važiavimo),; bet kurių jisai 
nieku budu nenori paskelbti; 
Dabartiniam^ savo pareiškime 
p. , Lukošius tų. faktų, irgi ne
parodo. Tai kokios prasmės tu
ri jo deklamavimas apiet “tei
sybę”?

Jeigu tas Speciali Komiai jus 
narys r butų tikrais taip pasiel
gęs, kaip kad *'jisai .giriasi, tai 
yrą: jeigu butų kaltinęs be pa
sigailėjimo, pasiremdamas vien 
tik,., faktais ir. išvadomis iš tų 
faktų, o pąskui, ,kada* tapo su* 
pisti nauji faktai, butų tuos 
faktus pasakęs ir, parodęs,, ko
dėl jisai, iš Gegužio kaltintojo 
pąvirto jo? teisinto j u,tai, vi
si SLA. nariai, butų galėję, iš
tarti ačiū už drąsą ir teisingu
mą. Bet jisai to kaip tik ir ne
padaro.

Iš šalies žiūrint, atrodo keis
ti da ir kai kurie kiti dalykai. 
Neperseniai p. Gegužis savo 
paakinusiame pasiteisinime prieš 
SLA; nariUsi kuris tilpo SLA. 
organe, minėjo, kad Devenio- 
Ažunario nuosavybės apkaina- 
vime dalyvavęs tarp kitų asme
nų p. Kažemėkas iš Waterbury, 
Conn., ir jo parašas buvęs ant 
apkainnvimo dokumento. Pa
stoviųjų komisijų suvažiavime 
buvo visų pripažinta, kad to 
dokumento niekuomet' nebuvo 
(taip sakė ir -p. Lukošius) ir 
kad1 todėl Pildl* Taryba davė 
$25,000“ paskolą; be nuosavybės 
'apkaimvimo. Tai yra vienas iš 
sunkiausiųjųx ’ apkaltinimų Ge
gužiui ir jo tblaikiniems ben
dradarbiams. Ponas Gegužis, 
gindamas savę^ tvirtina, kad 
Opkainavimas buvęs ir to įrody
mui mini bankininl^ Kažemė- 
k!ą. Dabar kylą klausimas: ar 
p; Lukbšius, kuris gyvena ta
me. pačiame Waterburyje, ban
dė pas tą asmenį pasiteirauti 
ir ištirti p. Gegužio tvirtinimo 
teisiiigumą? Jeigu taip, tai ko
dėl'jisai* savo ilguose rašiniuo
se nieko apie * tai nepraneša 
SLA; nariams? O jeigu ne, tai 
kodėl ‘ ne ? ‘ 1
• Bėję, čia . prie, progos reikia 
pąžymetr štai kas: kartu su ki
tais apkaltintais Pild, Tarybos 
bariais, kurie, tvirtino, kad De- 
Veni^-Ažunario nuosavybės apr 
kainavimas, buvęs Pild. Tarybai 
įteiktas, if“ kad'jie jį matę sa
vo akimis ir čiupinėję savo 
rankomis, ? buvoi iri dabartinis 
iždo globėjas, p. RagiųsKas. Ji- 
šai) taip* liudijo pastovių j ų ko
misijų suvažiavime. O keletu 
mėnesių, vėliau p, Raginskas 
pranešė) “Tėvynėje”; kad jisai 
visai nedąlyvavo ;tame Pild. Ta
rybos posėdyje, kuris nutarė 
duoti tą. paskolą! Kodėl SLA. 
nariai nieko negirdi iš p. Luko
šiaus apie šitą labai įdomų f ak-

r l^agaliUus, p. Lukošiui*,' ku
riam įyrą pavesta ^“gaudyti De- 
Vėnį”, yra žinofna, kad De,vė
plo partneris toję aferoje bu- 

pt Ažūnaris. Ažunario var- 
duį buvo išrašytas čekis ant 

i$2Š,h00iQ0> iprji> ant) to čekio 
nugaros idant Dėvėjus
galėtų gauri pįjiigjąs. WeU,

' jeipu p, Lukpšįuk tikrai , rupi 
mo, pak/ol nagringS^^1 ^iteisyb^L ppfe. į W

Pereitos savaitės “Tėvynėje”
C. M. Lukošius, SpecialusP.

Kom. narys, atsakinėja' tiems; 
kurio kritikavo jo ir kito tos 
komisijos nario pasirašytą, pa* 
reiškimą; išteisinantį p. Gegu
žį (sąryšyje su * Ažunario-Deve- 
nio paskola) i ir. su verčiantį < vi
są kaltę ant p-lės Jurgeliutės. 
Po jo ilgu, trijų špaltų straips
niu; “Vardan teisybės vėlu teisy
be” šį kartą yra padėtas tik jo 
vieno parašas.

“Naujienos” jau nurodė, kad 
adv. Lukošius pradžioje kalti
no keturis Pild.’ Tarybos na4- 
rius (Gegužį,' JurgeliUtę, Ha- 
ginską ir. Dr. Klimą) kaip tyri
nėjimo raporte; kurį pagamino 
Speciali- Komisija, taip: ir pa
stoviųjų komisijų* suvažiavime. 
Bet vėliaus jisai buvo Pild. Ta
rybos įgaliotas “gaudyti Deve- 
nį”, kuriam reikalui buvo pa
skirta? bene? $600.00. Ir* dabar 
jisai jau • visą»kaltę nuo Gegu
žio- nuimami nors- neparodo nė 
vieno naujo fiakto; kuriuo galė
tų būti paremtas toks griežtas 
jo* nuomonės* pakeitimas.

Į šituos “N.” pastebėjimus p. 
Lukošius atsako “Tėvynėje” 
visai juokingai. Girdi',- ne Ge
gužis pavedęs jamx“Devenio 
gaudymo” darbą*** ir >• paskyręs 
tam tikslui pinigus; bet < — 
SLA,:

“AdV. Lukošius”, rašo ji
sai, “‘labai .gerai; žino, taip 
pat>ir* kiti Specialus Komisi
jos nariai, jei SLA. juos pa
skyrė ką veikti, o veikiant 
padarys teisingus ekspensus, 
jiems SLA. atmokės be jo
kių p. Gegužių.”

z
Tai yra tuščias žaidimas žo

džiais. Adv. Lukošius žino, taip 
pat kaip ir visi ■ SLA. nariai, 
kad jį paskyrė “gąudyti Deve- 
nį” Pildomoji* Taryba, j kurios 
daugumą. pats p,-^ 
seniai i prieš tai buvo apkaltinęs. 
Vadinasi, jisai pirma juos apr 
kaltino, o paskui jisai toje pa* 
čioje byloje apsiėmė jiems tar
nauti! .Miųns neatrodo,*, kad 
toks dalykas yra sutaikomas 
su* geru skoniiu*

Be to„, p. Lukošius gerai, ži
no; kad' j Oi paskyrimas buvo 
padarytas p,. Gegužio iniciaty
va, Tatai buvo* labai .aiškiai -pa- 
sakyta paties p. Gegužio pa
reiškimuose, tilpusiuose ir “Tė
vynėje”, ir kituose laikraščiuo
se, kuomet SLA* prezidentas,, 
nepatenkintas pastoviųjų kor 
misijų/ suvažiavimo sprendimu^ 
pasakė,’ kad jisai paimsiąs tos, 
Ažunario-DeveniO; aferos tyri* 
nėj imą į savo rankas.- .

Be Gegužio pasiryžimo pa
kreipti tyrinėjimą į kitas vė
žes ir be kitų apkaltintų Pild. 
Tarybos pritarimo p. Lukošius 
to “džab6” nebūtų! gavęs. Jei« 
gu ■ Gegužiui * neatrodė nepride- 
lamu dalyku skirti savo* kaltiiU 
toją tyrinėtoju,4 prižadant jam 
apmokėti jo “teisingus ekfcpęn- 
sus” iki ($600.00,i. »tai bent p, 
Lukošius turėjo* rodos, .supras
ti, jogei jo priėmimas t tokio 
įgaliaVimo iš Pild. Tarybos yra 
nelabai sutaikomas su tomis 
pareigomis, , kurias jam buvo 
uždėjusi, sulig Seimo nutarimo, 
Finansų* Komisija^ . ‘

Tolinus — apie klausimą, ko
dėl p. Lukošius pirma; Kalbėjąt 
iri rašė tarną pačiame j reikąlO 
vienaip, o dabar kitaip. Jisai? 
aiškinasi:

* “Teisybė?. x Adv, Lukošius 
kaltino visus (ne visus; bet 
tik keturis. “Np Rfcdv) 
P. T. narius; be* pajsig'ąUėjįt • « • — t* ’ • ‘ ♦

, * »;■ 
us ne-

* faktai bei, išvedimai iŠ tų 
faktų taip rodė, b0 kaįrp 
greitai,.paaiškėjo ir buVP<peį’- 
sitikrinta kame tęį^bįė,1 
draugimmmas ne^raųgip- 
gųmM ypač* adv. thkošiui; 
klidmigi nepužinojo lasmeniš- 
kai ' nei “ vieno ir * nei*‘ vi6n<r

•f

u 
r

Keivirtadienis,g*. 17, 1931

Įmdėf: jisaL dabar' rašė Visai ki- Į nuolat matančių perversmus, 
intrigas, pasikėsinimus, ir gaI»J 
vejančių lengvai- pagarsėti ir 
pasižymėti. Ta . sąjunga visuo
met buvo- pasiruošusi pervers
mams, kalbėjo apie juos seniai 
prieš gruodžio 17 d. perversmą 
ir net du kartu mėgino juos 
įvykdyti prieš tą patį poną Sme
toną, pasidariusį staiga jiems 
tiek brangiu,* kad jie jį pakvie
tė j naujos valdžios pačią vir
šūnę. Negalima sakyti, kad vi
si SKS*; nariai butų-taip nusi
statę kaip • jų 1 avanturistai ko
legos.* Kai 1926* m. kovo mėne- 
Sį4 staiga nei iš šio, nei iš to 
iš Prahos buvo,parkviestas gar
susis Plechavičius* neva pada
ryti perversmą krikščionių blo
ko naudai,* dauguma* SKS na
rių^ pasipriešino tam sumany
mui. P.p. Smetona su Volde- 
maro> taip, be atodairos, grio
vusia spaudoj i seimo > valdžias, 
taip pat teturėjo pritarimą tik 
tarp pačių j labiausia, pakriku
sių gaivalų, labiausia* surusėju
sių... Kitos SKS:< grupės buvo 
krikščionims* prijaučianti* gru
pė;; karjeristų * grupė,* labiau už 
visa branginusi savo laipsnius, 
ąlgąs ir* gerai apmokamą, dyką 
amatą*, ir, pagaliau, lenkuojan 
čių grupė, (dabar visai paaiš
kėjo, kad. buvo ir: tokiai). Iki 
1926 .m., galo,*tos grupės - tarpu 
savęs nesutarė ir dėl * to pert 
versmų. į vykdyki t negalėja 

(Bus daugiau)

taip, negu kad rašė pirma, apie 
p. Gegužio' kaltę, Bet faktus 
ignoruQt; ir kartui* dėtis bešališ
ku teisybės ieškotoju tai — 
mažų mažiausia nelogiška.

Dilgynė' »

Teisybė Apie Gruodžio 17 d, 1926 m. Perversmą
iPenkeri metai, perversmo sukaktuvių, — penkeri
* ' metai' Lietuvos .žudyjn®.

(Laiškas iš Kauno)
Man berašant šį laišką Kau

ne eina didelė ruoša gruodžio 
17 d. perversmui minėti, šiemet 
ta diena ruošiamasi daug iškil
mingiau švęsti, nei kitados, nes , 
šiemet, sueina 5 metai nuo to 
įvykio. Jau dabar, yra, žinoma, 
kad perversmo vykdytojai bus 
apdovanoti* naujais n ordenais ir 
pakelti į aukštesnį laipsnį. Taur 
tininkų spaudai užsakyta iš ankr 
sto ilgesnių straipsnių, išaiški
nančių dar kartą ,visuomenei 
kokį “didvyrišką? darbą, atliko 
perversmo dalyviai ir kartu iš
skaičiuojančių visus dabartinės 
valdžios “laimėjimus”. Visokių 
suvaržymų ir sauvales paūks
mėj tai bUs kalnai pasigyrimų. 
įr teisybės..iškraipymų. NeyAl- 
diškai4 spaudai kaip pąpyastai 
bUs užrakyta * blirna stora cen- • 
žuros spyna teisingai įvertinti 
perversmą ir “laimėjimus”. Ne
tenka abejoti; kad ta. proga ne
pamiršta* bus pasakyti, kad opo
zicijos dabartinei valdžiai - Lie
tuvoj nesą/iri kad visi giedą 
himnus perversmo “inžinie-*
riams”. Tačiau* demokratinė l
Lietuvos visuomenė, nors ir nu- 
kankinta,žvalgybininkų ir kito
kių sauvaliautojų, tą , dieną gi
liai liūdės, kaip dieną, kurią 
Lietuva, buvusi/ visų spėjama: 
kaip lėtų, rimtų žmonių valsty
bė, staiga, buvo pastūmėta į 
Portugalijos valstybės 'gyvenimo 
kelią ir į mažai* kam pastebi
mą ir žinomą tragędiją, galinr 
čią pasibaigti Lietuvai nepri
klausomybės ’ netekimu, nes i 
gruodžio 17J d., perversmas iri 
valdžios < darbai1* po jo išgriovė i 
tą pagrindą, ant kurio tautų, 
ypąč mažųjų, laisvė gali Jaiky-* 
tis. Lietuvos visuomenės dalies, 
hepametusios dar sveikos nuo
vokos, didelė viltis yra Ameri
kos lietuvių laisva visuomenei 
ji gali iškelti viešumon visą tei
sybę apie pražūtingus Lietuvai 
darbus, kaip tat ji darė caro 
laikais ir palaikyti nors užsie
niuose tarp* lietuvių sveikų'nuo
voką apie jų krašto ateitį ir li
kimą.

Perversmas naujoj šviesoj
Juo-toliau,, juo daugjau. nau

jų dalykų, išplaukia apie; ppn 
versmą, jo dalyvius ir jų./inten- 
cjjas, Mėgiamiausia perversmF 
ninkųv pasaka yra, kad gruod
žio 17 d. perversmas buvo “mur 
sų garbingpsios^'kariuomones” 
padarytas.. Nevą ta kariuome
nė, norėdama, išgelbėti ~ Lietuvą 
nuo bolšėvikų, besiruošusių 192$^ 
m. per Kalėdas tąip pat pada
ryti . perversmą, paėmė valdžią. 
į savo rankas. Iš šitos pasakos* 
išeina, kad Lietuva tuomet bu- 
Vo pilna bolševikui taip sustip
rėjusių,* kad net galėjusių * už
grobti valdžią į savo rankas, 
jei taip ir* butų buvę? dar gal 
galihia botų kiek pateisinti* per* 
versmininkįp avanturą, nors iri 
ne- jų darbas yra gelbėti Lie- 
tuyą< nuor bolševikų.* Bet visa 
ta pasaka- yra netiesa, stačiai 
biąurus prasimanymas, labai 
kenksmingas Lietuvai* užsieny. 
Jei bolševikų prieš -17 < gruodu 
žid .perversmų, bhvo tiek privi
sę* tai kodėFtfib 5 komunistąjf 
sušaudyti ir kėlios dešimtys pa
sodinta į kalėjimą? : Vadinasi, 
kiti ^ra/ pasprukę; pasislėpę ir 
toliauf dirba Lietuvos bolšeyikin 
niįno darbą. Tokių (išvadą.? darę 
apįų ^Lietuvą užąįo^ visokį

a. ii*m##
Tarybos . įgaliblii|is, patraukti 
at^akųmybėn.^ * p. i AžunarįcĮėl 
ko^ispjracijos XSLAA?

to nedaro, .tąi 
SLA... nariams rbutų J domu -ži-

I »>*- ‘

• ■ * - -i’--' |
............. .............. .... »<

ševikų kaip ir. po perversmo, 
tai yra be apmokamų iš kitur 
ągęntų, lietuvių liaudies tarpe 
jų visai nebuvo. Taigi, metas 
yra .visu griežtumu atremti per
versmininką mėlą, khd Lietu
voj buvo privisę bblšeyikų ir 
kad jie ruošės padaryti pervers
mą. Lygiai yra šmeižtas, kad 
perversmą padarė Lietuvos ka
riuomenė. Ta kariuomenė, susi
dedanti 90% iš kaimiečių v vi
suomet pasižymėjo valstybingu
mu, paklūsnumuv savo vaddms 
ir dfausmek Jos tas geras ypa
tybes išnaudojo saujelė mora* 
liškhi atbukusių žmonių^ jų tar
pe- daug' karininkų^ priklausiu
sių. į vadinamąją • “SKS” (“Es- 
kaes”) slaptąją* karininkų są- 
jungąr patekusiu į įtaką buvu
sių caro armijos karininkų, iš- 
krikdintų senosios^ Rusijos- nėr 
tvarka- ir namų, karo baiseny
bėmis ir ligotoj vaizduotuvėj

BRAM STOKJER

GRIFAS
'i

Iširti A. t Vaivada

Permission. Doubie*

(Tęsinys)*

Skyrius:. Trečias;*. '
Jčnatano Markerio Užrašai.
Sužinojus kad esu kalinys, 

mane pradėjo kankinti žvėriš
kas, laukinis jausmas. Pradė
jau * bėgioti laiptais* viršun ir 
atgal,*, trankytis į; visas duris 
iri dairytis? iš* kiekvieno? man 
prieinamo ląngp; beti netrukus 
bejėgiškumo* /jausmas nuslopino 
mano* įsiutimą. Kelioms (valan
doms- praėjus, aš nusiraminau 
ir pradejąu/ abejoti ar* tik/ne- 
buvauv laikinai, iš-.proto* išėjęs. 
Elgiausi kaip;, pelei pąppolusi į 
spąstus. Tik pagaliau , supratęs, 
kad besitrankydamas nieko ne- 
ppšiiiv atsisėdau/ramiki prie ži
dinio, lyg. nieko, nebotų, atsiti
kę, . ir, prade j ąu galvoti, kas da
ryti. Dar tebcgąlvoju ir nepri
einu prie jokios galutinos iš
vados. Del, vieno, dalyko tačiau __ 
ėsu tiki’as;, nebus, jokios nau- ’ čiuopiamas daiktas perdtiodąs 

kitųi užuojautą * ir miclaširdin- 
gumą? Man ircikės kuomet nors 
šį* dalyką; ištirti ir išvystyti sa
vo nuomonę^ apie jo tikrąją 
reikšmę. O tuo tarpu turiu 
stengtis, sužinoti, kuodaugiau- 
siai apie grafą Drakulą/ nes 
man-; tai * galt padėti < viską ge
riau j suprasti. Jeigu* pasiseks 
pasukti <pasi kalboj imą su juo sa
vo pusėn,. gal sužinosiu * apie 
gi:afų .iš jo palios .-lupų. Bet tu
riu,, būti- atsargus nesužadinti 
jame, jokių ,įtarimųw 

{ (Bus* daugiau)

rimas mane sukratė. Jeigu, ■pily
je nebuvo jokių tarnų, pąts gra
fas buvo ir mane j pili atve
žusius karietos vežikas! Tai bu
vo baisi mintis; jeigu taip iš 
tikrųjų buvo, ką reiškė jo jėga 
vilkus valdyti vien, rankos pa
kėlimu ? Kpdėl ‘visi žmonės Bis- 
trice ir deližane taip rūpinasi 
manimi ir perspėjo mane prieš 
pavojų ?Ką reiškė man duotas 
kryželis, vilkŽolės, erškėčiai, kal
nų pelenai? ’ Tegul; Dievas lai
mina gerąją šeimininkę, kuri 
užkabino man ant kaklo kry
želį! Jis mane ramina ir sutei
kia naujas jėgas kovoti su pa
vojumi?

Kėista, kad * tas dalykėlis, i 
kurį^’ kreivai- žiurėjau «ir skai
čiam jo nešiojimą > stabmeldy be 
tiek < suteikia man pagalbos pa
silikus vienui1 vienam ir-atsira* 
dus pavojingoj padėtyje. Ar ja
me yra - įkvėpta -kokia * nors esy
bė, ar jis* yra tik įrankis, apr

dds iš pastangų .aiškinti grafui 
mano ddlj^kų stovį. Jis labai 
gerai žin& kad esu. įkalintas; 
jiš pats mąn spėtus if sutai
kė,1 iri bb abbj.O,. Ui darydamas 
tarėjp tam tikrus motyvus. Jis 
mane dar* labiau'prigautų, jei
gu viską*'atvirai išsipasakočiau. 
Kiek* spęjųy daugiausiai atsiek
siu’ kuo* labiausiai slėpdamas^iuo 
^rafo ” man4* žinomus* faktus Ir 
lieduoddmaš • j&n suprasti, khd 
manyje-auga baimė. Niekuomet 
netariu* užmerkti"‘akių.- Kiek ži- 
hau*,» esu»< apgautas, kaip mažas 
kūdikis • ir * nežinia kaip atsira
dau labai pavojingame padėji
me; j eigų; taip iš tikrųjų Vra, 
turėsiu sukaupti visas jėgas ir 
smegenis, norėdamas iš jo išsi- 
krapštytr.4

Vos * priėjau prie šios išva
dos, kai žemai, apačioje, išgir
dau didžiąsias duris užsitren
kiant, ir žinojau, x kad grafas 
Drakula jau grįžo. Į knygyną 
jis neįėjo, todėl tyliai prisiar
tinęs prie savo kambario durų, 
radau jį betaisantį lovą. Tas 
mane labai' nustebino, ir patvir
tino mano spėjimą, kad pi
lyje nebuvo M6kių tarnų. Ir 
Vėliau, pro Šp^rą duryse pama-

TIK^ ką gavome/ naują 
Kultūros,, numerį 11, Gali-; 
man gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

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

'saldio* g.ę|bMoj^įv huoĮf .... v .. . . „
mo, yra pateisinami; jųj smur« (tęs jį priruošiant stalą valgo- 
tupso prieš Lietuvą, ka$..pa
vyzdžiui Vilniaus pagrobime. 
Tųų tarpu teisybė- sako ką. kV 
įąi putėlit: prieš pervcrs'huuLiė-
Ittvoj* • tebuvo'-ti'k“ tiek' pat **>boL- nupili. būti ♦ negalė jo. Staiga ne- 

*

mąjume, buvau tuo visai tik- 
i’asj .jęlgu jid daro tokius na- 
mų;a, ruošusi darbus pats savo 
rankomis, šuprąiitąma. kad tar-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams1 ir kito
kiam rašymui .plunksna, paiše
liu ar mašinėlė; sukirsta 
8^X41 colių?

Svarui*20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 ; už 251 centus 

Persiuntimo kaštai1 extra. 

NAUJIENOS 
1739. So.. HaJsted St



Oratoriai

Iš politikierių teismo

Garsinkitės Naujienose
Graboriai

Phone Bouievard 4139

Akių Gydytojai

TheEnglishColumn

Girls wanted

0036

Mergaitės
Advokatai

o pas

jsdt

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Žentas

Kūnas 
South

Republikonų partijos 
konvencija Chicagoj

i grabo- ! 
Bouievard j

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai

me
daly

Prašo teisės parduoti 
čhrcagieėių savastį Naujienose, 1739 So. Halsted

Persiskyrė 
gruodžio 
vakare 
amžiaus, 
me. 
apskr. 
metus 

Paliko

Rado negyvą ir plūde 
—rianjanči

1646 W. 46th 6t.

Telefonai 

Bouievard 5203 

Bouievard 8413

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangu to
dėl, kad neturime 11- 
laidų užlaikys**! riky-

Išmokės $240,000 
________dendų

W a v e.
Laidotuvės įvyks subatoj. 

diio 19 dieną. 8 vai. ryte

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie r-nno 8 v. ryta 
iki 8 vai. vak. Nėdėldieniaia 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

vyrą 
Kleofą ir 

švo- 
pus-

Sandaros ofise, 3236 South 
Halsted St.,

Margučio ofise, -2437 W. 69

Aukcionu , parduoti rakandai 
Terry Druggano, buvusio kadai
se turtingo' Chicagos butlegerio. 
Druggan yra skolingas vienam 
užsidariusiam bankui keletą tū
kstančių dolerių. Tai teisėjas 
Feinberg reikalavo ,kad Drug- 
gan sugrąžintų skolą banko de? 
pozitoriams. 'O kadangi Drug- 
gan nesugrąžino J jos, tai jo 
puošniojo buto rakandai pa
leista pardavimui. aukcionu.

Arti Leavitt -St. 
Tdefeosr CumL 2552 

^Valandos 9'tyto iki 8-vakaro. 
Setedoj ir Bėmyžtoj ubo <9 iki * 6

Gražiai dainavo, gro 
ji jo, kalbėjoCHICAGOS 

ŽINIOS
Tąrp Chicagos 

lietuvių
Nusižudė moteris, atro 

do, lietuvė

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Studentai vaikams rengia 
mius vakarus

Tikėtai dalinama
VELTUI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 So. Halsted Street 

TeL Bouievard 1401

Lincoln Parko prade rasta 
lavonas moteriškes, Mrs. Anna 
Lehman, 62 m., 1719 Burling 
st., pluduriuojąs ant ledo šmo
to. Daktarų tyrinėjimas sura
do, kad moteris žuvusi ne nuo 
paskendimo, bet nuo smūgio, 
kuris užgavęs ją įšokus jai i 
šaltą vandenį.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj, 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

A. M0NTV1D, M. D.
West Town Šute Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

Mergaitės nuo 11 iki 16 
tų amžiaus, kurios nori 
vauti dideliam lietuviškam pro- 
grame, malonėkite susirinkti 
ketvirtadienį,- gruodžio 17 dieną, 
4180 vai. Mark White Square 
Vark ofise, Halsted ir 30-tos 
gatvės. Niekas nekainuos.

Aldona R. Narmontia.

Gubernatorius Emmersonas 
rengiasi kreiptis į valstijos le- 
gislaturą prašymu suteikti ga
lios valstijos vyriausybei par
duoti Cook pavieto tam tikrą 
dalį savasties, kad tuo būdu 
gauti $25,000,000 -priklausančių 
valstiiaii^^figlM|MftA^m^aksų .

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam .Optometristui 
Akių • Specialistas. Virš 15 .metų 

patyrimas 
' Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

•Mickevičiaus Knygyne, 3653
S. Jlalstcd St., /

-Knygyne, 3210 S. Halsted St., 
' Bijūnėlio vaikų chore, ir

Jaunoj Birutėj.
Tikietų yrą mažai, todėl kiek

vienas skubėkite ir įsigykite ti
kėtą kuo anksčiausiai.

Diena, šeštadienis,/ (Saturday) 
gruod. (December) 19, 11 vai. 
ryte (A. M.)—X.

■i Duokite •savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
^**a53*^ i Tel. Bouievard• 6487

Byloj iškeltoj buvusiems sa- 
nitario distrikto viršiloms tar
pe kitko liudyta, kad distrikto 
pinigai mokėta tūlam barzda
skučiui, kuris skusdavęs barz
das buvusio prezidentu Timo- 
thy Crowe ir kitų politikierių. 
Toliau iškelta aikštėn dar toks 
kaltinimas: matyti, kad kas 
ten imdavęs algą iš sanitario 
distrikto tūlos moters vardu. 
Moteriškė tos algos negauda
vusi. Bet ji -sužinojusi, jogei 
buvus padėta algų gavėjų są- 
rašė kada jai tapę pranešta, 
kad daugiau algos nebegau- 
sianti.

* Gi kai dėl barberio, tai tas 
barberis gaudavęs po $100 kas 
dvi savaitės, o visą ką jis da
rydavęs, tai skusdavęs sanita
rio distrikto prezidento ir ke
leto kitų barzdas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DR. CHARLES SEGAjL 
Piaktiknoja 20 metai 

OFISAS 7
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų Hgų 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 fld 4 
vai. .po pietų ir noo 7 iki 9:30 vaL 
vakaro. Nedėk nno . 10 iki 12 v. dkmų 

Phone Miduray 2880

Girls, 11/to 16 years of age, 
who wish to • take part in a 
huge Lithuanian program, meet 
in the office of Mark Whitc 
Sųuare Malšted at 30th Street, 
Thursday Dec. 17, at 4:30 P. 
M. No charge of any kind.

Aldoną R. Narmonta.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ' SPECIALISTAS 

Sugryžo is Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuria esti 

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

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

Phone Bouievard 7589

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMEMIĮ

Ofisas <fr Akinių Dirbtuvė 
, 756 West 35th St.

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

Nedėliomis ' nuo 10 iki 12.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju .laidotuvėse kuopigiausix 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tek Roorevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą 

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

Ofiso Tel. Lafayttte 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

nuošimčių 
untinėta pirm 

WffWTPtižsi dariu šio First Hum- 
boklt State banko depozito- 
riams. 3307 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL.

A L Davidonis, M.D. 
1D10 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107'
VALANDOS:

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

apart fventadienio ir ketvirtadienio

SVARBI ŽINUTE
DL M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkeli abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Bouievard 7820 

^Narnai:

6641. So. Albany Avė.
T«LPn»p<ct 1930

Htmlock 8151

DR. V. S. NARES .
(Naryauckas) 

•GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marąuette’ Road

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

Jurgio BaUbos • gi- 
ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Nadjienų, p. M. Jųrgelionie- 
nės ir p. A. žymonto remiami, 
Chicagos lietuvių universitetų 
studentai, figūruoją Lithuanian 
University Klubu, šeštadienyje, 
gruodžio 19 d. Mildos ir Ramo
ves teatruose rengia Kalėdi
nius vakarus neturtingiems lie
tuviams.

Prie darbo daugiausiai prisi
dėjo “Naujienos,” kurios pa
šventė* daug laiko projektą su
organizuoti ir naujienietis p. A. 
Zymontas, kurio pastangomis 
Milda ir Ramova tiems paren
gimams parūpint). v!

Abejuose teatruose bus išpil
dyti Kalėdiniai vaikams pritai
kinti programai. Jie bus ne
paprastai įdomus ir visi’ f' teatrą 
atsilankę lietuviukai džiaugsis 
gavę progą ten būti. Be to ten 
bus ir Kalėdų Diedukas, kuris 
visus atsilankiusius apdalins 
saldainiais.

Bilietai yra dalinami šiose

Pasak mero Cermako, chica- 
gieČių užkvietimas laikyti Chi
cagoj nacionalę republikonų 
konvenciją kandidatui į prezi
dentus ir vice-prezidentus no
minuoti tapęs republikonų vir
šilų • priimtas. Gardi, konven
cija busianti trurlipa, ba prez. 
Hooveris tapsiąs nominuotas 
greitai. Ale nors konvencija 
busianti trumpa, tečiau dėka 
jai suvažiavusieji ’ Chicagą 
svečiai iš kitur išleisią čia tarp 
$5,000,000 ir $10,000,000.

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miešto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
•Vainikai

3316 S. Halsted St. Telj Bouievard 7314

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth SL 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pollman 0856 
Gazao, X-Ray, etc.

ĮvainjB Gydytojai

DL HERZMAN
. — Iš RUSUOS —

Getai lietoviama žinomai pe« 25 
m kaipo patyria gydytojai, cirinuSM 
it akušeris.

Gydo etaigiaa ir chroniškai ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal nanjanaino 
metodu* X-Ray ir kitokiu <dekrtoe 
prietaim.

Ofiaar ir Laboratorija:
1025 W. IStb St.» netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoa telefonai

Hgde Park 6755 ar Randolph 6*00

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

V MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Tel. Canal 4050 VeneriHtoo

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

. Kea. 6600 South Artewm Aveniu 
Phone Prospect 6659 

"Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

ADVOKATAI
11 Sduth La SaOe Statot

Room 1934 Tel Ran<fo!į>l».e3)2
Valandos nuo 9 > ryto iki 5 «naL «vak. 
324] S. Halsted St.:TtL

Valandos —77 iki 9
Oib—Uranu Kmv. ir sSnbatM 
Vasalle—Puru Ser. dr ^MAAsa *«a|t

K. GUG I S 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 ' N. Dearborn St., Koom TU3 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 1310

Ofiso it Rez. Tel. Bouievard 59131-

DR. BERTASH
756 W. 35tli St

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

■ Nedėldieniais pagal rauni

Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard 5914

DR. NAIKEHS
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiau pagal raurt}

Dr. A. P. Kazlauškis 
Dentistas 

14712 South .Ashlaiid .'Avė. 
Tel. Bouievard 7589

-Ofiso. talandoa -10.. ryto. «iki - S uaknra. 
Rcridencą Phone Hemlock 769.1

Telefonas Bouievard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Cbičago, III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

, Iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį V irgi n ia

Tel. ’ Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JURGIS BAUBA ’

šiuo pasauliu 
dieną, 6 valandą 

>93 1 m., sulaukęs pusės 
gimęs Tridininkų kai- 

Žiežmarių patap., Trakų 
Amerikoj išgyveno 35

JOSEPH J. gris: 
Lietuvis Advokatas 

463L So. Ashland Avė.
TeL Bouievard 2800 

6515 4o> RnokeneU St.
Tel. Republic 9723

gruo- 
ir na- ■ 

mij į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibos gedulingos 
panfrjddv* -už vilionės sielą, o. iš 
ten bus nulydėta į, šv. Kazkniero 
kapines. r

Visi a. a. Agotos Globienįis RJ-s 
minis, drangai ir pažįstami > esat j 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Vyras, Sunai. Sesuo, 4
Pusseserė, Švogeris, Teta V
ir Giminės- 

Laidotuvėse p. 
sius L J. Xolp( 
5203.

? Lietuvės Akušerės

S. M. SKUDAS
1. Lietuvis <

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718W.18.St. J
Tel. Roosevelt 7532 , !

Telefonas Yards 1138

Stanley' P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyšla Dovanai 

Tariu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

liko tfjl 
Juozapą 
Edvardą, seserį Oną Juscius, 
gėrį Antaną, tetą Bartušienę 
seserę Sofiją Balčiūnienę ir gimi 
nn 7> f. Uf.-voj brolį Juozapą Tat 
AUirų, brolienę Marcelę. 
MBfemAtas. randasi 43 52

Praeito antradienio vakarą iš 
stoties W G. E. S. girdėjosi la
bai gražus ir įdomus ' Lietuvių 
Radio programas, į leidžiamas 
lėšomis ir pastangomis Peoples 
Furnitue Co. krautuvių.

Dalyvavusieji ir dalyvavusios 
išpildyme šauniai sudainavo so- 
los, duetus, trio ir ' kvartetą. 
Prie to buvo graži ir rinktina 
muzika ir pasakojama skanių 
juokų./

Peoples radio pranešėjas pa
pasakojo'daug įdomių dalykų 
apie' pirkimą kalėdinių pirkinių 
ir prie tos progos priminė, kad 
Peoples Furniture krautuves 
yra labai rupęstingai prisiren
gusios išpildyti žmonių pagei
davimus įsigyti 
Kalėdų dovanas 
kiaušiu budu.

—-Radio Klausytojas.

dideliame nubudime 
moterį Magdaleną, dukterį Oną,/ 
žentą Pat. Murpby ir du anū
kus ir gimines. * M

' Kanas pašarvotas, randasi I. J. • 
Zotpo koplyčioj, 1646 W. ‘46^ 
Street.

Laidotuvės įvyks ketverge,,
gruodžio 17 dieną, 1 iM.» poi
piet iŠ koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines. 

Visi a. a.x • " 
minės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

Linksmi ‘ kalėdiniai 
parengimai Mildoje 

ir Ramovoje

Šie laiškai yra-ateje 4Š Europos 
Kam jie priklauso, teirul nueina J 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia 'klausti prit 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised WindcAv” lobij nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrų laikų, 
kui sunaikina.

9 Ciurcis ITha
11 Danunas: John
12 Dymbelini 'Mykolui
22 Kozlausky Anbtsf
31 Letunas Mrs Lindovik
37 Mockiene Ona
54 Smilga Miss G
56 StarozinSkaite Petroneli
60 Villes ‘Jos
62 Zobelene Anna
63 Žebrauskas Frank

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zblp, Tel. ‘ Bouievard 
5203. x

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
‘Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ar ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikaiingaš.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ. GRABORIAI į

Didysis Ofisas %

•4605-07 South Hermitage Avenue 
Vui TMomh YARDS 1741 i, 174 J

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR.' A. A. ROTU
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

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

Nedėliomis ir šventad. !0—12 dieną.

Phone Boulevacd 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
•zti 47th SttMt

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

kampas 6 7th ir Artestan Avė.
Telefoną* Grovehill 1595 

Valandos -nuo -9 Iki 11 vyto, >nuo 2-4 
dr 7<»9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms. pagal susitarimą

Mrs.‘ Agatha < Grobis, ichica- 
gietė, mėgino nusiskandinti 
Little Calumet upėj, tprie Ga- 
ry, fnd. Jos sūnūs, 9 metų ber
naitis, išgelbėjo ją. Neužilgo 
po pirmo kėsinimosi nusižudy
ti, Mrs. Globis šoko antradienį 
prieš ateinantį'traukinį, taipjau 
Gary, Lnd. Traukinys užmušė 
ją. Jos sūnūs matė motinos 
mirtį.

Nesakydamas niekam nieko, 
bernaitis sugrįžo Chicagon ir 
čia papasakojo apie įvykį savo 
vyresniajam broliui, 20 metų 
vyrui, kuris gyvena adresu 2805 
So. Union avenue.

P-nia Globis su sunumi nu
vyko'į Gary praėjusį pirmadie
nį. Taip informuoju “Herald- 
Examiner”.

A A
ADVOKATAS

Uiasto Ofiaas 77 W. Si.
Room 1502 T«L Cratral 2979

Valandos: 9 «ytolki 4;po pistų

Vakarai*: Utaru.. Kkvm ir SabttM 
— 6 iki 9 VaL

AGcR^gLOBlENĖ 
po tėvais Jakubauskaitė

Persiskyrė su šiuo pjsauftu 
gruodžio 15 dieną. 2 valandą po 
pietų 193 1 m., sulaukus 40 rrte- 

gim u s Tau ragės ap., 
Puikių kaime. Pa- 

nubudime 
sūnūs

JOHN B. BOROEN 
(John Baųdžioaat Baųtea) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

\105 mW. Atant k, 2117 
Telepbone Randųlpht UV

Vakarais 2151 W. 22nd St. m 
Tdepbone Rooaevelt 9090

ųa. Td.’A'P'Mfe 9|0

Telefoną* Yarde 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Arenau 

Ofiso valandos:
Noo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po ptet 

7 iki 8 vai. Neda, noo K) Iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

tihkamiausias
kuo ekonomiš-

| 1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

4442 South Westetn Avenue

Td; Lafayttte 4146 

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

17, įsai ________________ ,
i Išparduota buvušio'but 

legerio rakandai

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir t Chirurgas 

13147 So. tHalsted Street 
Tel. Cąlumet 3294 

' Nuo 9 iki 12 vai, dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: > 1—*3 dr 7—-8 

Seredomis ir nedėliomis , pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Ruhmond Street

Telefonas Rraublič 7868 '
,DYKAI ^TRAUKIMAS' BEDARBIAkį

Ket.vcrgais — J iki 3 po pfaf 
Utarninkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele
_ v DENTISTAS

\ 4180 Archer Aaenufi i
• Šak Midland Banko •

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marąuette Rd. arti Western Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 Sa. Halsted Street

. Lietuviai Gydytojai

DL MARGERIS
Valandoj: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Phone Bouievard 8483

>7 X®



PRANEŠIMAIWest Pullman

Mt. Greenwood
balsavimuSLA

priešinei

CL ASSIFIE D ADS
Iš SLA. 129 kuopos susirinkimo

jog šie metai

Pranešimas

For Rent

MADOS MADOS MADOS

Musų jaunuoliai

3366

Paskiausios mados siutelis be kurio nei viena moteris nei mergina

Tel. Ltfayette 0455

(Adresas)

(Miestai ir vata.)

kuopos 
rezultatai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

savo šventus
duonos plutų

F. Janušaitis 
P. Sciukaus- 
Jasinskas, iž- 
Statkutis, S, 
Kazanauskas.

' , , pilnai sų .tūbais

SUPER-HETERODYNE 
PENTODE POWER TŪBAI 

MULTLMU TŪBAI 
SCREEN T5RID , TŪBAI 

FA8t HEATER'.TYPE TŪBAI 
PILNAS, TURTINGAS TONAS 

BALSO KONTROLĖ ± 
ELECTRO-DYNAMIC (T | 

KALBĖTUVAS
PILNAI UŽDARYTAS ftl 

DIDELI CHASSIS 1

PARDAVIMUI senai išdirbta kampi 
ne bučemė, 
va. Cash biznis 
mas p^ims ji

vaisių ir daržovių sankro 
Geriausias pasiuly 

8058 Kimbark Avė.

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

PAIEŠKAU bučemėj darbo, esu pa
tyręs. kalbu lietuviškai, lenkiškai, angliš
kai turiu gerus paliudijimus. Šaukite 
Calumet 5784.

Vienų Metų Dykai Aptarnavimas.
90 dienų Garantija ant Tūbų. 

Dykai įvedimas / 
Dykai Pristatymas

Dr. Bro- 
Karalius 7, Dr. 
.—Kpopos nurys.

i mtisų prašymą.
* felėna feertcher, 

Emilija Šukienė, 
Jenniė Zymont, 
Maria Jurgelonis

Tarp Shicagos 
Lietuvių

žemiau 4 pasirašiusios

buriu ture & Fixtures 
Rakandai-ltainni

Daug yra kalbama ir rašoma 
apie musų jaunuolius: kąip di
desnį jų skaičių pritraukti prie 
lietuviško judėjimo, prie* orga
nizacijos, prie dailės, ratelių ir 
tp. Ir ve pastangomis čia augu
sio, įtakingo jaunuomenės tar
pe ir talentingo muziko p. Ste
ponavičiaus tapo perorganizuo
tas Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn. Jis, tas choras, susi
darė beveik vien iš jaunuolių 
ir tapo pirmaeiliu'lietuvių cho
ru Chicagoj. P-no Steponavi
čiaus pastangomis, be to, buvo 
suęrganizuota Lietuvių Simfo
nijos Orkestrą, kuri taipjau su
sidaro kuone viėn iš jaunuome
nės. ši orkestrą kooperuoja 
su Pirmyn Choru 'ir ąbi grupės 
bendrai sudaro virš šimto as
menų. Tai graži Šeimyna, kuri 
drąsiai galėjo pasirodyti prieš 
skaitlingi publiką taip pav., 
Naujienų koncerte, kaip kar- 
nivale Lietuvių Auditorijoj ii 
kituose parengimuose. ■ ’f !.

Bet to neužtenka, kad turi*- 
me gabų ir įtakingą jaunuo
menės tarpe muzikos mokytoją. 
Reikia dar dąrbuo’tojų ir'rėmė
jų. Ir ve tie pažangieji inte
ligentai, profesionalai ir šiaip 
visuomenės darbuotojai/ kirie 
iš tikrųjų deda pastangas į 
traukti jaunuomenę į musų 
judėjimą ir mato Chicagos Lie
tuvių Choro praeitį pažangia
jame musų gyvenimo veikime, 
noriai . prisidėjo kaip remejąi 
Šios jaunuomenės šeimynos.

Betgi atsirado ir tokių, ku
rie, pamatę Lietuvių Choro Pir
myn kartu su Simfonijos Or
kestrus, progresą, mėgina kliu
dyti jų darbui, mėgina ignoruo
ti jį. Manau, jogei nebus klaj-

PASIRENDUOJA 3 kamb/riai, garu 
šildomi, naujas modemiškas namas, 
Marųuette Parke. 2622 W. 69 ,StK Tel. 
Prospect 0833.

REIKALINGAS pagdbininkas jan i to
rius, unijistab. 1026 N. Kedzie Blvd. 
Tel. Albany 9068.

. Adomaitis ir A. 
maršalka J. Žigulis, 

J. Tamašauskas, kny
gų peržiūrėjimo komisija J. 
Andruška ir K. Venskus, dak
taras kvotėjas Dr. Tananevi- 
čia.

Nariai džiaugėsi, kad ramus 
kuopos susirinkimai, kuomet 
nebėra bolševikų. Mat, bolše
vikai dar atsilikę protavime, 
kaip ir laukiniai broliai. Su 
jais negalima sugyventi ra-

taf narė Ona Daraškiėhė davė 
įnešimą padaryti kolėktą. Įneši
mas priimtas ir sukolektuota 
$14.68. ■ J , > ■'

Po to eita prie valdybos rin
kimo 1932 rųetams. Pihnininku 
vietoj Kilevičiaus išrinktas J. 
Bijanskas,, senas Teisybės Mylė
tojų Draugijos narys ir darbuo
tojas; vice-pirmi ninku S. Cha- 
pas, raštininku St/ Narkis, fi
nansų raštininku F. Kasparas, 
iždininku J. Yushkewitz,, kasos 
globėju J. Vitas, kontrolierių 
Z. Grigonis, maršalka P. Saka 
laiiskas. ’
H Keikia pastebėti, kad'išrinkti 
Ji Valdyba susidėto iŠ darbščių 
vyrų ir kad todėl galima tikS-

dymą ir pastangas/ ignoruoti 
Lietuvių Chorą Pirmyn ir Or
kestrą 'gailina nužiūrėti ryšy su

Kalėdines Dovanas 
Pirkite pas mus 

BERNARD PETKA’S 
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ 

< 4171 Archer Avė. 
prie Richmond St.

Šituation Wanted 
Darbo Ieško

« tteal hstate frur ftaie 
Namai-žemėPydavimui

Paul M. Smith & Co.
RBAL ESTATB 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

Jotus. fauna*. biznius visokios rūšies 
Nėra skirtumo apielinkėa ir kur yra a> 
kas yra. , Perkam notas, 2nd 'mortgag* 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage ieng 
vomis išlygomis. Teisingas ir greita* 
Mtarnavimas.

PARSIDUODA keptuvč, visokios 
duonos kepykla. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. Kam reikalinga atšilau- 
kitę, bus parduota trumpu laikų. Jos. 
Yectvvicz, 3300 Emerlld Avė.

PARDAVIMUI 13 flatų pietinčj da
ly miesto, arba priimsiu į mainus ma
žesnį namą. Namas randasi 615-617 
E. 62 St. Pašaukit savininką Tel. 
Faįrfax 4899 arba matykite janitorių.

šiuo pranešame Chicagos ne
turtingiems lietuviams bedar
biams (šeimynoms ir pavie
niams), kad. norintieji dalyvau
ti Kalėdų dienoj bedarbių nau
dai rengiamuose pietuose turi 
užsiregistruoti Knygyne, 3210 
So. Halsted St. ,
Registracijos dienos paskirtos 

21 ir 22 gruodžio, nuo pirmos 
iki trijų popiet—ne\ vėliau.

kietus bus duodami “Ray- 
mond Chapel”, 816 W. 31 St., 
gruodžio 25 d., pirmoj valandoj 
dienos. Tad visi įcyįgstįeji tu
rės laiku susirinkti.

Kalėdų pietų rengimo
Komitetas.

■ / u-

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republič 4544

Mes 
šiuomi kreipiamės į jus, gerbia
mi Chicagos lietuviai, ir prašo
me mums pagelbėti surengti Ka
lėdų pietus labiausia suvargu
sioms Chicagos lietuvių bedar
bių šeimynoms ir pavienjems 
Aukas maištu ir pinigais pra
šome siųsti į “Naujienas”.

Nuoširdžiai tikime, jog Chi-

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba palaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
k Tel. Yards 1546

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

vieną balsą; j sekretorius — 
Vinikas 21 balsų, Jurgeliutė 4, 
kiti fio Vieną balsą; į D.dinin* 
kus-Ml|Ugis 23 balsus, krasaiis-. 
kas 3, kitį po vieną balsą; į iž
do globėjus^—Stungis 19 balsų, 
Bakanas .17, Varašiiis 3, kiti 
po du balsu; į daktarus kvotė
jus-—Dr. Karalius 17 balsų, Dr. 
Bronušas 4, Dr. Žalatoris 3.

kuopos metinis susiHhkitnaš 
įvyks sauši6 10 d. 1932 m. G. 
Cherhausko svetainėje, 1900 S. 
Union avr>—Kuopos narys.

Labdarybės keliu
■" ■ f-

Jau aukos plaukia bedarbių 
hAudąi rengiamiems pietums 
Kalėdų dienoj. Iš to matyt, jog 
mūšų biednuomenė galės sočiai 
pavalgyti, linksmai laikų pra
leisti nors tą. kartą. “I am full 
ųp to my neck”, sakys Jr vai
kučiai. Bus visiems progos pa
mainyti senus’ keiksus ir juo
dą kavą ant gardžios mČsos, 
kurią suąukos jų viengenčiai 
lietuviai. '

Prie stalo, manau, visi links
mai šnekučiuos, maistu dalysis, 
o gal kitam ir ašaros per vei
dus nuriedės prisiminus geres
nius senus laikus, praėjusius 
kūčių vakarus ir jų niekad ne- 
išdilstančius įspūdžius. Bet visi 
tie geri laikai jau prabėgo, vien 
jų atminimais betenka gyven
ti ir laukti naujos daug geres
nės gadynės, kurioj nei skriau
diko, nei skriaudžiamo nebus, 
kurioj nereikės 
įsitikinimus už 
parduoti.

Nepamirškim, 
daug yra sunkesni, negu praei
ty kad buvo. Mažumą vaikučių 
ir Kalėdų Dėdukas beaplankys.

—Mamyt, kodėl mes netu
rim .. “Christmas tree” ? Ana, 
Petrų Jurgiuko kokia graži, di
delė prie lango šviečia.

Taip klausinės savo tėvų ap
leisti, neapdovanoti beturčių 
vaikučiai. Ir ką gi ant to tėvai 
atsakyti galės jiems? Nors vai
kučiai ir žino, kad jie netur

tingi, kad daug ko stokuoja | cagos lietuviai gausiai atsilieps 
jiems, bot kas to viso yia prie
žastim, tai ne jų dalykas ir j 
tą jie nesiraus. Per .tai tėvams 
prisieina, apie tai pagalvoti ir 
rimtai ieškoti tam klausimui 
galutino išrišimo.

Dėdė Titus.

A. F. 'CZESNA’S 
B ATHS

TURKIAKOS, 81JLFURINR8 VANOS fR 
KLKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmental 'visokių Kraujo lirų, reuma
tizmo. nervų, lumbaro. ialčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panaiias liras ra
dome bu elektros therapy. violetiniai* 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. SuUurinds vanos sutvirtina vandeni 
iki 106 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
rerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. TeL Boulevard 4662

Gruodžio 6 dieną 
niame SLA. 178 kuopos susi* 
rinkime buvo nominuojami kan
didatai į Pildomąją Tarybą. No
minacijose kandidatai gavo bal
sų tiek:

į pl*ezidentus—>~Bagočįus 13, 
Grinius 3, Graičunas 1;

Į vice-prezidentus— Grinius 
14, Mikalauskas. 3;

Į sekretorius—Jurgeliu te 8, 
Vinikas 6, Čekanauskas 3;

iždininkus—Gugis 14, Tarei- 
la 3;

Į iždo globėjus-—Bakanas 10, 
Stungis 9, Raginskas 6, Janu
škevičius 3, Klimas 3, Walan- 
tinas 1, Pūkas 1;

| daktarus kvotęju 
nušas 7, Dr. 
Stanislovaitis 3

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdeda 15 centų ir pralau atn
- ( ; ’

siųsti man pavyzdį No
. ’ ■ • -T ■’ : '

Mieros ....... ....................... per krutinę

“Bitutit” choro repeticija įvyks Šį 
vakarą, lygiai 8 vai., Gage Park salėj. 
Visi choro dalyviai yra prašomi laiku 
atsilankyti. Valdyba.

—■ ■•'■N..................

Kun. M. Mockus kalbės temoj: 
"Bažnyčios Dogmatai ir Komunistų Dik
tatūra". Bridgeporte, Lietuvių Audito
rijoj. žemutinėje svetainėje, ateinantį 
pentkadienj, gruodžio 18 d., 7:30 vai. 
vakare. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 129 kuopos priešmetinis 
susirinkimas buvo laikytas 
gruodžio 13 d. G. Chernausko 
svtainėje, 1900 So. Union avė. 
Susirinkimas buvo skaitlingas, 
tvarka pavyzdinga. <

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas F. Janušaitis, nutarimus 
perskaito raštininkas A. Zala,- 
gėnas. Iš nutarimų paaiškėjo, 
kad kuopa gerai tvarkosi. Iš 
ligonių globėjų raportų pasiro
dė, kad randas vienas ligonis. 
Raportas priimtas.

Apsvarsčius kuopos svarbes
nius reikalus prieita prie val
dybos rinkimo. Kuopos valdy- 
bon 1932 m. išrinkti šie na
riai: pirmininku A. Zalagėnas, 
vice-pirm. J. Kanapka, nutari
mų raštininku 
turto raštininkų 
kas, iždininku J. 
do globėjais J. 
Turkauskas ir K 
daktaru kvotėju D.r. Žalatoris, 
organizatorių * J. Andrulienė, 
maršalka P. Tamasauskas. Val
dybei! išrinkti visi darbštus na
riai. 1 /

Po to buvo nominuojami kan-j 
didatai į SLA. Pildomąją Tary
bą. Balsavimo pasėkos tokios:* 
j prezidentus—( Bagočius gavo 
10 balsų (pirmiau buvo klaidin
gai paduota, kad Bagočius ga
vęs 12 balsų), Gegužis 2, Bačiū
nai 3, Grinius 7, B. Glaveckas 
5; į vice-prezidentus—Grinius 
12 balsų, Vinikas 2, Gegužis 3, 
Bagočius 2, kiti kandidatai po

Hurftboldf Park Lietuvių Politiško 
kliubd įjriešmėtihiš susirinkimas įvyks 
17 dieną gruodžio Almiros Simons svet., 
1640, N. Hahcock st., 7:00 *v. v., nes 
bus. kandidatai nominuoti ir rinkimai 
valdybos dėl 1932 m. Taipgi du labai 
svarbus klausimai išrišti.

Sekr. A. Walskis.

Modelis L—8 tūbų Superheterodyne, 
tvirtai subudavotas, selektyvia, gra
žaus balso. Kabinetas 44//^ per 
25 ‘4 colių, riešuto baigimo, turtin
gai išdrožinėtas, su užsistumiancio- 
mis durelėmis.

Geriausias Amerikoj 
Išdirbamas Radio

STORADŽIAUS RA
KANDŲ BARGENAI 
Miegamojo. Valgomojo ir Seklyčios 

Setai $29.50. 200 kaurų $5 ir augs.
75 pečiai, bile rūšies $6.95. . 45 Radi
jai, nauji ir vartoti, elektrikiniai A. C. 
$10 ir augs. 40 pusryčių setų $7 95 ir 
augs. Poilsio kėdės, R ūki m o kabinetai. 
100 pilno didumo naujų Matnsų 
$2.98.

Grojiklis pianas ar radio dykai su 
kiekvienu 4 kambarių latfitu.

WEBER BROS. 
5916 S. State St. 

Atdara utarn., ketv. ir sub. vakarais.

PAŠIRENDUOJA 5 ruimų flatas, pe
čiais šildomas, gerai įrengtas, saulė švie
čia visą diellį. Pigi renda — $26.00. 
Matykite savininką 6833 So. Racine 
Avė., 2 lubos.

gnniždcijos reikalus.
Bet raudonojo sojuzo 2 kp. 

nariai nusiminę yra, kad jų 
centro čarteris užstatytas už 
morgičius. O kai dėl gavimo 
čarterio savo kuopai, tai jau 
nebturi vilties. Sojuzninkai 
turės liūdnas Khlėdas.

• Korespondentas.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederiul ir 
pančiakaa. Talflom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralfitumfit 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
604 West 83rd St.

Netoli Normai Avy. Tel. VICTORY 8480. 
Atdara diehpmis ir vakarais.

PARSIDUODA nauja mūrinė 5 kam
barių bungalow, oktagano frontas, spin
dintys stiklai, su* vandeniu apšildoma. 
Bungalow stogas, uždaryti porčiai, 30 
pėdų lotas, viskas iimokėta. Randasi 
prie vienuolyno, vertės $8,000, atiduo
du už $5,200, savininkas, 

4426 So. Wttttrn

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacija 
lauk arba raiyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Maditon Street

kaip nominuoti narius į Pil
domąją Tarybą.

Toks oficialis pranešimas 
buvo perskaitytas susirinki
me. Prieš nominacijos atida- 
rvma buvo keli išsireiškimai, 
bet karštų diskusijų nebuvo, 
kaip būdavo, kol kuopa nebu
vo persiskirusi su bolševi
kais. Mat, musų kp. nariai 
gavo gerai patirti iš spaudos 
kokie yra tinkamesni kandi
datai nominuoti į P. T. Jie. 
pagal spaudos nurodymą ir 
balsavo.

Balsų skaitytojai buvo pas
kirti K. Pocius ir J. Strazdas, 
čia paduosiu kiek kuris kan'*- 
didatas gavo balsų: j prezi
dentus — F. J. Bagočius 44 
bal.x į vice-prezidentus J. V. 
Grinius 11 bal., i sekretorius 
Dr. M. Vinikas II bal., į iždi
ninkus Kazys Gugis 44 bal., į 
iždo globėjus S. Bakanas 44 
bal., G. J. Stungis 44 bal., į 
daktarus kvotėjus Dr. Kara
lius 31 bal., Dr. I. B. Bronu- 
šas 13 balsu.

Prasidėjus ir kuopos rinki
niams i valdybos vietas nesi
varžė, kaip kad būdavo bol
ševikų laikais. Paduosiu są
rašą kokia valdyba išrinkta 
ateinantiems metams: pirmi
ninkas K.Alvinskas, vice-pirm. 
V. Bašinskas, prot. sekr. J. Ta
mašauskas, fins. sekr. A. Stat
kus, ižd. J. Girčius, iždo glo
bėjai J. Adomaitis ir J? Riep- 
ša, org. 
Statkus

Atsišaukimas Į Chi 
cagos Lietuvių vi

suomenę

GOODHOUSEKEEPING RADIO CO 
įsteigta 1917 . • z

5101 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 1700-01 

"THE HQME Op RADIO SERVICE”

Praėjus ko- 
dešimtfnis 

protas išsivystys, 
kurie gyvens, ga- 
ir su - bolševikais 
gyventi.
perdaug kaltinti

praėjusio • seštadienfo “Daily 
News” karhivahu kuriathe tarp 
daugelio kiti) tįlitij lietuviai ga
lėjo pasirodyti kuf kAs gražiAu, 
ne kad pasirodė, jei būtų buvę 
pakviesta daugiau liėtifyių cho
rų dalyvauti.

Gal kai kam ir sihagu, kad 
lietuviai nepasirodė taip, kaip 
galėjo pasirędyti. &et kiek iš 
to turi naudos lietūvii) Visuo- 
mėhė? Kažin ar įurl bėht kiek.

*i—jauniiolh) dmūgas.

šį vakarą gražus 
Lietuvių Programas
\ T.,r

Iš stoties W lt K>C., 1420 
kilocydes, šį vakarą yra duo
damas Jos. F. feūdriko krautu
vės radip progr&inaš/ ,

Taipgi turimi priminti, kad 
gražus programhš liėtUVių dai
nų ir muzikos aishhiš Kalėdų 
dienoje, gruodžio 25, iš galin
gos radio stotiėš W. C. F. L., 
970 kilocycles, hud 3 Iki 4 vai. 
po pietų. Tai bus smagu mums 
lietuviams turėti ir Kalėdų 
dienoje gerą radio programą 
savo kalboje.—-B.'

........ ■!»■. ’i

Teisybės Mylėtojų 
' Draugyste

Praėjusį- sekmadienį, gruo
džio 13 d.,.Lietuvių Auditorijoj 
įvyko /priešmetinis Teisybės 
Mylėtojų Draugystei susirinki
mas. Kadangi susirinkimas 
buvo svarbus, o prie to visi 
nariai buvo į susirinkimą šau
kiami atvirutėmis, tai ir atsi
lankė jų daug.

Pirmininkas Kilevičius^ atida
rė susiripkimą. i Buvo paprašy
ti ligonių lankytojai išduoti ra
portus. Jų paaiškinimu, ligo
nių, buvo septyni. Trys jau pa
gijo, o keturi tebešerga. Iš ra
portų pasirodė, kad ne Visi li
gonių lankytojai >:atlieka uždė
tas jiems pareigas. • v >.

Sekretorius perskaitė i proto
kolą, kuris tapo, priimtas vienu 
balsu. Busi vienijimo Draugys
čių Bridgeporteuat&tovų rapor
tas priimtas irgi: vienu balsu. 
Taipjau Auditorijos bendrovės 
atstovo Skuto raportas priim
tas vienu balsui j • . '

Baliaus komisija, kuri susi
deda iš veiklių inarią — S. Cha- 
po, J. Skuto >ir > J.; Yushkewitz 
—pranešė, kad < vakaras* su iš- 
laimėjimu gražių dovanų atsi
bus sausio 2 d. 1932 m. Lietuvių 
Auditorijoj. Nutarta atsilan
kiusius į balių priimti draugys- 
tėn kaip naujus -narius už dy
ką, t. y, nereikalaujant įstoji
mo mokesties. Be to, nutarta, 
kaip iki šiol daryta, taip dar 
tūlą laiką naūjuš /.narius pri
imti į draugiją ne pagal am
žiaus senumą, kaip kad konsti
tucija sako, bet už 1 dolerį.

Iš kitų tarimų įdomus yra 
tas, kad nutarta žieminį sezo
ną terengti vietoj -dviejų balių 
tik vieną; taipjaii, kad kiekvie
nas narys sumokėtų ekstra po 
50 centų [ draugijos iždą; ir 
kad vietoj pavasarinio baliaus, 
kaip kad paprastai draugija iki 
šiol rengdavo, suruošti išvažia
vimą į . girias be Rangos.

Skaitytas laiškas Av. Jurgio 
parapijos kleboho praloto Kru- 
Šo, kuris prašo Teisybės Mylė
tojų Draugiją paaukauti bedar
bių tėvų yaikučįslms, kiirie lan
ko parapijinę mokyklą. Laiškas 
priimtas. Kadangi tečiau drau
gijos įstatai draudžia tokiems 
labdaųybėms tikslams aukauti, 

i tap narė Ona

■r* 
mini kuopoje 
kioms penkioms 
fhetų ir jų 
į'adn, jeigu 
lės kartu 
vienoje kp. 

Nereikia
nė bolševikus, kad jie negali 
prisitaikyti prie civilizacijos. 
Kūdikis paprastai yra atsili
kęs nuo suaugusio, t. y. ma
žiau išsivystę ptotu. Mūšų 

kuopęs priešnl^ti-j kp. nariai džiaugėsi apsivalę 
_ iii ats i nuo bolševikų ir dabar jie ga-

; 3366 .....
jau šiandien^ apseiti nebegalį. Tinka iŠ šilko ir šiaip nebrangios vilnonės piateri 
jos. Sukirptos mieros 14. 16, 18,< 20. taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašėme iškirpti paduotą blan
kui^ arba priduoti pavyzdžio 
numeri, pažymėti mlerą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę it adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus į reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Iblsted St.. Chicago, UI.

Pereitą sekmadienį West 
Pullmnn Park svetainėje įvy
ko SLA. 55 I ‘ “
nis susirinkimas. Narių atsi
lankė Vidutiniškai. Ligonių ]į pradėti tvarkyti geriau 
šiuo laiku kuopa neturi. Gau 
ta nominacijos blankos iŠ cen

jogei /Teisybės Mylėtojų 
Draugija ateinančiais metais 
parodys daūg veiklumo.

Nutarta 'išmokėti buvusio 
draugijos nario Benedikto 
kaus pomirtinę. t

Susirinkimas užsidarė 
vai. vakare.—Kareiviškis.

Personai
Asąienj|| Ieško__________

PAIEŠKAU savo kaimyno ii Lietu
vos, Kazimiero Končiaus, iš Lietuvos 
ii Telšių ^parapijos - ir apskričio, Vi- 
gontiškių kaimo. Girdėjau, kad da
bar gyvena Batavia, 111. Prašau atsmauk
ti. J. M. Johnson, 2215 V/. 22nd St. 
Chicago, III.
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