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Washington, gruod. 17. — 
Republikonų partijos nacionalis 
komitetas išsiskirstė atlikęs du 
darbu, būtent nutaręs, kad re
publikonų partijos ateinančių 
metų konvencija turės įvykti 
Chicagoj ir kad prohibicijos 
klausimas turi būti patiektas 
gyventojų nubalsavimui arba 
referendumui.

Prohibicijos referndumu re- 
publikonai nori atsiekti, kad ir 
vilkas paliktų sotus ir avis svei
ka, būtent, kad ir “šlapieji” bu
tų patenkinti ir sausieji neuž
sigautų.

Referendumui turėtų būti 
patiekta nubalsuoti trys klausi
mai: prohibicijos palikimas, at
metimas arba pataisymas.

Nėra vilties, kad republikonai 
išsireikštų atvirai už modifika
ciją, nes tuomet milijonai sau
sųjų republikonų pasitrauktų 
nuo Hooverio; taip pat repub
likonai negali laikytis už pro
hibicijos palaikyrųg, nes tuo
met kiti milijonai ‘Slapiųjų” 
republikonų persimestu pas de
mokratus.

Madridas, Ispanija, gruod. 
16.—.Jaunoji Ispanijos respub
lika neseks Rusijos pėdomis pa
reiškė naujojo, kabineto nariai. 
Ispanija turi savo ekonominės 
rekonstrukcijos budus.

Pirmiausiu darbu bus įneštas 
įstatymas dėl ištrėmimo iš Is
panijos kaikurių. vienuolynų, 
ypatingai jėzuitų ordeno ir 
konfiskacijos jų turtų, kaip 
naujoji konstitucija nustato.

Respublika paveldėjo 500,- 
000,000 pesetų karaliaus prida
ryto deficto ir dar 100,000,000 
pasidarė, pirmais respublikos 
sunkiasiais laikais.

Jau žymiai sumažinta valdi
ninkų kadrai ir paleista 10,000 
nereikalingų karininkų.

žemės reforma, paimant stam
biuosius dvarus ir vienuolynų 
žemes, bus padalinta mažais 
ūkiais dėl kokių 70,000 žem
dirbių.

Daroma naujos sutartys tarp
tautinei

ĮAtme-P. to A. atiotOj

Jane Adams, Chicagos Hull 
House vedėja, gavusi Nobelio 
premiją, sveiksta po operacijos 
Baltimorėj.

Galbūt Jack Sharkey 
kumščiuosis Chicago
Max Schmeling sutinkąs už 

' gerą atlyginimą

prekybai užmegsti.

Kaip
• ' - ' i

Anglija nutildė 
Indiją

Kanada pardavė 17,500 
sidabrinių lapių

Montreal, Can., gruod. 17. — 
Per dvi dienas parduota 17,- 
500 sidabrinių lapių kailiukų, 
bendrojj sumoj už $196,000. 
Vidutinė kailiuko kaina buvo po 
$31.36.

Radio vonės nuo vėžio
New York, gruod. 17. — Me- 

morial ligoninėj daromi bandy
mai gydyti vėžį su pagalba ra- 
dio vonių. Ligonis uždaromas 
dviem savaitėms į švinu muštą 
kambarėlį, kur 900,000 voltų 
stiprumo X spindulių šviesa 
kaitina visą kūną.

Tokios vonios pradedamos 
mažomis dozėmis, kaip kad da
roma su saulės voniomis, pra
tęsiant toliau po ilgiau.

Kaikurie atvejai jau payodė 
geras pasekmes, bet dar nepa
tirta, ar tas būdas bus |ikrai 
pasekmingas vėžiui gydyti.

Vadams uždraudė išvažiuoti iš 
namų

Allahabad, Indija, gr.— Savo
tišką būdą išrado Anglija ko
voj su Indijos “pasyvio karo” 
vadais. Viisems kongreso va
dams įsakyta sėdėti namie ir 
uždrausta išvykti iš savo gimto 
kaimo, 
namus, 
jų-

Chicago, gr. 17. — iDidelės 
sunkiojo svorio kumštynės atei
nančiais metais krypsta Chica- 
gos pusėn. '

George Getz, buvęs promote- 
ris Dempsey-Tuney kumštynių 
Soldier field 1927 metais veda 
derybas su Schmelingo mana- 
geriu Jacobs, kuris pareiškė, 
kad Schmeling » sutinka ginti 
savo-pasaulihį Čempionatą . už 
$200,000. < . .

Planuojama suvesti Schme- 
lingą su Mickey Walker ir pas
kui laimėtoją su Jack Sharkey, 
laike republikonų ar demokra« 
tų konferencijos, jei jos tikrai 
bus laikomos Chicagoj.

Lietuviai padedą 
apginkluoti kinus

Policija daro kratas po 
jėškodama proklamaci-

Sovietų piatilėtka 
binama

sku-

Maskva, gruod. 17. — Pra
dėta smarki kampanija pabaig
ti penkių metų planą pėr 4 me
tus, būtent ateinančiais 1932 
metais. Tokį parėdymą išleido 
komunistų partijos Centro ko
mitetas. Ateinančiais metais 
žadama įdėti į planą 21 bilijo
ną rublių, gi pereitais metais 
buvo įdėta 16 bilijonų. Iš tos 
sumos žemdirbystei išleis 4,- 
360,000,000 rublių.

Mandžurijoj yra ir lietuvių

Kaunas.— SSSR, pranešimų 
agentūra TASS praneša iš Pe
kino gautąsias žinias, kad Dai- 
rene ir Mukdene suareštuota 

• i

daug japonų, kurie teikdavo 
gen, Ma ginklų. Areštuota 
daugiausia valstybinių ir pu
siau valstybinių įstaigų tarnau 
tojų. Nemažas skaičius areš
tuotų ir svetimšalių — ameri
kiečių, lenkų, Ijetuvilų, buvusių 
tarpininkais vedant japonams 
su gen. Ma derybas dėl ginklų 
pristatymo. Tenka nugirsti 
gandų, kad šiame dalyke esanti 
įpainiota ir anglų kontržvalga.

Telegrama Hooverui 
prašant dovanoti 
bausme Lidikevičiui

Prašo prezidento asmeniškai su
sidomėti reikalu

Washingtoh, gruod. 17.—Bo
leslovo Lidikevičiaus gynimo ko
mitetas vakar pasiuntė telegra
mą Suvienytų. Valstijų prezi
dentui Hooveriui. Komitetą su
daro lietuviai, lenkai, čekoslo- 
vakai ir kitos tautybės, suin • 
teresuotos lietuvio dženitoriaus 
Lidikevičiaus nubaudimu, už 
tai kad prohibicijos agentai jo 
namuose rado; alaus, pasiga
minti savo reikalams.

’ »

Nubaudimu visi pasipiktinę
Komitetas pasiuntė petičijos 

kopijas įvairiems 'svetimomis 
kalbomis leidžiąmiems laikraš
čiams visoje šalyje, ir kaip ko- 
mitteto pirmininkas adv. Louis 
Pinderski praųėša, tos kores-

su- 
del 
pa-

iš

pondencijos visaihe krašte 
kėlė didelio pasipiktinimo 
agentų ir valdžios organų 
sielgimo su LidikOvičiu.

Vakar gautą Atsakymas
justicijos departamento Wash« 
ingtone, kur komitetui .praneš
ta, kad Lidikevičiui bausmė ne
bus dovanota, Tuomet komite
tas pasiuntė pačiam preziden
tui tokio turinio telegramą!

Telegramos turinys
“Prieš kiek, laiko mes prašė

me Jūsų ekscelencijoj dovanoti 
tūlam Boleslovui Lidikevičiui, 
sėdinčiam 60 dienų kalėjimo 
bausmę už prohibicijbs laužy- 
mą< ■ <. Po to tftes sulaukėme dvi 
žinias iš justicijos departamen
to, ir antroje James A. Finch, 
pardonų advokatas pranešė, kad 
musų prašymas yta atmestas.

“To žmogaus (Lidikevičiaus) 
namai tapo' (beteisiai ir sauvą- 
liai užpulti prohibicijos agentų. 
Jo nusikaltimas buvo darymas 
naminio alaus savo reikalams, 
ne pardavimui. Jis yra auka 
ryškaus neteisėtumo ir, musų 
žmonių nuomone, privalo’ būti 
pasigailėtas. •

“Mes pasinaudojame teise 
prašyti kad šiuo reikalu Jus 
susidomėtumėte asmeniškai ir 
kad jis nepaliktų atiduotas že
mesnių pavaldinių nuospren
džiui”.

Telegramą pasirašę Pinders
ki, Joseph M. Azukas ir Frank 
Klepal ir George W. Cerny.

Dideli karščiai Argen 
tinoj

(.kkviue-r. o n. ehotOj

Ol/ver Wendell Hoįmes, Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas. Jis 
yra 91 metų amžiaus ir teisėjo 
pareigas eina 29 metus.

Meksikos kunigams 
šienpiute

Kiekvienas gaus po 100,060 dū
šių ganyti

Meksikoj Miestas, gr. 17. — 
Atstovų grupė ruošia įstatymą, 
kuriuo einant Meksikos respub
likoj butų aprubežiuota kunigų 
skaičius po vieną ant kiekvieno 
100,000 gyventojų.

Senate besvarstant pasiūlymą 
paaiškėjo, kad senatoriaus Del 
Valles namai buvo papuošti Ro
mos 1 “
Į3eri,;,;f 
jo žmona padariusi. Kįlo smar
kus debatai. “Ar mes esame 
vyrai, ar mus moterys valdo?” 
klausinėjo senatoriai patys sa
vęs. •

papos vėliava. Paklausus 
Vallęs, jis atsakė, kad tai

Papa prisiekė fa
šistams

12 katalikų profesorių atsisakė 
prisiekti

Italija, gruod. 17. — 
išleistuoju fašistų pa- 
visi profesoriai turi 
fašistų režimui. Dvy-

Roma, 
Nesenai 
rėdymu, 
prisiekti 
lika katalikų kolegijų profeso
rių atsisakė prisiekti ir bus iš
varyti iš vietų. Pats papa už- 
gyrė fašistų priesaiką.

Fordas maitina 600 ne
grui

A No. 297

Austrijos fašistų 
perversmo komedija 
pasibaigė virtuvėje

LIETUVOS ŽINIOS

štirijoj eina pučistų vadų 
teismas

Viena, Austrija, gruod. 17.— 
š tiri jos provincijos sostinėj ’ 
Graz eina fašistų “pučo” kalti
ninkų bylos svarstymas. Svar
biausia figūra yra Dr. Pfrie- 
mer, pats “pučistų” generalissi 
mus, kurs buvo pasirašęs atsi
šaukimą, pasiskelbdamas “visos 
Austrijos diktatorių”.

Bylą teisme besvarstant 
paaiškėjo stačiai linksmų daly
kų. Austrai abelnai vra links
mo budo žmonės ir “pučą” da
rydami be operetės neapseina.

Perversmas tiapo sutrukdy
tas tokiu budu: Kirchdorfo 
miestely, kur sukilėliai turėjo 
visą svarbiausį centrą, nakties 
metu pas majorą Keinmoser į- 
ėjo keturi ginkluoti “sukilė
liai”, pareiškė, kad “Austrijoj 
jau yra paskelbta diktatūra” ir 
kad majoras yra areštuotas.
Majoras areštuotas pyjamose

J

Majoras atsikėlė iš lovos ir 
pyjan\ose, rankšluosčiu apsi
siautęs, paprašė pučistus užeiti 
į virtuvę, kur majorienė patai
sė kavos,z majoras atnešė ko 
šiltesnio ir pučistai gardžiai 
pradėjo užkandžiauti ir girk§- 
noti. Tuo tarpu majoras at
sargiai paėmė telefoną ir pa
siekęs policiją, pranešė apie 
“sukilimą”.

Sukilėlių vadas Pfrieiper tei
sinasi, kad dekretą apie dikta-' 
turą jis pasirašęs visai neskai
tęs. i

Grar, štirija, gr. 17. — Va
kar čia įvyko susišaudymas, 
kuomet laike fašistų teismo po
licija atėjo kratyti soęialistų 
bustynės, iėškodama ginklų. Du 
užmušti ir 7 sužeisti.

Kunigai atsisakė pa
šventinti savanorių 

kūrėjų vėliavą
Lapkričio 22 d. buvo sava

norių kūrėjų sąjungos D. L. K. 
Kęstučio Tauragės skyriaus su
važiavimas ir taip pat kariuo
menės sukaktuvių minėjimas. 
Be to, turėjo būti ir skyriaus 
vėliavos pašventinimas, bet čia 
įvyko iki šiol negirdėtas sava
norių kūrėjų gyvenime įvykis. 
Vietos kunigai atsisakė pašven
tinti savanorių kūrėjų vėliavą. 
Pasipiktinę savanoriai kūrėjai 
suvažiavime pareiškė, kad ir 

919—1920 m. jie nešventintais 
Autuvais ir kulkosvaidžiais 
1 ic4 uvą apgynė ir taip nuo bol
ševikų išniekinimo bažnyčias, 
todėl ir dabar mokės apseiti su 
nešventinta vėliava. “L. A.”

“Fox” filmų operato 
riai Kaune

V. Krėves “žentą” nutonv 
muos

Kaunas, lapkr. 26 d. “Fox ? 
garsinių filmų operatoriai: u 
Robert Hartmann ir p. Ha . i 
Frank lankėsi valstybės te \ ' 
kur jie tarėsi su režisierių 
B. Dauguviečiu dėl nufib 
mo vienos lietuviškos p 
Tam reikalui geriausia tin’, 
Krėvės neseniai teatre pas. 
tas “žentas”, nes, kaip žinoi 
jąjųe^yra daug lietuviškų lia».

I

Chang Hsueh Liang 
atsisakė

Peiping, gruod. 17. — Mar
šalas Chiang Hsueh Liang nuo 
1928 metų Kinijos kariuomenės 
vadas atsisakė iš savo pareigų 
ir jo vietą užėmė Chang Tso 
Hiang.

Thayetmyo, Burma,, Indija, 
gr. 17.—Penki”asmens pasmerk
ti mirti ir 7 ištrėmimai 
neesnai įvykusių riaušių.

def

17.

Susitarta, kad dabar 
rius p. B. Dauguvietis 
kalą paruoš filmavimui, padarys 
sceniškesniu, o kai grįš jie po 
savaitės į Kauną (vakar jie at
gal išvyko į Latviją), tada nu- 
tonofilmuos.

Galimas daiktas, kad bus nu- 
tonofilmuotas ir kuris nors ope
ros aktas chorui bei solistams 
dainuojant.

režisie* 
šį vei-

Apiplėšė krautuvę ir da 
boklėj pasikorė

K ■ i<‘.;

I

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITUS
REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

SAVO APIĖLINKES į,||i

KRAUTUVĖSE
NAUJIENOS

J

Hitleristai sumušė 

 

jenkų redaktorių

Buenos Aires, gruod. 17.— 
Mieste karštis pasiekė 95 lai
psnių Fahrenheito ir provinci
joj siekia 107 laipsnių.

Lenyaršuva, gruod. 17.
kų spauda praneša, kad Rytų 
Prusnose, Jedvafyna miestely, 
būrys hitleristų užpuolė lenkų 
laikraščio redaktorių Jankows- 
kį su keliais jo draugais, išei
nant iš vietinio restorano.

Jankovskio automobiliui iš
mušė langus/šoferį sunkiai su
mušė, bet lenkai atsigindami 
revolveriais pabėgę.

! ■ ____________ ______________________. ...... .
Sirijoj k<5va su. monar- 

kistais

Francija gavo Kalifor
nijos medžių

Detroit, gruod. 17. — Henry 
Ford, kurio vardo nematyti au
kautojų sąrašuose, maitina pats 
600 pavargusių negrų Ihkster 
kstfme. Fordas patyręs, kad 
dauguma tos apylinkės gyven
tojų badauja, vieniems surado 
darbo, kitiems paskyrė maistą.

Berne, Šveicarija, gruod.
—Giuseppe Motta išrinktas 
Šveicarijos prezidentu jau ket
virtą feirtą iš eiles.

Bemedžiodamas nušovė pačių

Linkuvos miestelyje buvo 
apiplėšta vietos vartotojų ben
drovė. Plėšikai rėžtuku išplo
vė langų, įlindę krautuvėn pa- 
siėmė rastus 10 litų ir prekių 
maždaug 50 litų vertės. Tą pa
čią naktį buvo kėsintasi api
plėšti ir valstybinės degtinės 
parduotuvę, šiuos nusikalti
mus padarę buvo įtarti du Lin
kuvos miestelio gyventojai Ka 
zys Jatulis ir pasodinti j daT 
boklę. Vakar apie 13 vai. K. 
Jatulis, matyti, išz didelio susi
jaudinimo daboklėje pasikorė.

Smarkios bedarbių riau
šės Paryžių j

Cęntralia, III., gr. 17. —Wil- 
liam Campbell išėjęs su savo 
pačia lapių šaudyti negylvaį ją Pažymėtina, kad Jatulis pasi- 
nušovė šautuvui netyčia pasi- korė savo apatinėihis 
leidus; kulka pataikė per kaklą, mis.

kelnė-

Fonteinebleau, Franci j a, ,gr. 
17? Garsiame šio miesto miške 
pasodinta keliolika “milžinme- 
džių” daigų, atgabentų iš Kalk 
fomijos.

Beirut, Sirija, gruod. 17. —. 
.Rinkimai j Sirijos legislaturą 
pavirto kova\ tarp respublikonų 
ir monarkistų, kurie nori pa
kviesti karalių Ali iŠ Irako it 
sudaryti jungtinę 
karalystę^ 

• .

Siri os-Irako
V?

v

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

Bendrai giedrą, nedaug per
mainų temperatūroj; pietų vė
jas.

Vakar tem
Saulė teka leidžiasb4 :•

20; mėnuo leid. 11:56 p.p.

Paryžius, gruod. 17? Minia 
apie 5,000 bedarbių sukėlė se
nai kada beregėtas riaušes pa
rodos aikštėj, kai sužinojo, kad 
jiemą žadėto darbo neduos. Po
licija su lazdomis demonstran
tus išvaikė.

' ■* ‘ ' ■ "*■ , ' ■ / . • v 1 ' » ' 
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Indijonai permokėjo 
$3,000,000

........................................... I . ' ,

Pdwshuka, Okla'., gr. 17. r- 
Osage indijonai, kurie buvo su
mokėję taksų už 1920-1929 
metus $3,000,000 viršiau; dabar 
gavo $895,000 v atgal ir žada 
pinigds suvartoti Kalėdų pirki
niams ■« M

Sveikindami su
Kalėdoms irNaujaisMetais

SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON 
PINIGŲ TELEGRAMA ,

PER NAUJIENAS
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

i NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI

T

■K-
■7'

■



Tai kovos už almužnas rezul-

SVARBUS PRANEŠIMAS Visuomenei

J. SANDAROS, Savininkas

MID-WEST ORY GODUS STORE
3305 South Halsted Street

Grand Rapids, Mich
Ponui A. J. Bernotui

KALĖDINIS

Išpardavimas!

ir Fonografas KrūvojeH O NKTVALljESl

'KIS MASTU'8 VOICC

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, GRUOPŽIO 18 IR 19 $10.00 įmokėti

ŠIS RADIO TURI

pake

CULBY’S

Svaras

ĮMETUSPusdykiai

Budriko Rex
tNEPRlKLAVSOMŲ SANKROVŲ

IMPERFECT IN ORIGINAL

1 •.sv.ąjro 
pakeliai

;MIWEST
^KpOpjaRĄTYVAS

komunistų
- rašo To

tu’ gražiausia Kalėdoms 
dovana savo šeimynai

kitos K C A VICTOR RADICri po $37.50 iki $350.06

Didžiausias Pasirinkimas Vivlor ir Kilų Rekordų

klausi* 
rengti ar nerengti 
metų sukaktuvių ap- 

tai balsai pu

lk K. Algimantas.

Lotynų Amerikos 
Komunistai

Model RE 73
D y k a i ’ Eleklrikinis 
Laikrodis arba Ra- 

Alio Suolelis

Graičunas sumušė Gegužį arba 
kaip Shenandoah, Pa., SLA. 

viršininkus nominavo

idwest Stores 
Sankrovose

DIDŽIAUSIA RADIO 
CHICAGOJi

3417-21 South Halsted Street

kitaip 
šenadory* 

Graičunas sumušė Gegužį 
(Iš laiško).

SPECIALIS LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAS 
KALĖDŲ DIENOJE —

npo iki 4 vai. po pietų iš stpties AVCFL 070 kil. 
Taipgi Nedėliojo nuo 1 iki 2 vai. po piet.

Ketverge nuo 7 iki 8 v. vak. iš joties WHFG 1470 k

“SUNBRITE” CLEANSER
JELL-0 Visų skonių

kad daviniai
skirtingi
vinių nebebuvo, reikia manyti 
kad balsų skaitytojai su jų pa 
skelbėjais patys išsiaiškins.

Galop, taip versi ar
vis lik išeina

7 VICTOR StBpIKAS 
4140 So. <Maplewood Avė 
(KONST. ^MEWAYkO> '--J Ąveftu< rautuvė

3343 South Halsted Street 
Telefonai BOULEVA^D 81674705

SLA. 803 kuopos nominaci
jos Pildomosios Tarybos vir
šininkų įvyks pereitų savaitę. 
Po kelių įžanginių prakalbėlių 
įvyko balsavimai.

Balsų skaityti buvo paskirti 
kuopos nariai Visockis ir A. 
Klimas, kurie rado, kad į pre
zidentus Dr. Graičunas gavo 
39 balsus, Gegužis 18 balsų; į 
sekretorius vietinis V. Vaišno
ras gavo 45 balsus ir Jurgeliu*- 
tė 24 balsus.

Ilgai netrukus, p. Vaišnoras, 
kuopos sekretorius, paskelbė 
“oficialiai” balsavimų pasek
mes, būtent Dr. Graičunas 32 
balsus, Gegužis 30 balsų, Jur- 
geliutė 45 ir pats Vaišnoras 24 
balsus.

Matyt, kad balsų skaityto
jai ir kuopos sekretorius var- 

; aritmetikas* 
pasirodė tiek 

Kadangi perbalsa-

Arlinasi Kalėdos; jau laikas pirkti Kalė
dines dovanas. Musų krautuvėje dabar ga
lite gauti didžiausį pasirinkimą puikiau
sių vyriškų marškinių, kaklaraiščių, Šali
kų, nosinių ir pančiakų. Taipgi dėl mote
rų ir vaikų didžiausis pasirinkimas viso
kių papuošalų. Musų lavorų kainos labai 
prieinamos. Malonėkite atsilankyti, tikri
nam, kad busite užganėdinti musų tavoru 
ir patarnavimu.

VERTYBES
DIDESNIS

ko gero neduoda Susivienijimui, 
o tik baigia išsklaidyti jauni

nantis

Syhchronized tono siste
ma, 4 screcn grid tūbos. 
Tono kontrolė. Plačiai 
iliustruotas dial. Electro- 
dynamic speakeris. Pada
rytas parduoti už $129.00

DABAR TIKTAI Už

$99.50
Su '8 R C A Tūbomis

‘‘Salada” Arbata
(Juoda) Q

Mažo didumo .................. w
M' svaro /

. .paKdis

“Sunkist” Oranžini
Californijos Navet

Tuzinas ....... k.......... 21 C

—-..■... ............... .
Geltonas .Ąi^erkan 

ar Plytinis

Turiu pasakyti, jog pas po
nus Akimavičius susirinkimą 
šaukė valdyba ir beveik Vist 
valdybos nariai, išėmus vieną 
kitą, jame dalyvavo. Valdyba 
visai nebūtų to susirinkimo 
šaukusi, jeigu kai kurie nariai 
pebutų laikę koku sus.

P-as Bernotas apierkia tieJ^ 
vienų tiek kitų kokosinius- su
sirinkimus ir sako, jog -jie nie-

rinkti 
datus 
laikė 
čiau 
Juk kuopa nenutarė, ką komi
sija .turi veikti, tad kokiu bu* 
du nutarimas galėjo būti su
laužytas? O kad sąrašas buvo 
pagamintas, tai kas čia tokio. 
Tą sąrašą, išėmus Gugį, juk 
jus ir patys dalinai rėmėte. 
Tai parodo kuopos balsavimai.

P-as Bernotas manęs klausia, 
.ką gero tautiečiams padarė p. 
Račiūnas. Mielu noru į tai at
sakysiu. Kuomet ‘kuopos susi
rinkime buvo pakelta 
mas, 
SLA 
vaikščiojimas 
sidalino beveik lygiai. ’P-as Ra
čiūnas pasisiūlo tai pusei, kur 
daugumoj buvo tautiečiai. Va 
dinasi, jis pasigerino jiems. 
Paskui tautiečiai, norėdami jam 
atsilyginti, pradėjo narius agi
tuoti, kad už jį balsuotų laike 
nominacijų. Girdi, gėda butų 
nebalsuoti už tokį žmogų, ku
ris mums tiek daug gero pada
rė. Ret mes sakėme: aciu p. 
Račiūnui už gero padarymą, 
bet mums butų gėda, jei p. Ra
čiūnas musų kuopoj balsus už 
pinigus nupirktų. Nors dauge
lis narių (suprato, <;kad mes tei
sybę sakome, bet visgi atsira
do žmonių, kurie balsavo už 
fašistinį sąrašą. Vadinasi, pri
tarė fašistams.

Kai clel to, ar Naudžius išpil
dė komisijos nutarimus, tai aš 
to nežinau. Manau, jog jis pats 
pasiaiškins. Visai kitaip yra su 
Chicagos svečių skirstymu. Aš 
turiu faktų. Kuomet visi sve
čiai, išėmus p-ią N. Gugis, su
sirinko pas T. Aleksyną ir kai 
reikėjo svečius paskirstyti nak
vynei, tai pas Aleksyną palik
ta J. Čeponis. Kodėl Čeponis, o 
ne kas kitas? žinoma, Berno
tai negalėjo visų sutalpinti. Bet 
ant rytojaus, kai pas ponus 
Bernotus baliavojo apie 30 žmo
nių (pasak paties Bernoto), tai 
J. Čeponis nekaip tegalėjo jaus- 
tis, atskirtas nuo savųjų.

Numatomą tautiečių pirmi
ninką aš pavadinau žmogumi 
be nugarkaulio. (Į tai p. Berno
tas atsako, jog geriau turėti 
pirmininku žmogų be nugar
kaulio, negu be gąlvos.*Tai ga
na keistai skamba. Nejaugi ir 
be galvos žmogus gali pirmi
ninkauti? P-*as A. B. tvirtina, 
kad J. Vaitkevičius niekuomet 
neejo su bolševikais. Tuo tar
pu aš gerai žinau, kad tuo lai
ku, kai bolševikai buvo pasiry
žę Susivienijimą užgriebti, p. 
Vaitkevičius gana dažnai jų

Dideli No.
ii ii '.,’ifi^n'iii iHii'i

Diego Rivera, 
vueza ir R. Molina 
- išmetė iš partijos,

“P \E T” 
Evaporated Pienas 

Q augšti 1QA

Budriko didelis užpirkimas padaro galimu 
taip pigiai parduoti NAUJĄ 1932 METŲ

Amerikoje, kadangi siekia, su- 
naikipt vidurinę klasę ir engti 
valąttečiufiį. .

purąpos komunistams kova 
prieš jankių imperializmą yra 
kpip revoliucinis sportas, kaipo 
vienas pasaulinių 
komedijų pavyzdys 
rre. Bet indoamerikiečiams ko-1 
va prieš jankių imperializihą 
yra aktuali, pirmaeilė, sKubi ir 
gyvenimo .kpvą.

ipel viso šito yra aiškus ko
munistų partijos frakasas to- 
tynų Amerikoje. Vien tik arti- 
ficialės grupės tapo sulipdytos 
Meksikoje, Kuboje, Argentino
je, Brazilijoje, Chile ir Uru
gvajuje.

Chile ir Urugvajuje po vie
ną komunistą buvo patekę kon-] 
gęeąąn. Bet jie pateko tik taip, 
kaip Meksikoje, Monzan, Ra
mos Pedrueza jr Labrde. Jie 
tapo išrinkti ne komunistų^ bal
sais, bet balsais darbininkų ir 
valstiečių. Tarp kita, Meksikos 
sąndvičininkai tikrina Maskvą, 
kad .Meksikoje yra 2,OCO komu
nistų, bet faktinei jų skaičius 
Meksikoje niekuomet nė 200 
ųėpasįekč, kaip kad skelbia 
“CJąridad”.

Argentinoje, kur komunistai 
skaito savo seniausius lizdus ir 
kur iki UriVuru turėjo pilhas 
laisvės, nė vieno atstovo kame
rai! nepravedė. Atbulai, jie pa- 
sidąlino į “oficialus” ir j “dar
bininkus” ir, sugrįžus delega
cijai iš Maskvos, už kalnierių 
pradėjo tąsyti.

Vienintelius savo intelektua
lus Meksikoje 
R. R. Pądi" 
{Bnrfcpie 
kadangi jie nepanorėjo atsisa
kyt iš savo vietų revoliucinėj 
valdžioj. .

Sandino padėjėją, Esteban

Ne tik kąi-musu kainosyra žemesnės, bei 
mes taipgi pasiūlome pasirinkimui didesni 

kokybės prekių įvairumų

Nekuriu Pietų Amerikos re
spublikų militarinės vyriausy
bės persekioja darbininkų orga
nizacijas. Tai duoda progos Lo
tynų * Amerikos komunistams 
pasigirti savo organizacijų mil- 
žiniškumu. Giriasi apmokami 
propagandistai: juo daugiau iš
pus savo eiles, tuo didesnę por
ciją gaus...

Kaip katalikiškos davatkos 
visus kitus žmones skaito ere
tikais, taip ir Maskvos davat
kos . visas kitas darbininkų or
ganizacijas vadina kapitalistų 
įrankiais. Jie niekina socialis
tus, kurie jau prieš daugelį me
tų Lotynų Ahieriltdjfe fcYganizar 
vo darbininkus, vadovavo strei
kais ir daug pagerinimų darbi
ninkų klesai iškovojo. Net anar- 
kistai Pietų Amerikoje didesnę 
simpatiją turi darbininkų ma
sėse, negu komunistai. Anarki- 
stai čia vadovauja daugeliu dar
bo sindikatų ir laike ekonomi
nės ar politinės kovos įtempi
mų jie nežągina darbininkų sie
lą, kaip kad -tai daro Maskvos 
davatkos.

Kaip Rusijoje, taip ir čia ko
munistai siekia sunaikinti vidu-

Puikios Idaho Russet 

BUL V Ė S 

15 25c

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

Užsisakykite tuojaus

Komunistai smerkia drg* Ra- 
ya de la Torte, įsteigusį pirmą 
populiari universitetą Limoje, 
Reru, 1924 m. Tos darbininkų 
švietimų mokyklos programa 
susideda, iš penčių punktų : .

1, Akcija prieš jankių im
perializmą.

2. Politine Lotynų Ameriy 
kos vienybė.

. 3. žemės ir industrijos na
cionalizavimas. .

4. Panamos kanalo interna-
cionalizavimas. .

5. Visų pasaulio/ tautu ir 
prisiektų klesų solidarumas.

šia įstaiga vadovauja “AP-į 
RA“, o ne Maskvos agentai, ku
rie visuomet fanatiškai šaukia: 
“Arba su komunistų ‘ partija, 
arba prieš komunistų partiją”. 
Bet Haya de la Torre visuo
met atsako:

• “Nė su komunistų partija, 
nė prieš komunistų partiją, bęt 
prieš jankių imperializmą ir už 
Pietų Amerikos susivienijimą“.

Haya de, la Torre savo kny4 
goję ‘TPor la emancipacion de 
America Latina” sumuša į dul
kes komunistu užpuolimlis ant 
“APRA” ir 'darodo, kad anti* 
imperialistinis indolątinų judė
jimas bus pasekmingesnis, jeij 
gu jis bus mūšų pačių veda
mas, be jokių iš užsienių at
sidanginančių korepetitorių. To* 
rre įrodo statistikomis, kad 
Chile, Argentinoje ir Meksiko* 
j e komunistiniai pripažįstamo 
proletariato organizacijos labai 
silpnos ir jų liolįtipė jėga, no
rint vieniems valdyti pasirody
tų mizerna, be vidurįnės kla
sės ir be valstiečių pągelbos. 
Taigi konjuųistų partija įpiąkuo* 
met negali sudaryt stiprią dar
bininkų organizaciją -Pietų

Ponas A. J. Bernotas nepa
tenkintas mano aprašymu, ku- 
rįs tilpo “Naujienų” No. 278. 
Ten buvo kalbama apie SLA.

' kuopos fašistuojančių tau- 
ių veikimą. Į tą mano ap- 

ymą jis atsako “Naujienų” 
287. i 

Savo raštą p. Bernotas pa
vadino “Reporterio klaidingas 
aprašymas“. Pirmiausiai/ jis 

' S.K w 

bando įtikinti “Naujienų“ skai
tytojus ir SLA. narius, kad 60 
kuopoj jokių fašistų nėra. Keis
ta, jeigu fašistų nėra, tai ko
dėl varomas fašistiškas darbas? 
Juk ne iš paveikslo juos gali
ma pažinti, bet iš jų darbų.

Kad pirmas 
vo sušauktas 
tai neužgina 
Jis tik bando

"Midwest” -geriausios kokybės
MILTAI

5 sv. 
maiš

Jos. F. Budrik, Ine
RAUTUVE

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. TėL Roosevelt 8500

mą Jr verčia .senesnius 
pamesti organizaciją. Well, aš 
norėčiau žinoti, kas dėl to yra 
kaltas? Kas gynė F. žukaičio 
veikimą 60, kuopos jaunuolių 
skyriuj? Jo darbuotė buvo ža
linga.'O vienok nežiūrint į tai, 
puvo laikomi kokusįniai susi
rinkimai, kad tik jį apginti. Jei
gu jaunuoliai baigia pakrikti, 
tai tarkite ačiū p.< žukaičiui ir 
nebandykite kaltininkų surasti 
kur nors kitur.

IP-as Bernotas primeta komi
sijai sauvaliavimą. Girdi, komi- 

kuriai buvo pavesta su- 
informacijų apie kandi- 
į Pildomą Tarybą, nesi- 
kuopos nutarimo. Norė- 
Žinoti, kokio nutarimo?

Ištikimas Ir Dėkingas 
Užtikimai Skilvio 1 

Gyduolei
“Chicago, lapkr. 4. 1931, S. Kcd- 

vale Avė. — 19 metų atgal mes atvyko
me į Chicago ir nuo to laiko mes var
tojame

TRINERIO į 

KARTŲJĮ VYNĄ 
kurį aš daviau mano dviems vaikams, 5 
ir 9 metų amžiaus. Šiandie jie ima jį 
taip kaip ir mes. Ačiū šiai gyduolei, 
mano vyras niekad sunkiai nesirgo. Mes 
laikome jį reikalingiausiu dalyku musu 
Šeimyninkystėj. Jūsų, Mrs. Marie Filip. 
Tokie ištikimi ir dėkingi Trinerio Kar
taus Vyno kostumeriai yra geriausia re
komendacija šiam gerąjam skilvio toni- 
kui, kuris suteikia greitą ir tikrą pageli 
bą atsitikimuose konstipacijos, praradi
mo apetito, galvos skaudėjimų, nepoil- 
singo miego, nerviškumo. Kiekvienas ap- 
tiekininkas pardavinėja jį. Jeigu negau
nate savo apielinkėje. rašykite Jos. Tri-| 
nėr Co., 1 333 S. Ashlan'd Avė., Chi
cago, III.

■ u 
kokliniuose susirinkimuose da rinę klasę, 
lyvavo. Tąsyk jis rėmė mask- stiečius. 
vinių politiką. Vėliau jis pasvi
ro link tautiečių. Taip tik gali 
daryti žmogus he nugarkaulič.

Baigdamas aš noriu pridurti, 
jog kuppps valdybos rinkimai 
kuo geriausiai numaskavo taip 
vadinamus tautiečius. Aš be
veik galiu sakyti, jog išrinkto
ji valdyba perdaug savo dar
bais nepasižymės. O tai dėlto, 
kad be politikos ir čia neapsi
eita. Į valdybą buvo renkami 
ne tinkamiausi kandidatai, o 
tįk savo plauko žmonės. Tatai 
ypač paaiškėjo renkant kuopos 
pirmininką ir nutarimų rašti
ninką. Į raštininkus musų bu
vo perstatyta labai gabi jau
nuolė, bet ji 'tautiečiams pasi
rodė “nekošer“. Na, o kaip yra 
su pirmininku? Jis per visus 
metus būdamas organizatorium 
prirašė tik penkis narius, kuo
met p-lė Anelė Marčiulaičiutė, 
visai nebūdama organizatore, į 
kelias dienas daugiau' narių 
kuopai gavo. Kaip, pagalios, su 
dabartiniu organizatorium? Jis 
susir|nkime tiesiog pasakė, Jog 
organizatorium apsiimu būti, 
bet narių neprirašysiu. Jeigu 
taip kalba viršininkai, tai ko 
gero gali tikėtis kuopa?

. Reporteris.

Pavleiich, peruvietį, išmetė užfteringas rašymu.. Jr mėtymų’ 
tai, kad priklausė prie 
RA”. Jų veikimas labai charak- tatai

MIDWE$T STORES“. TRIIMA Vg.
MMwwLScQfęs“ savininkai yra įvairių tautų, Rupų 4UekYieFa šnipe 

r s a komitetu.; ’Lietuviu Sm -----
PAUL DOMBRAUjSK/

858 W. 33 rd iStfect

PARINKTINIAI

KIAUŠINIAI
"Cold Storcd“ ‘ 0/1

“PAUL 
SCHULZE

- -.im****Rp 
Shenandoah, Pa.

mais. ”

I k„:?22c

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESK1 ir MARTIN, Savininkai 

3265 S. Halsted St. TeL Victory 6576

čEVERYKAI *i,ai šeimynai
Beveik kiekvienas žmogus 
Perka DOVANAS KALfi-

\ DOMS. Čeverykai yra ge-
A _ ) ra dovana. Todėl, mes pa

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

GIMJEK SNAPS 13c
,įj • Airstalp". Importuotos 
fe f”, r

■ron.KT TISS.-E £ -m
PRETZĖts arį '....
■1 '.'Į.* w P ■.■ffĮM t »•»!♦*'» *»«■»»< HK.uy, ,į

r : <Swift’s YfįRpp^lELb
SMETONOS CTTOTO!

susirinkimas bu- 
pas p. Greičaitį, 
nei p. Bernotas.
pateisinti susi

rinkimo tikslą. Girdi, tai buvęs 
tik pasitarimas senesniųjų kuo
pos narių, nes p. Greičaitis tu
rėjęs laikyti paskaitą iš kuo- 
pos istorijos. Reiškia, jis ir su
sikvietęs senesniuosius narius, 
kad iš jų gauti sau reikalin
gos medžiagos.

Jeigu tas susirinkimas iš tie
sų buvo tik tuo tikslu šaukia
mas, tai aš norėčiau žinoti; ko
dėl jame dalyvavo p. Vaitkevi
čius, kuris prie kuopos prisira
šė palyginamai nesenai Ir to
dėl apie kuopos istoriją nedaug 
ką težino. Tuo tarpu p. R. Gau- 
bas, kuopos tvėrėjas, nebuvo 
pakviestas į susirinkimą, nors 
jis apie kuopos istoriją butų 
galėjęs suteikti daugiau žinių, 
negu bilc kas kitas. Jau tas 
faktas aiškiai parodo, jog susi
rinkimo tikslas buvo kitoks, ne
gu p. Bernotas sako.

P-as Bernotas tą susirinkimą 
bando pateisinti dar ir tuo, 
kad esą pas Akimavičius buvo 
sušauktas kitas susirinkimas. 
Bet kodėl nepasakoma, kas tą 
susirinkimą šaukė? Tai visai 
negerai, nes kartais šešėlis gh-|l 
Ii kristi ant visai nekaltų Žmo-

CampbelFs TOMATO SRIUBA
MMMMMi  ,      —„—- 
■ • ' “ • ■ ■ ; ■” K i,; \ 1 'r < - ■ 1 'i «■', -T.-I r:- ,"<! >• I. V< f 1 - ■ 1 <

EVAPORATED PIENAS Midwtsl. , 3V^;tSC
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NAUJIENŲ’ KONTESTAS
_______________ T. RYPKE VIČIA. Vedėjas. ,_____________ ,

Prasidėjo Gruodžio 1 d., 1931 - - - - Baigiasi Kovo 31 d., 1932

Antra Kontesio 
savaitė 

_____ J---------

Jau 2 savaitė kaip kontcstas 
paskelbtas, bei dar tik maža 
dalis kontestantų pasirodė su 
savo darbu. Daugelis kontes
tantų rašo, kad pradės smar
kiais dirbti tik po kalėdų. 
Vieni yra užimti patys savo 
reikalais, kiti skundžiasi, kad 
prieš kalėdas ; žmones užimti 
su prezentais ir prašo palaukti 
po kalėdų. ! • .%

Kontestantų stovis
Su 16 d. gruodžio kontestan

tų balsai stovi sekančiai: 
Joe Waske iš Chicagos tu

ri balsų ......................... 240
Domicėlė Žukas, Chicago,

turi balsu ..................... 240
A. Savickas, Rockford, 111.

turi balsu ..... _............. 160
J. Degutis, Chicago turi

balsų ............................ 120
P. Atkočiūnas, Chicago tu
ri balsų .....   120

K. Matuliokas, W. Frank-
fort, III. turi balsų .... .....  98

S. T. Žukauskas, NVilkes
Barre, Pa. turi balsų ........ 80

K. Urnežius, Chicago, III. .
turi balsų ........................  70

J. Evanauskas, Chicago,
turi balsų ......................... 20

Kontestantų balsai
K. G. Urnežius rašo, kad 

kontcstas eina sėkmingai. Jis 
sako:

“Kontcstas eina sėkmingai.
teko atlankyti sekančias 

šen^nas:
JonbkKunchis užsirašė Nau- 

jienas^^fcako: skaitau jas nuo 
pat užgim»Ho, man jos geriau
siai tinkn^Įk,

J. Adams^domaitis sako: 
jeigu kurią dieną neturiu 
Naujienų, tai bunli neramus.

Taipogi senas skaitytojas 
Ray Petrauskas užsirašė, sa
ko: jaigu kasdieną negauni 
laikraščio, tai negali žinot kas 
vakarykščioj laidoj buvo.

Leokadija Ruzis užsirašė 
Naujienas, sako: Be Naujienų 
kaip be druskos. Mane Nau
jienos lankys kol aš gyvensiu.

Gerbiamieji, jus suprantat 
ir remiant tą kultūros darbą, 
kurį dirba “Naujienos”, o taip
gi ir mes, kontestantai. Ne
svarbu kiek tamstos pinigų tu
rit, tik svarbu užrašyt, o mes 
galime patarnaut, atsilankyt 
keletą kartų dėl tamstų paran- 
kumo. Kurie turėjote reikalą 
su manim pereituose Kontes- 
tuose, aš visiems patarnavau 
nuoširdžiai, atsilankydamas 
keletą kartų paimt metinę 
prenumeratą ir jokių nesma
gumų neturėjom. Tariu šir
dingai ačiū tiems ,kurie užsi- 
prenumeravot, o kurie priža
dėjo!, malonėkit neatsisakyti 
kada aš atsilankysiu kitą kar- 
t. Pasimatysim senesni”.

Joe Waske sakosi turys tiek 
prospektų, kad lengvai pasiek
siąs šeštą laipsnį.

J. Rimkus tyli ir prenume
ratas neša kas antrą dieną. 
Jeigu taip varysis iki galui tai 
neišsiteks nė šeštame laipsny
je.

A. Frenzelis turys gerų pro
spektų, tik bėdavoja, kad tu
rys trubelį su kanadiškifcis 
doleriais. Kada prisieina kei
sti į amerikoniškus, tai gau
nas tik 78c. Nenusimink 
gerbiamasis kontestante, Nau
jienos tą reikalą sutvarkys.

St. Žukauskas iš NVilkes 
Barre, Pa, skundžiasi, kad an
glies kasyklose eina prastai 
darbai.

Žinoma blogai kada darbai 
eina prastai, bet visgi geriaus 
kaip Chicagoj, nes čionais vi
sai darbai neina., O koritės- 
tantai visgi suranda žmonių, 
kurie dar pinigų turi.

K. Matuliokas, iš AVest 
Frankfort, turi daugiausia pa

sisekimo su Naujienų Biznio 
ir Informacijų Knyga. &

J. Evanauskas, iš Chicagos, 
dar tik mėgina savo laimę, ir 
pirmas bandymas nusisekė, 
gavo kiek biznio, sako neužil
go bus dauginus.

Turbut sunkiausia dirba, tai 
A. Savickas iš Rockfordo. Ma
tyt turi gerą vardą tarpe vie
tinių gyventojų.

P. Atkjočiupas, kuriam pri
klauso pusė 'Schumanns mote
riškų drabužių krautuvės 
4034 AV. Madison št., parodė 
didelį surašą prospektų, su 
pasižymėjimais kokiom die
nom turi (Įeitus.

Detroito, Clevelando, Grand 
Rapids, St. Louis kontestantai 
atidėlioja ir tikisi prieš pat 
kalėdas ir po naujų metų iš
plėšt savo darbuotę.

Dar yra keletas miestų kur 
lietuvių apgyventa tirštai, o 
nesiranda kontestantų. Nesi- 
sarmatykite draugai, atsiliep
kite. Jeigu ^nelaimėsite-tūks
tantinę tai užteks $500. Bet 
užsiganėdinsite pasidarbavę 
kultūros reikalams.

Prie progos, kaipo kontesto 
vedėjas, turiu priminti kohtes- 
tantams, kad dar ne visi pri
siuntė savo atvaizdus (paveik
slus). Pasiskubinkite, kad į 
Naujienų Kalėdinį numerį ga
lėčiau visus kontestantus pa
talpinti, nes Kalėdinės Naujie
nos išeis 16 puslapių.

— T. Rypkevičia.
P f •

Tarp Chicagos 
Lietuvių

, -............. ....  . ■ n.u .1 fc. ______________

Artistas Vanagaitis

JtAūMOS, Chicago, mr '
... ............. ■ , ■ , , ... .....................................  ■ n m .......   ' .... ■ 

dainuoja, lošia Ir scenai pro
gramas paruošia.

Bot pav. smuiką čirpyli, dau
žyti piano kauliukus arba še
petuku paklodę mozoti pajė
gia daugelis. O jei kalbėsime 
apie dainininkus, tai kas gali 
išrėkti balsiau už girtą 
Vienok šitokiu asmenų 
neskaito artistais.

Nes artistui reikia

niekas

puikini 
išlavintos teknikos, nepapras
to vikrumo operuoti savo dar
bo šakos 
negapa.
artistas,

medžiaga. Bet ir to 
Vien teknika nebusi 
o busi lik amatnin-

Kad būti artistu prie išlavin
tos teknikos reikia kūrybos 
kibirkšties ir troškinio siekti 
ką nors kilnesnio. O prie vi
so to reikia dar intelekto -t- 
proto bagažo — kad galėjus 
ką sukurti. Ba tušti galva 
nepaganiins nieko, kas turėtų 
nors šiek, tiek vertės.

Dabar pažiūrėkime ar atsa
ko šiems reikalavimams p. 
Vanagaitis arba jo tavoras.

Jo intelektas 
matosi

Skaitai 
kad p. 
palaidi
kuris, girdėjau, nežino nė kur 
skirsnelį, nė tašką padėti, gre
ta Vanagaičio atrodo subren
dęs rašytojas. Na, ar gali ši
toks proto bagažo biednurnas 
duoti p. Vanagaičiui galimy
bės būti artistu? Nieku bū
du ! '

Ir štai jums jo “meno” ta
voms. . Po skandalo Susivie
nijimo centre Vanagaitis su
ruošė
Parėdė du vyru: vieną mote
riškais rūbais, o kitą — vyriš
kais. Ir liepė voliotis estra
doj. Jei tai buvo artistines 
kūrybos padaras, tai turiu pa
sakyti, kad kai kurie “nume
riai” lietuviškų mamų siurpraiz 
parėse toli pralenkia ir p. Va
nagaičio kuribinę vaidentuvę ir 
jo tekniką.

Imkime kitą pavyzdį. Nese
niai įvykusiame l^arnivale Lie
tuvių Au

ypač aiškiai 
jo leidžiamam “Mar- 
Bet koks menkas jis! 

“Margutį” ir matai, 
“redaktoriaus” galvoj 
barščiai. Pustapėdis,

A. ■ ■
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artistas, bet kad ir jo skonis 
yra vulgariškns.

Dar vienas pavyzdys. Prae- 
j usį sekmadienį Lietuvių Au
ditorijoj Vanagaitis davė kaip 
i,r vaizdą iš SLA. nominącijų 
vajaus. Suvarė jis neva musų 
visuomenės darbuotojus į est
radą. šie išsitraukė “pantu- 
<ę” ir pirm visko pradėjo 
gurkšnoti.

Tai p. Vanagaičio khryba! 
Visi žmones turi silpnybių Vir
ba, kaip kai kurie sako, savy
bių. Visokių priekaištų dary
ta ir tebedaroma musų visuo
menės darbuotojams. Bet rei
kėjo p. Vanagaičio “kūrybinės 
vaidentuvės”, kad primesti

kumštines Oaks darže

jiems pantukės garbinimą. Ve 
koks yra Vanagaičio kūrybos 
kiltumas.

Dar žpdis-kitas apie Vana
gaičio radio pusvalandžius. Jo 
palies balsas sudužęs. Kuple
tai gremėzdiški, o dainų melo^ 
dijos ir pats dainavimas... Bet 
geriau bus apie tai nė nekal
bėti.

Tai oi kas pedliavojama 
kaip menas; tai ot kodėl p. 
Vanagaitis vadinama artistu. 
Kaip norite, taip vadinkite Va
nagaitį, bet vadinti jį artistu 
reiškia apgaudinėti publiką. 
Jis turi, teisės užsidirbti duoną 
savo bizniu, bet nepridera iš
naudoti publiką under falše

------------------------ L---------
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pretenses, kaip kalba teismai.
' Ramusis.
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Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

KALĖDŲ DOVANA

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

Naujas NASH Automobilius
A

Kuris padaro žmogų laimingu kasdien.
Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 

pamatyti vėliausios mados NASH 
automobilių pas

Balzakas Motor Sales
4030 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2082

* Kada žmogus valgo, miega, 
dirba, auklėja šeimyną, išme
ta kartais stiklelį naminės ar
ba sulošia pinaklio gėmį — 
jis įriasi privačiu gyvenimu. 
Jis nieko nekliudo ir turi tei
sės reikalauti ramybės sau. .

Bet kada žmogus laiko, pra
kalbas, ruošia parengimus, 
dainuoja, vaidina ir kitokiais 
budais atakuoja publikos akis 
ir ausis — jis bent dalinai ke
liauja visuomeniniu gyveni
mu. Tad apie tą jo gyvenimo 
viešąją pusę galima ir reikia 
kartais prabilti viešai. Ir vie
nas tokių žmonių Chicagoj 
yra p. A. Vanagaitis, ir štai 
kodėl tikiuos, l<ad “Naujienos” 
leis man jo “tavorą” pa
sverti.

Pirmiausia turiu pasakyti; 
kad pilnai pritariu p. Vana
gaičio bizniui, ba kaip aš patę, 
kaip Jonas, Petras ar Jokūbas, 
taip ir Vanagaitis nori duoną 
valgyti. Tai yra neginčijama 
jo teisė.

Bet ar neapgaudinėjaL jis sa
vo tavoru kostumerius?

Tą klausimą statau ,vd' ko
dėl: jis pats vadina save arti
stu; artistu jį vatdina jo buste- 
riai, ir net per radio jis yra 
garsinamas kaip “gerbiamas 
artistas”. Na, o tikrenybėj, ar 
p. Vanagaitis yra artistas? Pa
žiūrėkime, .,

žmogus, kuris šluoja gatvės, 
yra vadinamas šlavėju. Aniat- 
nininkas siuvąs arba lopąs če- 
verikus vadinama kurpiu. Su
lig žmogaus amatu, sulig jo 
parduodamu tavoru jam ir 
vardas yra skyriaipas. Ir Va
nagaitis vadinama artistu ma
tomai todėl, kad jis pats ir 
kai kurie kiti skaito jo tavorą 
meno produktu arba artisti
niu. IŠ tikrųjų: jis skambina,

* rimtų
1 galo progra- 

mo numerių pasirodė Vana
gaitis. f Išėjo estradon, raivo- 
si, nuduęda klauną, užveda 
dialogą su kokiu ten bernai
čiu, ir štai dramatingiau. 
sias to dialogo momentas iš
reiškiama šiais žodžiais: “Tu 
esi didelis ir durnas”. Bet mes 
dar kiaules ganydami Lietu
voj šią “mandrybę” girdėjom, 
tik neskaitėm • ją meno arba 
Artistinių produktu... tur būt 
todėl, kad su p. Vanagaičio 
kūryba nebuvom susipažinę.

Vėliau, karnivalo programų! 
pasibaigus, sakoma, p. Vana
gaitis didžiavęsįs, kad publika 
juokėsi. Well, tenka nurody
ti, kad Vanagaitis ne tik nėra

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

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

Deken’s Ointment Co
• HARTFORD, CONN.

................. ... .'l1! |l« «■■ ■ III . ................... ilĮ.l'ni .........................

‘Savas Pas Savą
— sako, biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURB W PIANO MOVING 

Local B Long Diitance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Re». Tel. Yarde 3408

.....................

Palengvina * Skausmą
NekentŠldte reumatišku ga

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

BRIDGBPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornyšių ir pianų muveriai vietoj* ir 
toli, patarnavimai gerai it pigus.

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

..................—--------

. ir Tris Pakelius
OLD DUTCH”

neturi savy aštrių, kietų 
žvirgždų ir nebraižo. Old 
Dutch apsaugo paviršių. 
Gražius dalykus palaiko 
gražiais. Ir jis yra švelnus 
rankoms. 

.4

Sveikas Švarumas—yra su
teikiamas jūsų namams pa- 
gelba Old Dutch, kadangi 
su vienu švelniu pabrauki
mu jis kartu su matomais 
purvais nuima ir nemato
mus nešvarumus—ir visą 
tai atlieka taip lengvai. Jis 
yra . ekonomiškas vartoti 
dėl tęs paprastos priežas
ties, kad biskučio O I d 
Dutch ilgam ištenka.

Old Dutch Cleanser—mo
derninis tobulas valytojas! 
Laikykit jį visuomet. po 
ranka jūsų namų maudy
nėje, virtuvėje ir skalbyk
loje. Nėra ,nieko panašaus 
jam; jums nereikia kelių 

' stylių ir rųšių valytojų. 
Pamąstykite apie šį prie- 
dinį Old Dutch patogumą; 
vieno jo užtehka visam jū
sų valymui.
Išvalo Greičiau— greičiau 
negu kas kjtas ką jus gali
te yartoti. įsigykit sau dau
giau laiko su Old Dutch.

■ '

Išvalo Saugiai—kadangi jis

KLAUSYKITĖS Old Dutch Mergaitės kiek- 
vieną Panedėlio. Scredos ir Pėtnyčios rytą 

,-U visu Columbia Braadcasting System tinklu 
d KLAUSYKITĖS Iš STOTIES WBBM 

7:45 Vai. Ryte.

Old Dutch Holderiai, Spalvuoti!
Iškirpkite iš Old Dutch Cleanser leibelio panelę su malunu, esančiu virš var
tojimo nurodymų. Prisiųskite jį kartu su 10c ir savi vardu ir adresu. Iš- 

r pildykite kuponą šiandie.

Old Dutch Cleanser, Dept. 898, 
111 WoBt Morjroo St., Chicago, UI.

Rasite pridėtus .. . Centų ir . . . leibelių 
už kuriuos prisiųskite inan ... Old Dutch 
Holderius spalvų:
IVORYr-1 ŽALIOS — MĖLYNOS —

} Vardas 
Gatvė

■ 1 Miestas ............................... Valst...................
i

**■*. •

__________ • . : ___

f pi ....... • Į’ . * 1 ^■1

SVARBU ŽINOTI
— Kur draugas eini? ■ 1 v ■' _•
— Nagi į valgyklą. . v
— Į kurią? x
— Ve gi į tą mažiukę, kurią buvo išbombardavę. 

gardus valgiai ir žemos kaino,si •!
—O kur ji rąndasi? '
—< Ant Bridgep.orčo, adresu

3456 South Halsted Street
; Tel. Yards. 1677, r ,

T. ALEXANDER

Ten yra 
f

PIRKITE KALEDII DOVANAS; Dabar Puse Kainos į 
Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabąr pas,mus parsiduoda J -Sžggp. 'nuo 25% iki pusės pi8iau.

JffflPETER NOVER į 
DElMANtAt LAIKRODŽIAI IR ;BRANgMeMYS Ą į

7 f 'Beangriienų' iL'Laikeodįitį Tai^yįmas - ; z B

W^// 4148 ARCHER AVENUE j
’// PHONE LAFAYETTE 3847 J

Chicago, III. S

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

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

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.
* Atsilankykit ypatiškai arba prisiųskite per paštą. '

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

........ ., ... . . . _ ‘
,ąliW.wl.^<>lW..iJwwĮT?.,Įi 111^1,11 Iiii.i,.lį,į,ii,i.i«,> Į r Ii I,........r......... ... i«. I M, .iM>-Hiii.»ii*R.'ii| —-Į

/ • • ’ '• » > ■' :/4/» v' A
rr-'; *• i \v

4' , !

BOSCH RADIO

NAUJI MODELIAI
Geras Radio ir Kainos Visiems Prieinamos

M Q IEaugščiąu

Geriausia Vieta Išsirinkti 
KALĖDŲ DOVANA

BUDRIKO KRAUTUVĖJE
Lengvais Išmokėjimais

Krautuvė atdara kožną vakarą ir nedaliomis iki 5 v. p. p.

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

, Tel. Boulevard 8167—4705

Daktaras
Kapitonai

Specialistas įš)
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 26 METŪS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga- z 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti,' ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja pet daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS:' Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Weit 26 St.. kampas Keeler Avė., Tek Crąsvford 5573

i WISSIG, 
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus
• \>
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RINKIMŲ VALDININKAI NUBAUSTI

New Yorko rinkimų komisija pranešė, kad viena
me rinkimų distrikte tapo atstatytas iš vietos pirminin
kas ir septyni kiti rinkimų valdininkai. Jų pašalinimas 
įvyko, pasiremiant socialistų kandidato Norman Tho- 
taaso skundu, kuriame buvo nurodyta, kad tie valdinin
kai per rinkimus lapkričio mėnesį terorizavo balsuoto
jus, priešingus republikonams arba demokratams, ir 
neleido patikrinti balsavimo rezultatus.

Tai yra retas atsitikimas, kur mažumos partijai 
pavyksta atsiekti to, kad butų nubausti valdininkai už 
neteisingą apsiėjimą su balsuotojais per rinkimus. Ame
rikoje, ypač didmiesčiuose, vargiai praeina bent vieni 
rinkimai, kur nebūtų vartojama suktybių ir kitokių ne
teisėtų priemonių balsuotojų valiai iškreipti. Bet pa
prastai niekas už tai nebūna nubaustas, kadangi laimė
tojai užtaria sukčius, su kurių pagelba jie laimi.

Tie /Tašistavimai” ir °klii 
Jkos“, kurlAis tas lalkfaštis į 

imus svaidosi, liudija apie li- 
igustą “tikrųjų komunistų“ na- 
protį 'kolidtls. Dėt iš’“L.“ ^Va
džiojimų aiškiAi nAAtyt, ko ji 
trokšta. Jai butų didžiausias 
malonumas, jeigu fašistiška 
srove Susivienijime susijungtų 
su šandariėČia.is ir “parblokš-- 
tų” socialistus bei kitus pažan
gias ŠLA. narius. Nuo pat ko-| 
niunistų atskilimo bimbiriiai ir 
pruseikiniai mums tatai pra
našavo, sakydami, kad fašistai 
socialistus ‘‘išspirs lauk” arba 
kaip nors kitaip “suvarys į ožių 
ragą“, • atsilygindami jiems už 
taiką kovoje prieš bolševikus.

Komunistams jau nusibodo 
laukti, kada tas “išspynmas” 
įvyks. Taigi dabar jie prana
šauja, kad galutinuose SLA. 
Pild. Tarybos rinkimuose “so
cialfašistai“ bus “parblokšti.“

Bet SLA. nariai, tur būt, nė 
nesvajoja apie tokį komunistų 
norų patenkinimą. Paftijų Skir
tumų jie nepaiso, kol tas par
tijos laikosi principų, nustaty
tų SLA. konstitucijoje, ir pa
gerbia demokratines Šios orga
nizacijos tradicijas. Kodėl so
cialistai arba sOčialistų simpa- 
tikai turėtų būti Susivienijimo 
nariams blogesni už sandariė- 
čius arba kitų demokratinių 
srovių žmones?

NETEISINGA INFORMACIJA

REKLAMA Iš LABDARYBĖS

Pirmuose anglų dienraščių puslapiuose pranešama, 
kaip automobilių magnatas Henry Ford parodė savo 
gailestingą širdį, apsiimdamas maitinti 600 badaujan
čių negrų viename miestelyje. Tai yra gera ' reklama 
Fordui. Bet papenėti kelis šimtus žmonių tai tik menk
niekis kapitalistui, kuris yra sukrovęs šimtus milionų 
dolerių.

Jeigu Amerikoje butų įvesta privaloma apdrauda 
nuo nedarbo, tai toki darbdaviai, kaip Fordas, turėtų 
kasmet sumokėti į apdraudos fondą kelis kartus dau
giau, negu kad jisai dabar išleidžia, maitindamas tuds 
negrus. Štai dėlko kapitalistai yra priešingi apdraudai.

Komunistų “opozicijos“ or
ganas sakosi, kad jos Vadai vi
suomet mėgę švarią kalbą (hm, 
hm!), tik “Naujienos“ juos iš-

EUROPA LAUKIA KRIZIO

ir ki-

dabar

Francijos politikai mano, kad už keleto mėnesių 
Vokietijos “naži” (fašistai) turės savo rankose valdžią. 
Vokietijos fašistai, Hitlerio sekėjai, yra priešingi Ver- 
salės taikos sutarties vykinimui, kiek ji liečia karo re
paracijas, Vokietijos nusiginklavimą, sienas ir kitus 
dalykus, dėl kurių eina ginčai ir kova tarp Vokietijos 
ir karą laimėjusių valstybių. Todėl fašistams Vokieti
joje paėmus valdžią į savo rankas, ta valdžia tuoj aus 
atmestų daugumą savo tarptautinių obligacijų (prisi
imtų pareigų) ir imtų ginkluotis prieš Franci ją 
tus savo kaimynus.

Tikėdamiesi, kad tai įvyks, franeuzai • jau
ruošiasi tai naujai situacijai, atidedami į šalį tuos su
siartinimo su Vokietija planus, kurie buvo svarstomi 
per eilę metų. Francija, vadinasi, rengiasi atkreipti 
ginklą prieš busimą fašistų valdžią Vokietijoje. Karo 
atžvilgiu, Francija yra, be abejonės, daug galingesnė, 
negu dabartinė Vokietija, ir ji ją veikiausia be didelio 
vargo sutremtu. Bet tai reiškia, kad hitlerininkų įsiga
lėjimas Vokietijoje gali atnešti naują karą Europai.

Užuot galandę peilį paplauti Vokietijos fašizmą, 
franeuzai galėtų jį įveikti be ginklo, jeigu tik jie pa
keistų savo politiką link Vokietijos. Užtektų duoti 
stambesnių koncesijų dabartinei Vokietijos valdžiai, 
kol ji dar nėra fašistų rankose, ir Hitlerio įtaka Vo
kietijoje imtų pulti. Bet Fpancijos militaristai ir nacio
nalistai niekuomet nenorėjo būti žmoniški linkui res
publikinės demokratinės Vokietijos. Jie ją niekino ir 
smaugė per visus šiuos 13 metų nuo karo pabaigos. Vo
kietijos žmonės jau baigia netekti vilties, kad jie kada; 
nors galės geruoju su savo kaimynu susikalbėti. Jų 
desperacijos vaisius yra fašižmas (ir bolševizmas) Vo
kietijoje.

Franeuzai Vokietijos fašizmą išaugino ir dabar jie 
rengiasi Vokietiją už tą fašizmą pribaigti. Ar tai ne 
beprotystė šitokia politika?

Apžvalga
KO JIE GEIDŽIA

“Laisve“ rašo apie “Naujie
nų“ remiamo kandidatų sąrašo 
pasisėk imą SLA. Viršininkų no- 
mutacijose ir sako:

mokinusios vartoti stiprius žo-f tas iŠ Brooldynų į Wilkes Atrodo, kad .Lopatta su Ge- 
Barte, Pa. Tuomė,£ katalikų fcužiu bandys tą pat padaryti 
Sus-me buvo kilusi didelė sui 
rutė

mokinusios vartoti stiprius žo
džius (įnikai,f smala^iriai ir 
:t. t.)-; !bet^ dabar, girdi, jie tą 
mokslą jau palikę savo oponen
tams, “tikriemsiems komunis
tėms“.

Jeigu $is “Nauj. Gadynės*’ 
pareiškimas yra jos pasižadėji
mas nesiplūsti,-tai labaf gerai. 
Bet jos informacija apie pra
eitį su tiesa nesutinka. “Sma- 
Javiriųf’ išradimas priklauso iš-, 
imtinai ponui IPruseikai, >kuris 
|uo negražiu ‘ir neturinčiu jo*i 
kfog prasmės pravardžiavimu 
apkrikštijo Lietuvių Socialistų 
Sąjungą tuoj po atskilimo nuo 
jos komunistų.

Kai dėl “gmbkų“, tai šį žodį 
sugalvojo vokiečių rašytojas, 
Gustav Fręytag, kurio klasiš
kam ^Veikale, komedijoje “žur.- 
naįfėtai“, yra parodytas vieno 
laikrAštininko tipas, vardu 
“Sčhnidk”. To laikraštininko 
didžiausias pasigyritaas 
tas, kad jisai galįs tašyti 
riai“ ir “dėžiniai“: “Ich 
'^Chrėiben reėhts, ich 
'Schreiben links“.

, Savo laiku, kai dabartinės 
lietuvių komunistų “Opozicijos“ 
Vadas svyrinėjo tai į ‘ kairę, tai 
į dešinę, bandydamas rasti pri
tarimo tai pA's socialistus, tai 
pas bėlševikUojanČius “kairia- 
sparnius“, jisai buvo palygin
tas su tuo klasišku žurnalisto 
tipu. Aišku, kad tai buvo ne 
kolionč, o tik iliustracija. Ji 
buvo tokia tiksli (ir todėl skau
di), kad Pruseika jos iki šiol 
negali užmiršti. Buvo pataiky
ta, kaip sako rusai, “ne į anta
kį, bet tiesiog į akį!“

ir Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje.
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Teisybe Apie Gruodžio 17 d. 1926 m. Perversmą
Penkeri mėtai — pertkėri

metai Lietuvos žudymo.
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pašalintas (Plechavičius įtartas 
pasikėsinimui padaryti pervers
mą sAVo naudai. f$29 m. pasi
kėsinimas nužudyti Vdidemarą 
pavasarį ir rudenį paties Vol- 
dėmaro nuvertimas. 1930 m. 
voldemarininkų sąmokslas prieš 
valdžią ir -Rusteikos sužaloji
mas. J931 m. “KAK” krikščio
nių akcija prieš valdžią. Visos 
opozicijos susijungimo pastan
gos. 1932 metai be abejojimo 
atneš naujų Vėikšmų prieš “esa
mąją tvarką“ ir naujų tarpu- 
šA^Ss'liėttiviųikoVos, “namų ka
ro” rėfšktriių, nes šalis ritasi 
pėrvetamų keliu iš irtėrcijos ir 
risis, kol flėbus pašalinta pati 
Vaidų priežastis arba kol šalis 
netikėtai nojkris į Juobę. Vi- 
StfOTnenės nudhtonės ftflšifikuo- 
tpjal nerMl iš kailio, smetk- 
rfarni visčkiūs gHovfttfs ir 
triukšmadarius, ir Skelbdami, 
“tautos vienybę“, kurią patys 
yra išgriovę savo veiksmais, 
liekas Kaune netiki tais šauk
smais - 
yra “r/egro politika“. (B. d.)

trio pAt metu požfėijbj ir opo
zicijoj. Juos išvėtfė iš tos dvi
prasmės padėties abu sakytu 
vyru, išspirdamu Visai iš val
džios. Tai buvo pradžia naujų 
perver^mų-pašikėsibiAių, intri
gų ir piovynių\p0 pęrvėrsfno. 
Viehais I92V metais buvo trįs 
pasikėsinimai padaryti pervers
mus: 1) krikŠČįOtiių šaliriįnkų* 
“ŠKS“ narių suėmimas’ir Kru
pavičiaus “pasiuntimas” moky- 

Didelis sujudimas kilo tis i Prancūziją, 2) Petruičio 
I narių, pasifekus ribos ŽWS Pri©» prezidentą <r jo iš

(Tąsd)
Visai kas kita pasidarė, pa

ėmus 1926 m. vasarą demokra
tinei valdžiai, toleravusiai kra4 
statines pilietines lAisVeš", pa
naikinusiai visokius suvaržy
mus ir beveik išvaikiusiai žvaF 
gybą, sekusią pirmiau’ tarp kO 
kito ir SKS narius. Vienu sa
vo uždaviniu ta Valdžia Tesi
statė sumažinti ekonomijos dė
lei karininkų ir kariuomenės 
skaičius. ] 
tarp SKS narių, pasiekus jūos 
tai ‘žiniai.* Baimė netekti gerų 
algų ir šiltų vietų sujudino pir
miausiai karieristus. Ta jų su
judimą nusprendė išnaudoti : 1) 
krikščion'hį grupė, nep&tehkirita 
kad VAldžia išslydo iš jų bldkų 
ča'iYkų, 2) prof; Voldemaro ir 
Smetonos grupė, seniai svajo
jusi paštatyti savo myliihUs;Va
dus į Valdžios pryšakį ir 3) 
Icbkų grupė, ar tiltriau Atskiri 
asrilėbs, tikėdamiesi, kad kilus 
Lietuvoj perversmui susidarys 
proga “sujungti“ ją su Lenki
ja. Tai yra neseniai išplAbkęs- 
aikštėn, mažai žinomas riiUįįą vi
suomenei faktas, bet busimasis 
musų ištarijOs tyrinėtojas kai- 
Ita/iuose kbAteencialiuOšė Ar
chyvuose, sako, ras rfokbmėh- 
talių įrodymų Ajiiė tAi, jei ne- 
bUs1 tie' įrodymai bičiulių1 pA^Ai- 
kfnti. Tuo tačpU ' Atvirai Apie 
savo s lėkimus tepąs Akė per Vers
mo dalyvis puik. ŠkOrūpškis sa
vo brošiūroje prančuzų kalba, 
kiirioj jis atvirai pefša ’Lietu
vai “Uniją” su Lenkija! .

Taip visos 4 grupes skirtin
gais siekimais staiga pa’sijuto 
einančios riš vieno; Jųv Vadova
vimą užgrobę • ’seniąušia”, ■ la
biausia ‘‘prityrU^įf^gr'Upė, .pa* 
lanki VoldemArŪi ir Smetonai. 
Poeto Maironio Namai Senaja
me Mieste virto sąmokslininkų 
štabu, čia kasdien rinkosi ‘‘‘gal
vos“ ir išdirbirtėjO savo žygio 
pienus. Juos drąsino į žygį dvi; 
žinomos Kaune “mAdrinoš”,? pa
sižymėjusios kausimu, ipApiro- 

| sų rūkymu ir palaida kšPeka.
Gatvėj buvo statomos kafrini^- 
kų sargybos, 'kurias turėjo pro
gos daugelis «kauniečių matyti. 
Kaune tuomet visi žvirbliai ant 
stogų čirškėjo apie ruošiamą 
perversmą. Bet demokratine vy
riausybe, /įtikėjusi Savo rinki
kų parama, nesriėmė' jokių 'žy
gių ir laikė višas i pasakas 'gan
dais, prie kurių ; jau kelėtą1 me-. 
tų buvo papratę.

Vilniečių lietuvių Įiudijimu' 
lenkai iš< Ankteto žinojo apie ruo
šiamą Kaune perversmą ir jį 
labai gyrė. Kaip sukilimo vadus 
jie minėjo: Plechavičių, Glovac- 
kį, SkorUpskį, Petruitį, ir <jų 
žodžiai išsipildė.

iG-i ,v ,.v . x. ^Avo laiku visds to “didvy
ri teiše . Bėt iždo klausime L^ko žygio“ smulkmancš buVoi' 
-teko y padaryti kompromisas. ir nemibė-
Bohdsus ir morgičius iždininkas Liu ^,ja svarbu tik dėmėti, 
turėjo padėti jP^isburgh’e, ir kad 1} perversmą pAdarė ’iie 
tik ėašh pinigus bUVo leista garbingoji kariuomenę, bet sau- 
riata debdžįtadti ėhicagbje bėl^e}6 įčlių, spiėtusi tafp ko ki 

tuose. 1 l'dėl bolševikų pavojAiis, bet dėl
'Dabar,;vadinasi, <rengiamasi noro t pasitikrinti sau šiltas kav 

bric naujų skuAdį. - I jėrAs 1 i^ pastatyti Valdžioj 4sa- 
Rėikia dar pažymėti, 1-fcAd m vus žmonės, gaLbės i*r valdžios 

’Dopatta buvo ir AbkšČiAus f pa- troškusius, galinčius gerai at- 
?s|žymėjęš, palinkimi! prie šlhm-j simokėti už tokį patarnavimA 

rašė skundus įvairių i^štų Į tyvai, kuriais buvo '.Lietuva pA>

buvo 
“kai- 
kann 
kanu

i trėmimas j savo malūną ir 3) 
Tauragės sukilimas. 1928 m.

visi supranta, kad tai

BRAM stokbr įkerti A. Vaivada

DRAKULA

PRIE KOKIO “SKYMO” RENGIASI 
GECtJžIS SU LOPATTA?

■ f ....
’ t ri y

Perriussion
•--j - - i *

(Tįšfayė)
Vidurnaktis. Labai ‘ ilgai kal

bėjausi su grafu. Paklausiau 
jo šį tą apie Tran$ilvanijos pra; 
eitį ir jis -grieilėsi -tas temos 
labai noriai? Kalbėdamas apie 
įvairius įvykius, žmones, tų lai
kų karus, t piešė; viską taip vaiz-^ 
džiai, lyg ten buvęs. Vėliau 
man tai išaiškino, pasakydamas, 
kad boyar’ui jo namų ir »pA- 
Vardes kilnumas yra pAtiės 
kilnumas, jo šalies £arbė yta 
jo gArbė, jos likimas jo liki
mas. Kalbėdamas apfė savo šei
mynos liniją^visuomet vartojo 
žodį “mes“ ir nuolat, kalbėjo 
daugskaitoje, lyg karalius. La
bai norėčiau surašyti viską žo
dis į žodį, kaip jis man viską* 
pasakojo. Jo aiškinimai mane 
tiesiog žavėjo. Bekalbėdamas, 
grafas ųsikai’Ščiavo, vaikščiojo 
po kambarį, tampydamas savo, 
baltus usus ir- griebdamas kiek
vieną, po ranka pasitaikiusį 
daiktą, lyg norėdamas juos su
triuškinti savo stiprumu. Vieną 
dalyką j jis man papąsakojo ir 
jį surašiau ■ kuo tiksliausiai; tai 
buvo jo tautos ir rasės isto
rija.: - . ,

“•Mes šekėliai įgalime 'tikrai 
didžiuotis, neš musų gyslosė te
ka nė vienos, bėt daugelio nar
sių, 'kAfp &taai,<'del valdžios ko- 
vojkišių Wftų. ■ PaS mus, Euro
pos rasių 'siūktlryjc, senovėje 
ątsibąstė ugi?ųK šeimyna su Toro 
ir Vodino (Skandinavų dievai) 
įkvėptų jiems 'karingumu, kurį 
jų cAttimi ’Berkeriai taip ryš
kiai pareiškė vijoje Europoje. 
,Ne vieil Europoje, bet ir Azi
jos bei Afrikos pakraščiuose. 
Senobės' buvo bepradedą manyti, 
kad pas juos atsibąstė lie žmo- 
niųp bet 'Alkanų vilkų gauja. ‘ čia4 
taip pAt jie 'susitiko ir su Ati
los hunais, ' kurie šavo ’ karingu 
įniršimu, lyg 'ugnies diežiuviais 
nušiaVė • visą’ ipasAiilį. 4Šį karta, 

>fmonėš bi¥vo i bepradedą tViftin- 
iti, kad < hilnų . gyŠloše teka nA 
teo^iiį^bėt^^cnų ragaftų ir šū- 
-tonų, 'kraujas, ’tų *ra^Anų, 
kurios išvytos iš Skitijos’ susi
giminiavo sfi d'ykulnų -veinfais. 

>Bepročiai! > išsigimėliai! ‘Kuris 
fintas a r (ragana atsiekė tos 
■gArbės, to prakiiiitimo,: taVriuo 
[pasižymėjo Atba, j—. AtiU, kū- 
rio'tktaujas,' štAi teka" mano'/gys, 
4o¥ė/*l sušukografe,  t iškuldkmas 
-savoiranką. “Ar štabčtibA, -kad 
musų < taUta buvo' ipeta^ėtajų 
/tauta; kad^mes ėšahre:išdidų^, 
•galingi pkas* atmušėm priešuš’nuo 
.mtis'ų' siėnų, Jkudmet mAgjaras; 
kuomet >tahMtfss r avatas, ’ bul-

čtas įMlViį1 diutaš taFėŽtas už- 
dkti-Z AT •rtHtaMAbOt’ ATi^- 
(fas, ptau^ęs t į®6 '' tėv^-;

, mtih B Co. s

ršndo priširuoštfšius? Kad ten 
pasibaigė ’ Ifonfoglalaš ? Ir -kuo
met vengrų tvanas plito toliau 
į ryttfs, galingoji vengrų tau
ta skaitė šekelius feau Už bro
lius ir per šimtmečius mes 
jiems 'buvome turkų pasienio 
^Argais. !E, kVtr tau. per am
žius musų drąsuoliai sfitgai ser
gėjo rubežių, nes anot turko, 
^Vanduo spaudžia, bet priešas 
VisUomėt budi.’ !Kas didesniu 
džiaugsmu, visų Keturių Tau
tų, priėmė ‘kruvinąjį kalaviją’, 
kas jaM prašnekus apie 'karą, 
greičiau dž mus spietėsi f prie 
karaliaus vėliavos? Kas atker
šiję tnufcį tautos gėdą, Kaso- 
Vės gėdą, kuomet mušu vala
kų ir magjaYų vėliavos nusi- 
leitkč prieš ttrrkų pusmėnulį? 
Tai bttVo Viehas mario giminai
čių, tiėnOš 'Vaivada, kuris per- 
plOukęs Skersai t Dunojų, sumu
šė turtais jų pačių žemėje. Jis 
Iš tiktųjų brivo vcttas Oraku- 
ids vardo! Tik nelaimei, jata 
-kritus karo laukė niekšais bro
lis tavo'tautiečius pArdAvė ’ tur
kams,' užkraudamas .ffcvAs Ant 
pečių amžiną belaisvių jungą. 
Ar' ta i nėbuvo drąsusis Draku
la, kute pHdaVč tiek drąsos 

musų tautos vadams 
'Strbut ti save* pultais,’ trr perženg
ti > ttfčkų 1 ribas »fr • tfMkftlti jų 
kraštą? kas, jėi nė tratate,

liai. Adv. Lopatta šitokiems 
Gegužio žygiams yra kaip tik 
tinkamas padėjėjas.

Ponas Lopatta jau kartą pri
sidėjo prie SLA. apskundimo, 
būtent, prieš dvejetą su viršum 
mėtų, kai tik Kazys P. Gugis 
buvo Užėmęs $LA. iždininko 
vietą. Valdžiai buvo paduotas 
skundas, kad iždfriinkas Gugis, 
kaipo Chicagos gyventojas iš- 
vešiąs SLA. turtą iš Pennsyi- 
vanijos valstijos ribų, Tą skun
dą įteikė valdžiai p. Kamaraus
kas, buvęs trio laiku SLA. vice
prezidentas, kaip jisai pats pri
sipažino Pild. Tarybos posėdy
je, o jisai buvo patašytas adv. 
Ijopattbs ofise.

Nors adv. Lopatta yra oficia
lia Susivienijimo teisių patarė
jas ir ima už tai nemažus pi- 
liigus iš SLA. iždo, bet jisai ne
sidrovėjo prisidėti prie Susi
vienijimo- apskundimo, arba 
gal ir pats tą skundą pagamin
ti!
/ Del to skundo Pild. Taryba 
trifėjo valdžiai aiškintis. Val
džia, pagalinus, ‘pripažino, kad 
SLA. iždininkas gali būti ren
kamas iš be,t\kufios valstijos, 
kur Susivienijimas turi užre
gistruotą čarterį'fr kuopas, nes 
SLA. -nariams tose valštijoŠė 
negali būti atimta “reprezenta-

Pereitam “Tėvynės“ numery
je tilpo SLA. 7-to apskričio 
{onl’^rencijos protokolas, prie 
<urio yra pridėta įdomi rezo
liucija. Konferencija įvyko spa- 
ių 25 d. Wilkes Barre’je; jo? 

je dalyvavo ir prezidentas St. 
Gegužis su adv. J. S. Lopatto, 
<uriuodu mandatui ♦»tvarkymo 
aiku pasakė kalbas delegatams. 
Tarp kitų konferencijos nuta
rimų randame štai kokią rezo
liuciją, priimtą, kaip protokole 
sakoma, “vienbalsiai“:

“Kadangi SLA. suorgani
zuotas ir inkorporuotas Lu- 
zerne County, Penn’a valst., : 
mieste Wilkes Barre, kur ir 
po šiai dienai skaitosi ofiėia- 
lė šios organizacijos buveinė;

“Kadangi Penn*a valstijos 
įstatai reikalauja, kad SLA, 
turtas nebūtų laikotnas Už 
šios valstijos ribų;

“Kadangi SLA. yra priva
loma šios valstijos įstatus 
pildyti, — - - '

“Todėl šis suvažiavimaą 
nutarė dėti paštarigas, kad 
valstijos įstatai butų pildo
mi, t. y. kad SLA. tartas pa
siliktų šios valstijos ribose.“ 
Po rezoliucija pasirašo pir

mininkas V. Kamarauskas ir 
Sekretorius Julius J. Derlus.

Visiems SLA. nariams reikė
tų atkreipti savo dėmesį į šitą 
'7-to apskričio konferencijos nu
tarimą. Aišku, kad jis• buvo»pa
rašytas ir pravestas, patariant 
pp. Loj>Attai ir GegūŽibi. Pir
mas jos tikslas Vėjkjabsia bu
vo paagituoti už Lopattą, kai-? 
po kandidatą į §LA. iždininkus; 
ir už ' Geguži,J kaipo kandidatą 
į ptezideritus “dar vienam ter
minui“, kadangi iš “Tėvynės” 
redakcijos ’pH'ėr'aSo, pridėto 
prie jos, matome, jogui1 kaitri 
su rezoliucija buvo paduotas ir 
rekomenduojamų kab’didAtų 'lis- 
tas. Redakcija turėjo tų listą 
išbraukti, laikydamasi ŠLA. įs-į 
tatų.

I Bet &/ateešhis ’ toš ieieol^uė^ 
i jos tikši& buvo. Čate>šti 
tolesnei Gegužiė koVAl dėl iŠ*’, 
laikymo S LA. sAW
rankose. Gegužis jiuči^’, kad 

i j am spr i/šta pamatas • iš; pb < 
i j ų, ir j isa i, matyt, -• yf AI pasiry
žęs net ir su pagelbd teismo 
nejfeŲėisti. į Piki; Tarybą žmo-

“Socialfašistai tikisi lai- v
mėti. Bet rinkimuose vei
kiausia; pustau fašistai san- 
dariečfai, kurie iki Šiol ėjo 
išvien ‘ (ar nominacijose? —- 
“N.” Me<T.) su grigaitinįais 
socialfašistais, susivienys sU 
vienybieČiais smetonlaižiaįfc 
prieš socialfašistus, ir Gri- 
gaičio-Bągočiaus-Gugio klika 
bus liaf’blokšta.“

kituose ne Pennsylvanijos mįeš- to apie p. Smetoną ir 2) tto 
. 1 dėl bolševikų pavojais, bet dėl

________ _________________________________________________________________.v . i. z v'../,-' .

jėtas pastatyti Valdžioj ,sa-
v . jf. *ax ' •! • 1 5 v •

t’

Ijopattii buvo ir aAlišMaiis !pa-1 troškusius, galinčius gerai at- 
'7. ... /

■dų 'darymo. Karo niėtu jOfTai yra tikri ir vieninteli mo- 
raše skundus įvairių i jBotjiįiftyvai, kuriais buvo ' Lietuva 
valdžioms '’^ričš prdgresy’ritts leista Meksikos keliais. ; 
komitetus, kurie Lietuvių Die- Perversmai i po .perversmo 
noje rinko aukas Lietuvai. Ki-
Itas jo garsus Žygis'bifvo Atlik- ..
■įjfe 'R.-kątAli'kų SVislViėilijime, 1-į laukti, kad juos vers. Tokia 
ftitir jisai taip pat yra i oficiališ Šilta, bet. įvairi j.“kumpąnija”;

Jisai advoką- paveržusi šalies valdžią netru- 
tavo tbms fefalikų Sus-mo-kuo-'Go tarpu savęs susivaidinti. 
"•.i..., kurios iKrifcflSionys tebeĮaikč save'stip-
Wėd6 priėš 'savo organi- Priausto pkttij A, kuriai tftrėtį
zįSiijošJ#ild. Tarybų, reikalaų- priklausyti visa valdžia. Jie bot _ _____ __ _
dįa»>s,-;ktal Stfš-mp’ eehtM bu- MSjosl ' Smetona ir ypač Voldev iįę su 'SDfvio 'tegijunais ir pasie
tų “sulig1 įstatymais'5 perkel-ltuaru; jų’spauda buvo vienu ir kjęs nlUsų sienas, mus jtlu tėn

> .1. . : ' . i

Perversmai t po perversmo
Nnvėft (įsieji kitū^ patys tu-

Vtų ira^Anų

jSoriis H^hsylVabij'Ojė

irių, kurie yra priešingi jo va- tų “sulig įstatymais’’ perkel-
> ■ -.......................................................... •V

?žb iš tautos, ‘ W 'Visi žuvo, tik 
•vienui viėnas : būdamos' tvirtai 
JSitiWęs',- kttf 'galų gale jo' pta- 
sMe bus viršus, žmones sakė, 
kad jis galvoja’ tik ajMė save. 
»ėt Mri tikę yiia'«aWe<3Mi Bė 
VS!d6? KJUO ]t4Wfci^s 'Ratas be 
šmogenų, be ‘drąsos J Jį fcfšti? 
■fr po mohakų !1WW, kuWėt 
muiių- tau ta ’ fthtoueė-vMtt-ųf'JUM'v 
gą, mtS'BftKkiffiiš 'buVm'prie- 

įW#ei-'MfrŪMK 'Jų' VAfcis; -nes .
liraknlų kraujas negalčjo AlsSM- 
ti, nustojęs laisvas. O', yauna- 
ši's,'šėk€«atilr'DtdtoitoS, 'Jų- Va- 

, dai.'j'ų smegenys’, jų ksffdai. ga- 
11' dtaŽMoiis pi^TOfai,' fAife *U- 
•ttds'UWawtfČlWt f«bšWtį!Ai ir 
Romanovai niekuomet negales 
^iiygtf. pasi-.
taiigfč. 'KrahjSS yra pčrbYi^s 
litoba'rtmfe nąąarbtoiybs taikos 
•tafcflš; ir, dMžtdjų ft) 
tįtottų 'darbai, gaibč, škambi 
^aip'pasMia.” •'
-■ ■įfhrfdi'Pkbši^, Jštf'aMžo ry 
tas, >ir Aftko inWWtęs AVttJUu

(šiė m<W'o, dži'ašrfi 4tro- 
du; i«iiį> 'Tuiit’ta'tiičio ’ii1 Wao's 
-NAktrės” >pįfcalčQ -pTAdžita, -tMSs 
.viskas pasibaigia su gaidžiais, 

I fteuf • pttMKfcafa - Atfšfi:).
• • t t

(Bus daugiau)
\ I

--.x.

Nau ja*J‘No. ^2 ^Kovos^’ 
Įgautas šiandie. Kaina 10e. 
Klauskite Naujienose.
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Taksų . pajamų - įstaty
mas -

Tikisi ir demokratų Neleidžia matyti Capo- 
konvencijos Chicagoj nes džėloj

Prisirengimas prie 
Švenčių

Gavę užtikrinimus, kad re- Suvienytų Valstijų maršalas 
publikonų nącionalė konvencija davė įsakymą neleisti niekam 
šalies prezidento vietai kan- matyti Al Caponę džėloj, išsky- 
didatą nominuoti bus laikoma rus jo pačią, vaiką, tėvus ir jo 
Chicagoj, dabar Chicagos tetų-| advokatus, 
šiai dės pastangas ir demokratų 
konvenciją laimėti taipjau Chb 
cagai.

Valstijos senatas priėmė bi- 
lių, kuris nusako įvesti Illinois 
valstijoj pajamų taksas (in- 
come tax). Nužiūrima, kad šis 
bilius, jei jis taptų įstatymu, 
duotų valstijai pajamų apie 
$30,000>000 melams.

Tuo pasibaigė septinta sa
vaitė nepaprastos legislaturos 
sesijos, kuri buvo sušaukta vi- 
sųpirma finansinei Chicagos ir 
Cook pavieto padėčiai pagelbė
ti. Bet tokios pagelbos nei 
Chicago, nei Cook pavietas iŠ 
legislaturos nesusilaukė.

Kaip šiandie legislaturos 
sija išsiskirsto ir susirinks 
tik sausio 5 d., 1932 m.

Pajamų taksų bilių priėmė 
didžiuma vadinamų downs statė 
legislaturos narių. Iš chicagiečių 
už bilių balsavo tik du.

Kalbamas bilius dabar eis į 
atstovų butą. £ia . praėjusioj 
sesijoj panašus įstaymo suma
nymas buvo atmestas, o kaip 
šioj sesijoj butas pažiūrės, tai 
neužilgo pamatysime.

Užpykdė teisėją
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Vaikų Kalėdinės . 

“theatre parties” 
jau artinasi

se- 
vel

Kad Kalėdos neužilgo ateis, visiems 
jau yra aiškų. Visur mums yra pri
menamas tas faktas. ( Sankrovos visaip 
išsipuošė, o laikraščiai garsina Kalėdinius 
išpardavimus.

Be klausimo kokias dovanas parinkti, 
kįla klausimas ir maisto; Ką paruošti 
ir ką paduoti Šventėse, yra pirmoji šei
mininkių mintis.

Kad geriausia pasitarnauti savo kostu- 
meriams, Midvvest Stores sankrovos f irgi 
yra prisirengusios. Per savo urmo 
sandelį jos prisipirko naujų ir šviežių 
prekių Kalėdų šventėms. Šios prekės 
dabar išparduodamos visose Midwest 
Stores sankrovos.

Kaip paprastai, prekės yra geriausios 
ką pinigas gali'pirkti. Delef moderniš
ko budo distribucijos, Šios prekės yra 
pasiūlomos už žemiausias kainas. Dė
lei didelio Midwest Stores daromo biz
nio ir greitos prekių apyvartos, Šeimi
ninkės yra tikros, kad čia visuomet gau
na šviežias prekes.
. Kad pranešti publikai apie įvairius 
išpardavimus, Mid^est Stores ęrganiza- 
ęija nuolatos vartoja laikraščius garsini
mams. Jus rasite jų apgarsinimą ir 
šiandie. Paieškokite jo. Jame pasiū
lomos didelės vertybės ir platus pasi
rinkimas, kas pagelbės jums nusipirkti 
maisto prekių šventėms.

T

Garsinkite “Nnose”
Graboriai

Advokatai turėjo good 
time

Advokatų asociacijos kamba
riuose trečiadienio vakarų bu
vo karui valas. Per pora valandų 
advokatai ir teisėjai kvatojosi 
žiūrėdami į burleską, kurioj 
vaizduota ir teisėjas Feinbcrg 
ieškąs užslėptų užsidariusių 
bankų turtų, ir Samuel Insull, 
ir prez. llooveris, ir jo 
nietis nešąs ant pečių 
ir bolševikai ir kiti, na, 
ma, ir Al Capone.

gimi- 
maišą 
žino-

PenkiŲ dienų ir astuo
nių valandų dhrbo sa

vaitė studentams
Astuonių valandų darbo die

na ir penkių dienų darbo sa
vaitė paskirta Chicagos univer
siteto studentams. Viso studen
tai turės 40 darbo valandų sa
vaitėj sulig naujais universite
to prezidento Hutchinso patvar
kymais.

Panaikino tą, ko 
buvo

ne

Mayvvoodo miestelio piliečiai 
referendumu nubalsavo panai
kinti vietos municipalį teismą. 
Bet valstijos generalis proku
roras Carlstrom išnešė nuo
sprendį, kuris sako, kad balsa- 
vimos buvęs neteisėtas, ba ne
galima panaikinti to, ko netu
rėta. Pasirodė štai kas. Pra
ėjusius metus buvo įnešimas į 
steigti Maywtx>de municipalį 
teismą, bet įnešimas niekuomet 
nepraėjo.

Rezoliucija numušti 
' algas

Teisėjo Fenbergio kambai-y 
penki daktarai ginčijosi deliai 
to, ar senis John Bain, kuris 
dabar randasi ligoninėj po ne
seniai padarytos operacijos, ga
li atvykti į teismą ir duoti lin- 
dymus ryšy su užsidarymu jo 
vadovautų dvylikos bankų.

Išėjęs iš privačio teismo kam-1 Įdomus programai Mildoj 
bario, teisėjas Feinberg pareis- ir Ramovoj
kė, kad daktarai yra tokie pal, -----------
kaip iV advokatų būrys, kurie Vaikų “theatre parties“ Mil- 
niekuomet negali susitaikyti ne dos ir Ramovos teatruose jau 
dėl nieko. J artinasi. Jos įvyksta šeštadie-

Teisėjas pareiškė, kad tur būt nyje, gruodžio' ip d., 11 vai. 
teks dar kurį laiką palaukti su ryto abejuose teatruose. Pro- 
paš^ukimu Baino į teismą liu- gramai bus vaikams nepapras- 
<lyti- Į tai įdomus , ir juokingi. Bcto

studentai, kurie šiuos parengi
mus rengia lietuvių vaikams, 
pavaišins kiekvieną atsilankiu
sį kndikį gardžiais kalėdiniais

Rezoliucijoj įneštoj miesto ta-1 saldainiais.
rybon reikalaujama numušti Bilietai yra dalinami šiose 
miesto tarnautojams algas — vietose:
tiems, kurie gauna ne mažiau Naujienose, 1739 So. Halsted 
-kaip $2,500 metams, 10 nuošim- St., ,
čių, o 20 nuošimčių tiems, ku- Sandaros ofise, 3236 South 
ric gauna daugiau kaip $5,000 Halsted St.,
metams. Margučio ofise, 2437 W. 69

’  |St.
Mickevičiaus Knygyne, 3653

S. Halsted St.,
Knygyne, 3210 S. Halsted St.
Bijūnėlio vaikų chore, ir 
Jaunojoj Birutėj.
Tikietų yra mažai, todėl kiek

vienas skubėkite ir įsigygite ti
kėtą kuo anksčiausiai.

Dieha, šeštadienis (Saturday) 
gruod. (Decembcr) 19, 11 vai. 
ryte (A. M.) —X. > -

Phone Boulevard 4139 
-A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 
Dingas ix nebrangus to
dėl, kad apturime il- 
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Namas sugriuvo, vienas 
užmuštas

Vienas darbininkas lapo už
muštas, o kiti astuoni išliko net 
nesužeisti, kai sugriuvo trobė- 
sis, prie kurio jie dirbo, adre
su 2008 Fulton St.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GR A BŪRIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. ’
z Tel. Rpoievelt 7532

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

gruodžio 18 d., bus rodomas^ 
paveikslas “Private Lives’\ ku
riame vadovaujančią rolę vai-Į 
dina Norma Shearer; kitokie 
numeriai.

McVicker teatre—dar vis te- 
berodomas paveikslas “The 
Champ”; kitokie numeriai.

Southtovvn teatras bus ati
darytas Kalėdų dieną su spe
cialiu programų. Tas teatras 
randasi prie 63 gatvės ir Hal
sted Street.

Boosevelt teatre—šiuo laiku 
rodomas paveikslas “The 
Cheat”; kitokie numeriai .
* United artists
laiku rodomas paveikslas 
Guardsman”, kuriame 
kai kurios šių dienų šeimynos 
gyvenimo problemos;
numeriai.

Oriental 
ateinančiu 
ma scenoj
“Giri Crazy”; 
riai; populiarūs kainos.

teatre—šiuo 
The 

iškeliama

kitokie

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

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

' 730 W. 62 St
Tel. Englewood 5840

1 ...    V"1
Graborlai

IGN. J. ZOLP /
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413
4 . J L l • ♦, I

1327 So. 49th 
i —

Telefonai

Cicero 3724

Ct.

Lietuves Akušerės

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPYH MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Lietuviai GydytojaiDR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483 

——O---------

LietuviaiGydytojai 
Dr. C. K. Kliauga ’ 

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 

2420 W. Marguette Rd. arti Western Av. 
Phone Hemlock 7828 

Panedėlįais, Seredoms ir Pėtnyčioms 
1821 So. Halsted Street

Phons Boulevard 7043
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb 8 Halittd St«) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
766 W. 35th St

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

Nedėldianiais pagal sutarti

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

Mirti 47tb Street

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Aveniu 

Tel. Pulfman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 ma
tui kaipo patyrei gydytojai, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo itaigiaa ir chroniškas ligai vy
rų, moterų ir vaikų pigai naujausi 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos:' nuo 10—12 pietų ir 
nuo ,6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6100

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 Ubot 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedil. ouo 10 iki 12 f. |Ues| 

Phone Midvray 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avemeą

e i Ofiso valandos:
^^Te,^ona’ A Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 90 pK

DR. S. A. BRENZA ’ H 
Ofiso valandos: . ______ ■ .

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

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyio H Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir to?!'a'”r"*“ 
teisingai akinius. V .. 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 ▼. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
— — ....................................... ——

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 Ist Street 

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

Nedėliomis- ir šventad. 10—12 dieną.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiauiia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

iregystf. Prirengia 
Įsuose atsitikimuose 2 iki 

10

0036

Tel. Canal 4050 Veneciškos

M. H. Rohwedder, M. D.
t r 1 1800 (9. Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Variuose Gyslos

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
, CHICAGO. CLL.

JUOZAPAS JURGILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 16 dieną, 11:30 valan
dą ryte 1931 m., sulaukęs 55 
metų amžidus, gimęs Tauragės 
apskr., Tauragės parap., Papušy
nės kaime. Amerikoj išgyveno 
34 metus. Paliko dideliame nubu
dime moterį Marijoną, po tėvais 
Turauskaitę, 4 sūnūs — Juozapą. 
Liudviką. Petrą ir Feliksą. dvi 
dukteris — Marijoną ir Josephi- 
ne, brolį Petrą, brolienę Petronė
lę, du brolvaikius — Franėiškų - 
ir Florence, dėdę Stanislovą ir 
dėdyną Barborą Turauskus ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, randasi 
6940 S. Campbell Avc.

Laidotuvės įvyks panedėly, $ 
gruodžio 21 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, South Chicago 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. I •m J

Visi a. a. Juozapo Jurgilos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, , . f
Dėdė - ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- i 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas ,
Moderniška Kokplyčįa Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
(CHICAGO, ILL. "

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

Odos

A. M0NTV1D, M. D. 
Weit Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.

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

Namų telefonai Brantwick 0597

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Deatborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 z

Valandos: nuo 6 iki 8 vai Hckrim 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 tjtn
1 ■ ■ .. - ............... ■ ■—

SVĄRBI ŽINUTEI
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.-
Tel. Prospect 1930 *

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl/ kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėl, 
OFISAS:, 

668 W. 18th Street 
Tel. ęanal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 

Tel. Victory 4088

RL A, VAS ALLE
ADVOKATĄ!

11 South La Salia Street
Room 1934 TeL Randolpb 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

'Valandos — 7 iki 9 vakare
Olų—Uranu Keta. ir Subatoe vak 
Vaialle—PanM Ser. ir PėtnyČioa vak. .
——-...............- ■ ***** ‘

M

Lietuviai Gydytojai

ir

A

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

teatre — pradedant 
penktadieniu stato- 
muzikalė komedija 

kilokie nume-

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

Duokite savą akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

AGOTA GLOBIENE 
po tėvais Jakubauskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 15 ijieną. J valandą po* 
pietų 193 1 m., sulaukus 40 me-. 
tų amžiaus, gimus Tauragės ap., > 
Gaurės pa ra p.'. Puikių kaime. Pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Juozapą. 2 sūnūs — Kleofą ir 
Edvardą, seserį Oną Juscius, švo- i 
gėrį Antaną, tetą Bartušienę, pus
seserę Sofiją Balčiūnienę ir gimi- / 
nes. o Lietuvoj brolį Juozapą Tar- ; 
vainį. brolienę Marcelę. Kūnas - 
pašarvotas, randasi 4352 South 
Wa$btenaw Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. gruo
džio 19 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Agotos Giobienės gi
minės. draugai ir pažįstami esat H 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti B 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti-* | 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sunai, Sesuo.
Pusseserė. Svogetis, Teta 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius L J Zolp, T e |.~ Boulevard ( 
5203.

ANTANAS ALEKSA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Į 19 dieną gruodžio mėn., 1929 

m., gimęs Lietuvoj, Lukšių pat , 
Šakių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, sūnų Juozapą, dvi 
dukteris — Tilly ir Oną,- gimines 
ir draugus.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvo Antano Alekso 
bus laikomos šv. Mišios Šv. Jur
gio bažnyčioje 19 dieną gruodžio 
n»ėn. 1931 ,m. 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas. ,

Mes Tave Musų brangusis nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes ankš
čiau ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk rijus ateinant!

Nuliūdę lieka.

Moteris, Sūnūs 
it Dukterys.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ Gydytojas ir Chirurgas 

. 3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 329d 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio
—--------------- ---------- ---------—____

Phone Canal 6222

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westem Aveniu

Tel. Lafayette 4146

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

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 sutarti

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 
2420 Marquette Road

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt Su 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto Iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
-—i-------------------r--------- - —i-----------

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasbiogton St.
Room 1502 Tek Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
• — 6 iki 9 vai.

4145 Archer Aw. TM. Lafayette 73^7

Namų Tel. Hy4e Park 3395

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir RAKTI 
Mjes visuomet teikiame širdingą, simpątįpgą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORLAI

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii T.Monaii YARDS 1741 « 1743

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 32nd Street

‘ Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ; ir nedėliomis pagal sutartį. 
Reaidenciia 6628 So. Ri^mond Street 

Tristanas Republic 7868

DYKAI TRAUK1MAS BEDARBIAMS 
Ketvergais *

Utarnin^ais —

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

.4180 Archer Ąvehue 
Šalę Midland Banko

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms. pagal lusitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordtn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 3117 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 22nd St. niro H 
Nud. *5X^22 »»00

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rockunll St. 
,T«L Repablic »8J
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Cicero
Iš priešmetinio SLA. 301 kuo

pos susirinkimo

Priešmetinis St«A. 301 kuo
pos susirinkimas atsibuvo gruo
džio 14 d. vakare p. Lukštie- 
nės svetainėje. Narių dalyvavo 
apie 50 ar daugiau. Tai buvo 
tik puse kuopos narių. Kur 
radosi kita pusė* tai lai jie pa
tys atsako. Jiems matomai ne
rupi organizacijos reikalai, t. y. 
savi reikalai. Ir taip eina me
tai iš metų.

Kai kurie nariai ateina Į su
sirinkimų. užsimoka duokles, ir 
pro duris. O jus darykite kaip 
jums patinka. Gi paskui triukš
mauja, randa tą ir kitą negerai 
padarytų.

Kol susirinkimo smulkmenos 
atlikta, priėjo ir 10 valanda. 
Kuopos valdyba jau baigta 
rinkti. Ji susidarė iš šių as
menų: pirmininkas C. Genis, 
pirm, padėjėjas J. Tarulis, pro
tokolų rast. V. Deveikaitė,, fi
nansų raštininkas K. P. Devei
kis, iždininkas M. Ketvirtienė, 
iždo globėjai J. Puikis ir K. 
Jaukša.

Kuopos susirinkimai bus lai
komi antrą pirmadienį kiekvie
no mėnesio vakarais p. Lukš- 
tienės svetainėje, 15 street ir 
49 averiue.

Beje, svarbiausią dalykų pra
leidau nepaminėjęs. Išrinkome 
du organizatorius, tai F. Luko
ševičių ir K. P. Deveikį. Kuo
pos nariai tikisi iš jų daug nau
jo. Matysime ką jie parodjrs.

Pagalios prieita prie sunkiau
sio ir painiausio darbo, tai cen
tro viršininkų nominacijos. 
Dauguma susirinkusių nesusi
gaudo ir atsisako rašyti. Iš tik
rųjų tai keblus reikalas tiems, 
kurie neapsipažinę su SLA. rei
kalų stoviu. Todėl SLA. orga
nizacijoj ir pasitaiko negeisti
nų reiškinių, kad nariai riiekūo 
neįdomauja.

Bet šį kartą pasirodė kas ki
ta. Be jokios agitacijos balsai 
pasidalino šitaip:

į prezidentus gavo balsų — 
Bagočius 31, Grinius 7, Bačiu- 
nas 1, Gugis 1, Deveikis 2;

Į vice-prezidentus — Grinius 
35, Bačiunas 6, Vinikas 1;

J sekretorius — Vinikas 29, 
Semaška 6, Čekanauskas 3, Jur- 
geliutė 2, Strimaitis 1;

Į kasierius —' Gugis 34; Ket
virtienė (301 kp. narė) 6, Ta- 
reila 1, Vinikas 1;

Į iždo globėjus — S. Baka- 
nas 38, Stungis 30, Raginskas 
2, Januškevičius 6;

Į daktarus kvotėjus — Dr. 
Karalius 20, Dr. Bronušas 18, 
Dr. Biežis 2, Dr. Klimas 1.

• Pora baliotų buvo sugadinta. 
Komisija turėjo daug vargo kol 
sutvarkė dalykus ir tą pačių 
naktį pasiuntė balsavimo rezul
tatus į New Yorką. Balsavime 
dalyvavo daugiau kaip 40 narių. 
Tai gan gerai, nors privalėtų 
dalyvauti daug daugiau.

Vietos reikalams laiko veik

Visko po truputį

Praėjusį sekmadienį, gruo
džio 13 d., įvyko SLA. 125 kuo
pos priešmetinis susirinkimas.

Nariai buvo kviečiami atvi
rutėmis. Iš 27 narių atsilankė 
16. Kai kurie atsiprašė nuo 
atsilankymo, nes buk užimti bu
vę savais reikalais.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas M. šeštokas. Aptarta 
kuopos reikalai, prieita prie 
SLA. Pildomosios Tarybos no
minacijų. Narių galinčių nomi
nuoti buvo 14.

Kadangi musų kuopoj nesi
randa karštų politikierių, tai 
nebuvo nė agitacijos varomos. 
Balsai buvo paduoti už seka
mus kandidatus ir gavo balsų 
ji tiek:

Į prezidentus—J. V. Grinius 
11,/ F. J. Bagočius 3;

Į vice-pirmininkus—Mikalaus
kas 7, Grinius 3, Vokietaitis 3, 
Bagočius 1;

Į sekretorius — Dr. Vinikas 
14; į *

Į iždininkus—Gugis 8, Tarei- 
la 5; Lopato 1;

I iždo globėjus—Bakanas 14, 
Stungis 14; f

Į daktarus kvotėjus — Dr. 
Bronušas 14.

Pildomosios Tarybos nomina
cijoms pasibaigus prieita prie 
kuopos valdybos rinkimo. Kuo
pos valdyba vienu balsu palik
ta ta pati, išskyrus pirmininko 
pagclbininką ir organizatorių, 
kurie atsisakė. Jų vietoms iš
rinkti nauji.

SLA. kuopos valdyba suside
da iš šių veiklių narių: pirmi
ninkas M. šeštokas, pirmininko 
pagelbininkas J. Narsutis, nu
tarimų raštininkas Albert šeš
tokas, finansų raštininkas P. 
Urbaitis, iždininkas A. Tame- 
lis, iždo globėjas J. Kvedaras, 
organizatorius U. Jankauskie
nė, maršalka J. Bukleris.

Tų pačią dieną buvo ir pra
kalbos, kurias surengė kuopos 
atskilėliai vardu Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo. Perstatė 
kalbėtoją, kuris buk esųs iš ry
tinių valstijų, o kaip teko gir
dėti, tai dabartinis “Vilnies” re
daktorius. Jaunas vyras, iškal
bą turi, daugiausia kalbėjo apie 
darbininkų socialę apdraudą, tik 
nepasakė iš kur jis tų obal$į 
.pasisavino. J

Sakė fašistai negeri, socialfą- 
šistai negeri, socialistai taipgi 
negeri, o komunistai tai geriau
si, tik neprasitarė apie skloki- 
ninkus.

Taipgi kalbėjo apie savo “dar
bininkišką” susivienijimą, kad 
jam ne per geriausia eina, ža
dėjo vienytis su Aukščiausia

neliko, tad nieko ypatingo , ir Prieglauda.

Kalėdinis Išpardavimas K. 
ė

t ; *
Visos Kainos Numažintos viso'Musų Didžiausio Stako.

Didžiausis Pasirinkimas Kalėdinių Dovanų Pigiau 
Didelis Pasirinkimas Lietuviukų Kalėdoms Atviručių 
Atsineškite šį skelbimą, gausite brangią dovaną dykai.

★

Liberty Pharmacy
4930 West 13th Street 

CICERO, ILL.
“CICEROS VADOVAUJANTI APTIEKA”

nenutarta. Palikta ateinančiam 
susirinkimui. Kaip metinin su- 
sirinkiman, tai ateinančian na
riai turėtų susirihkti dar skait- 
lingiau, negu praėjusio. Butų 
gerai taipgi, kad nariai skait
lingai sueitų ir susipažinti vie
nas su kitu., Tai būtinai reika
linga, nes dabar nariai išsi
sklaidę, toli vieni nuo kitų gy
vena. Tad ailinkimės ir veiki
me visų gerovei.

K. P. Deveikis.

Melrose Park

Reikta pasakyti, kad birmą 
kartą man teko girdėti kalbant 
komunistų, kuris nevartojo 
šlykščią žodžių, visą laiką lai
kėsi šaltai,

įmonių pasiklausyti atėjo ne-;

šiuo laiku pas mus pradėjo 
vagys namus apiplėšti ir dėl tų 
plėšimų lietuvių šeimynos labai 
nukentėjo. Reikėtų būti sau
gesniems, pinigų daug namie 
nelaikyti ir nepalikti tuščius na
mus, reiškia, visiems iš namų 
neišeiti.—M. Šeštokas,

Brighton Park
Piliečių darbuotė

American > Lithuanian Citi- 
zėns Club priešmetinis susirin
kimas įvyks Nedėlioj, gruodžio 
20 d., ir prasidės lygiai pirmą 
valandų po pietų, K. Gramon- 
to svetainėj, 4535 Sp. Rockwe)l 
Street. x

šis susirinkimas labai svar
bus ir kiekvienas kliubo narys 
privalo būtinai atsilankyti, nes 
tarp kitko reikės išrinkti val
dybą ir reikalingas komisijas 
sekantiems 1932 metams. Nie
kas kitas, kaip tik patys .nariai 
turi rūpintis savo kliubo gero
ve ypatingai tuo laiku, kada 
kliubo eigoj susideda daug dar
bo, kurį tik visi nariui susirin
kę gali naudingai atlikti. O 
svarbiausia to darj>o dalis* tai 
bus išrinkimas darbininkų~vaL 
dyboš, ir čia nariai turi gerai 
apmąstyti tinkamumą statomų 
valdybon kandidatų ir kaip bal
suoti — už, ar prieš?

— Anton Jusas,

Gausiai remia bedar
bius

P. A. Vasiliauskas, gyvenąs 
ant 2404 W. 16th St. paaukavo 
$3.00 Chicagos lietuvių bedar
biams rengiamiems ' Kalėdų 
Pietums—ačiū jam. Kas dau
giau ?—M. J-nė.

_ , .L. . , I

Dar aukos kalėdų 
Pietums

Naujienų skaitytojas p. L 
Baneučius, 4523 S. Francisco 
Avė., prisiuntė $1.00 — ir p. 
F. Klikna, 2554 Blue Island 
Avė. $3.00. Ačiū ^gerbiamieji už 
jūsų aukas ir užuojautų.

M. J—nė.

Seno Petro pastabos . o •
Gruodžio 18 dieną, 7:30 va

landą vakare, kalbės laisvama
nių tėvas kun. M. X. Mockus 
tema “Bažnyčios dogmatai ir 
komunistų diktatūra”.

Kaip žinoma, kun; Mockus 
gerai moka kutenti bažnytinius 
kunigų prietarus arba jų mul
kinimo biznį. Tai, manau, Moc
kus bus gerai prisirengęs savo 
temai, ir vertėtų jį išgirsti kal
bant. /

* ♦ *«

\ Gruodžio 19 d. Bridgeporte 
dviejuose teatruose — Ramovoj 
ir Mildoje — bus rodomi pa
veikslai lietuvių ' vaikams vel
tui. šį parengimą vaikučiams 
šiemet prižiūri lietuvių studen
tų i:kliubas.;J Jam ■ pritaria ir 
“Naujienos”, kurios i jau pra
ėjusius kelis metus' pačios bu
vo rengųsioš. Reikią tikėtis, kad 
ir šiemet vaikučiai gaus lietu
viškų saldainių.

Eidamas Halsted, prie 35 gat
vės girdžiu, kad žydęlis laik
raščių pardavėjas veda “kriti
ką” su lietuviu žemaičiu.

Matote, žmogus pasakė, kad 
jis norįs gauti Maikį su Tėvu. 
O laikraščių pardavėjas atsa
ko: girdi, jis esąs jau. daugelį 
metų bizny, bet nežinąs lietu
vių laikraščio, kuris vadintųsi 
“Maikis su q?-ėvu”.

Žemaitis gi jatkurta: °Ką 
tu kalbi būdamas žydas apie 
lietuvių laikraščius? Nes aš'ži
nau Maikį per daugelį metų, ir 
jis ateina iš Bostono, ftfasčiu-

Us, į Chicagą. Ot ir aš perku 
jį kai . kada.

Pardavėjas: “Na, tai ^tamsta 
gal nlori Keleivį gauti? Ten ir 
yra Maikis su Tėvu.

žemaitis: Tai duok Į<elėivį. 
Aš mat maniau* kad jis vadi
nasi “Maikis su Tėvu”.

♦ ♦ ♦

O viena geriausią dovanų Ka
lėdoms tai butų užrašyti savo 
draugams “Naujienai”. Ta do
vana butų jukų draugingumo 
priminimu per visus metus ir 
kasdien. z.

Senas Petras,

Rožių Žėmė
Nuo priešmetinio Golden 

Star Kliubo susirinkimo rau
donieji tavOrŠčiai stytado Pa
kaušį prisidėjusį prie skloki- 
ninkų. Mat, tas Žmogus, kiek 
atsipeikėjęs, mėgina savo pro
tu vaduotis, ir jis pasakė kal
bamo kliubo susirinkime, kad 
dabartinis protokolų raštinin
kas, J. Dapkus, yra jaunuolis, 
geras vyras ir gabus ir kad 
tam darbui jisai tinka. Pa
kaušis, kad neįžeįsti savo ta- 
vorščių, pasisakė pats balsuo
siąs už Petronį, o kiti, jo ma
nymu, už ką nori, už tą gali 
balsuoti. t >

Rodosi, Pakaušis blaivu pro
tu pasakė. Bet toks pasaky
mas nepatiko vietos tavorš- 
čiams. Ir todėl Bimbos lape 
No. 921-me tavoyšČiai peizoja 
savo buvusį spykerį kumščių 
žodžiais.

šarkiuno neišdrįso peizoti. 
Bet Bimbos pąmočnikas pasa
kė, kad deliai to dalyko tu
rėtų pasiaiškinti pats šarkhi- 
nas. Pirm Bimbos diktatūros 
toks pamočnikas turėdavo aiš
kintis šarkiūnui, o dabar mat 
kaip jis įsigalėjo: jau šarkiU- 
nas turi jam aiškintis!

Tur būt depresiją htėmė iš 
šarkiuno galybę, kad jau pa
močnikas reikalauja iš jo pa
siaiškinimo per ježednievną.

. ■ i. , ,______. rį
< 1. »

'.......................... -fTU..................-

Vieša padėka
šiuomi noriu • viešai ųštarti 

širdingiausi ačiū visiems tiems, 
kurie teikia maistą, duoną, ava
linę ir rubus bedarbiams. Kai 
kurių geraširdžių vardus sumi
nėsiu čia: pi* ?
, P-nas Vamis dubnos kepyk
los sav., 3838 So. Kedzie Avė.

P-nas Kučinskas, duonos ke
pyklos sav., 940 W. 34 St.

P-nas Marozas duonos kepyk
los sav., 4332 So. California Av.

P-nas Aleksa duonos kepyklos 
sav., 8339 So. Morgan sL

P-nas M. Kavaliauskas duo
nos kepyklos sav., 2457 W. 46 
PI.

Mr. John’s s duonos kepyklos 
sav., 653-67 W. 83 St.

Mr. Lauro duonos kepyklos 
sav., 1701 W. 69 St.

Mr. Zimerman, Gordon ke
pykla, 5324 So. 'Federal St.

Mrs. Hackel’s duonos kepyk
los sav. 8560 Šo. Chicągo Avė.

Ponas J- Kavaliauskas, 
duonos kepyklos sav., 841 Wi 
33 St.

Mr. Augustino, Cųslunan’son 
duonos kepykla, 4430 N. Clark 
st. ■ 1

Mr. Rytiną, ddohps kepyklos 
sav., 4629 So. Hdrmitage Avė?

White Palacė, duonds kepyk
la, 4224 W. RooseVelt Rd.

Mr. »Murphy, pieninės sav., 
2016\ '^o.^Calumet Ąvef, > ?

Mr/ Qole btfoš., I^Žrįjn^s įsąy. 
3227 So. Vernon Avė.

Mr. Gerrity Capital Dairy Co. 
4326 So, Wabašh Avė.

Sinkus (Pajų Pie)‘Co., 3548 
So. Shields Avė.

Mr. Gust Munth (Ūkio Par
mos) sav.

Mr. McDanny, 1215 So. Hal
sted St.

P-nia Račkauskienė gyv./ ant 
3644 So. Emerald Avė. Aukavo 
avalus, drabužių.

P-nas Keršius, gyv.1 ant 7243 
So. Claręmont Avė. ir P-nia 
Gross, gyv. ant 7928 So. Wood 
St. Aukavo drabužių ir avali
nės bedarbiams. Ačiū visiems 
geraširdžiams! ' žmoniškumo 
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jausmo parefga yra gelbėt bė
doj varge—alkanų pavalgydinti, 
nuogų aprėdyti, mirusį— vel
tui. Padėka tenka tarti ir ko
mitetui, bariams darbininkams- 
ėms tiems, kurie padeda parvež
ti maistą, su savais autais. P- 
nas Karby’s gyv.. ant 6924 So. 
Justine St.

P-nas Zickus, gyv. ant 1809 
W. 69 St.

P-nas Raslavicz, 3426 So. 
Wallace St.

A. Grečiuš, 3951 So. Wells St. 
P-nas Visniauskas, 
P-nas Stiklius, 
P. J. Prismontas, 
P. S. Pikčiunas, 
P. Bukaitis, 
P-nas1 Bareišis, 
P-nas Bardauskas, 
P-nas Kudreski, 
P. M. Vemr, 
P. A. Waisnori, 
P. J. Bakunas, 

f P. A. Stevens, 
’P. J. Šarkis,
P. J. Nakrosas,
P. A. Norkus,
P. J. Boguš,
P. C. Eismontas,
P. F. Gudjonis,
P-niai M. Jurgelonis širdingą 

ačiū už suteiktą antrašų gavi
mui duonos bedarbiams, Kun. 
F. A. Mikalauskas, šy. Kryžiaus 
parapijos klebonas, 219 W. Main 
St., Westville, III., aukavo Chi
cagos bedarbiams auku.

Ačiū “NAUJIENOMS” už 
patalpinimą šio padėkos pareiš
kimo. ,

Lietuvių Tautos Katalikų pa
rapijos—35 ir Union Avė., 

Klebonas S. A. Linkus.

Bridgeportaš
■/' ■. . • "

Ir jie minėjo smurtą

Vakar buvo iškeltos trys-ke- 
tųrios musų tautiškos vėliavos 
Bridgeporte. Kodėl? /

štai kodėl: vakar buvo pen
kių metų sukaktuvės nuo to lai
ko, kai Voldemąras, Smetonie
nė ir karinįnkai nuvertė teisė
tai išrinktą" Lietuvos valdžią. 
Trys Chicagos fašistai iškėlė 
vėliavas tam (įvykiui atžymėti 
ir pagerbti.. O gal atsirado ir 
ketvirtas fašistas?—Vietinis.

Bridgeportaš
r: r-T-T—■'*«'

Sužeistas Kurauskas

Pereitą pėtpyČios dieną p. 
Kurauskaš, buvo pašauktas nu
vežti battery vieno iš jo koštu 
merių sustojusiam karui. Ku
rmiškai pertaiso ir naujas da
ro batferias. Jų vieta yra adre
su 65 W. 35th St.

Bevažiuojant, prie skersgatvio 
kitas automobilis prieš Kuraus- 
ką visu smarkumu bėgo. Ku
rauskas matydamas, kad jam 
neišvengiamas akšidentas, pasu
ko savo autą į šalį ir jo autas 
apvirto.

F. Kurauskui nulaužti pirštai 
tiesiosios rankos, o jo draugui 
sužeista ranka virš alkūnės. F. 
Kurauskas yra dabar Post įįra- 
duate ligoninėj, prie 24-tos ir 
Dearborn gdtvių, Chicago, III.

—žvalgias.

vKalbės temoj •• “Bažnyčios 
DogmataKir Komunistų Dikta
tūra.” Pirmutinė prakalba 
tokioj temoj, tai verta išgirsti. 
Įvyks Bridgeporte, Lietuvių 
Auditorijoj, , žemųtinej svet., 
gruodžio 18 d., 7:30 vai. va
kare. Kviečia visus atsilan
kyti. y Komitetas.

Garsinkitės “iN-nose"1

Atsišaukimas į Chi
cagos Lietuvių vi

suomenę
Mes, žemiau pasirašiusios 

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

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

Elena Bertchėr,
Emilija Šukienė, 
Jennie Zymont, 
Maria Jurgelonis.
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PRANEŠIMAI
--------------------1.....-- . - /.

Bazaras ant Formos!
Nedėlioj, gruodžio 20 dieną 

1931 m. ant buvusios seniaus 
Suromskio farmos.

šiuomi pranešu savo drau
gams ir pažystamiems, kad aš 
ant farmos turėsiu bazarą. Bus 
daug vištų, paršiukų, kalaku
tų, žąsų ir ančių. Randasi ant 
Archer Avė. Rd. 2, pusė bloko 
nuo antros gasolino stoties už 
daržo, kur Margutis turėjo 
pikniką.

Tėinykit į fliagę.
Visus širdingai kviečiu atsi

lankyti. . .K
Juozas Krivickas.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas prieš- 
tnetinis susirinkimas įvyks gruodžio 20 
d., 1 vai., Meldažio svetainėje. 2242 
W. 23rd PI. Nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus renkama valdyba ir bus 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. Jau
nimas turės paskutinę progą įstoti šiais 
jubiliejiniais metais be įstojimo mokes
čio nuo 16 m. iki 25 m. amžiaus.

-t— S. Lenkauskienė.

Lietuviškos T autiškos Draugystės 
Vienybės priešmetinis susirinkimas atsi
bus subatoje, gruodžio 19 d., 7:30 v. 
vak. M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd 
PI. Draugai malonėkite būtinai daly
vauti, nes bus renkama nauja valdyba 
1932 metams/ Rast.

Bridgeportaš. D: L. K. Vytauto 
Draugija laikys priešmerinį susirinkimą 
sekmadieny, gruodžio 20 d.. 12 vai. 
dienos, Ch. Liet. Auditorijos svet. Visi 
nariai būtinai privalo dalyvauti, nes bus 
rinkimas valdybos ir daug kitokių rei
kalų randasi apsvarstyti. Taipgi apsi
mokėkite savo mokesčius draugijai.

— P. K. nut. rast.

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

, Komitetas.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storu* vilnonius svederlus ir 
pandiakas. Talsom senus, svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant ral«tum« 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
z 504 West 83rd St.
Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8485 

Atdara dienomis ir vakarais. f

' Kalėdines Dovanas
Pirkite pas mus

BERNARD PETKA’S
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVE

4171 Archer Avė.
prie Richmond St.

A. F. CZESNA’S 
BATUS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS tR 
BLKKTRIKIN1S GYDYMAS

Treatmentai visokiu kraujo Ugrų, reuma- 
Jizmo. nervu. lumbago, Balčio, paraiy- 

iaUB. sciatlca ir visas panagias litras gy
dome su velektros , therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusdidal elektros prietai
sais. SulfurinSs vahoa sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsniu- Ntto Ju kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

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

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

skanus užkandžiai.
PRAŠOME UŽEITI. ♦

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

STANKŪNAS
Kaš norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus > 

33Į5 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546
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Penktadienis, gy. 18, 1931

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS 

iš
WCHI stoties 

1490 kilocycles 
Nedėlioj, Gruod. 20 d. 
lygiui nuo 2 iki 3 vai. po piet 
Programas susidės iš giesmių 

ir kalbų
Kalbės

F. ZAVIST
Apie Kalėdas

Ir bus dviejų pasikalbėjimas. 
Kviečiame visus pasiklausy

ti, iŠ ko busite palinksminti.

CLASSIFIE D ADS.
V.immiiB .....................t......... Irtu............. iii.....................  I ||

Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 

672 We*i Madison Strver

\ Furmture & Fintures 
Rakandai-Itainai

STORADŽIAUS RA
KANDŲ BARGENAI 
Miegamojo, Valgomojo ir Seklyčios 

Setai S29.50. 200 kaurų $5 ir augs.
75 pečiai, bile rUŠies $6.95. 45 Radi
jai, nauji ir vartoti, elektrikiniai A. C. 
$10 ir augs. 40 pusryčių setų $7 95 ir 
augs. Poilsio kėdės. Rukimo kabinetai. 
100 pilno didumo naujų Matnsų 
$2.98.

Grojiklis pianas ar radio dykai su 
kiekvienu 4 kambarių autfitu.

WEBER BROS. 
5916 S. State St. 

Atdara utarn., ketv. ir 'sub. vakarais.

. .Įnirtį
PASIRENDUOJA 3 kambariai, garu 

šildomi, naujas moderniškas namas, 
Marųuette Parke. 2622 W. 69 St. Tel. 
Prospect 0833.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl merginų ar

ba vedusips poros be vaikų $3.00 savai
tėm gali valgį pasigaminti, ant ,63čios 
nėtoli Halsted St. Tel. Cedarcrest 0855.

PASIRENDUOJA kambarys, kampi
niame name, garu apšildomas, dėl vieno 
ar dviejų vaikinų ar merginų. Galima 
naudotis traukiniais. 7658 So. Union 
Avė. Tri. Triangle 7620.
.................—» —N ■ U..I .1 -t

RENDON apšildytas kambarys 2 vy
rams su ar be valgio. 3233 W. 62nd 
PI. TeL Boulevard 2774.

RENDON didelis ir šviesu; kamba
rys, garu apšildomas, atskiras įėjimas. 
J/ Sbimbel. 3301 Wallace St. Tel. 
Boulevard 9763.

PASIRENDUOJA patogus apšildo
mi pavieniai ir dvigubi kambariai dėl 
vaikinų, merginų, ar vedusių porų be 
vaikų. 5239 Harper Avė., 3 • fl. Tel. 
Midway 5152.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs barberys 
dirbti vakarais.

752 W. 33rd St.
UirtrtrtU ■ i............................ . ............. ... ....... ..

REIKALINGAS švariai atrodantis 
bučeris dėl šeštadienių.

4164 Archer Avė.

REIKALINGA salejmanų pardavinėti 
aliejaus burnerius. 627 W. 47 St. Tel. 
Yards 1334..

Business Cfcances 
 Padariniui Bizniai     

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

K

PARDAVIMUI senai išdirbta kampi
nė bučemė. vaisių ir daržovių sankro
va. Cash biznis. Geriausias pasiūly
mas paims ją. 8058 Kimbark Avė.

PARSIDUODA keptuvė, visokios 
duonos kepykla. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. Kam reikalinga atsišau
kite, bus parduota trumpu laiku. Jos. 
Yecewicz, 3300 Emerald Avė,

Kcal ristute For Sale 
Namui-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
Q REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

otus, tarnus, bizniu* visokios rųšie* 
Mira skirtumo apielinkė* ir kur yra a> 
kas yra. Perkalu notas, 2nd mortgags 
u parūpinant 1 ir 2nd mortgsgr Icng 
»omi» išlygomis. Teisingas ir greitas 
oatarnavimas. z

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 13 flatų pietinij da
ly miesto, arba priimsiu į mainus ma
žesnį namą. Namas randasi 615-617 
E. 62 St. Pašaukit savininką T^l. 
Fairfax 4899 arba matykite jadittrių.




