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Haitį Fašizmas Susilaukė 
Rimtos Opozicijos

/ Apie 2,000 profesorių neprisiekia ištikimy
bes fašistų režimui

Roma, Italija, gruod. 18. — 
Dvylika profesorių jau viešai 
atsisakė prisiekti fašizmui, ver
čiau išsižadėdami savo katedrų 
universitetuose.

Atsisakiusiųjų tarpe yra bu
vęs Italijoj premjeras Orlan- 
do, atstovavęs Italiją taikos 
konferencijoj, Versallės. Kiti 
yra žymus profesoriai Romos, 
Turino, Milano, Neapolio, Pe- 
rugijos. Pavijos ir Bolognos 
universitetų. Visi atsisakiusieji 
tuo pačiu atsisakė nuo profe
soriavimo.

Italijoj yra 3,225 profesoriai 
ir iš jų tik 1,032 profesoriai pa
sižadėjo prisiekti fašistų rėži-

SLA. Pildomosios 
Tarybos kandidatų 

nominacijos eiga
Su gautais nominacijų davi

niais iš SLA. 125 kuopos, Mel- 
rose Park, III.; SLA. 128 kuo
pos Camiegie, Pa., ir SLA. 256 
kuopos Cuddy, Pa;, visų ligi šiol 
K‘Nau j ienose” gautųhbnllnacijų 
skaičiai sudėjus 'yra šių^;. >
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mui; vadinasi daugiau nei du 
trečdaliai neprisiekė, kas paro
do, kad fašizmas Italijoj atsi
daužė j vieną tvirčiausių, inte> 
lektualų opoziciją.

Nesenai Vatikanas pareiškė, 
kad Katalikų bažnyčia nieko 
neturi prieš prisiekimą fašiz
mui; papa Pijus XI dar perei
tą liepos ąnėnesį yra pritaręs 
tokiai priesaikai, pastebėda
mas, kad prisiekusieji gali pa
silaikyti savo “mintyse rezerva
cijas”.

Fašistų parėdyme yra reika
laujama, kad visi profesoriai 
prisiektų būti ištikimi ir atsi
davusiai tarnauti karaliui, ka
raliaus šeimynai ir fašizmo re
žimui.

Hitleristai perka orlai
vius ir automobilius
Berlynas, gr. 18. — Hitlerio 

fašistų štabas užsisakė žymų 
kiekį orlaivių ir dabar perkasi 
greitųjų automobilių, aiškinda
miesi, kad tai reikalinga jų 
sportui.

Kanados gėralų pelnas 
puola' /

Quebeck, Kanada, gr. 18. — 
šios provincijos pajamos už gė
ralus šiemet nupoulė ant $4,- 
828,336. Pernai turėjo $27,- 
711,639.

Illinois legislatura bai
giasi

Springfield, UI., gr. 18. — 
Šventėms artinantis iš 153 at
stovų vos geras tuzinas bedaly- 
vavo posėdžiuose, kur dar yra 
tokie įstatymai svarstyti, kaip 
gubernatoriaus taksų sumany
mai, tabako mokesnis ir dau
gybė kitų.

Gelžkeliai nori kapoti 
algas

/ -- - -

New York, gr. 18. — Rytų, 
pietų ir vakarų gelžkelių kom
panijų direktoriai susirinko ap
tarti, kaip prikalbėjus unijas, 
kad sutiktų numažinti tarnauto
jams algas ant 10 nuošimčių.

Paryžius, gr. 18. — Atstovų 
rūmai priėmė reikalavimą sumai 
pinigų statyti 7 naujus karo 
laivus.

Chicago, III., šeštadienis, Gruodžio-December 19 d., 1931

[Acme-P. ■« A. Photo] '

Japonų kareiviai, padedami kiniečių “Kuli”, pristato į frontą amuniciją.
K / ’5

Kongresas pažadėjo 
greičiau pravesti 
prezidento planus 

. -į-----------*
Moratoriumas, žemės bankas ir 

finansų korporacija

Washington, gruod. 18. *— 
Finansinės pagalbos priemones 
prezidentas Hooveris sudėjo iš
imtinai ant kongreso pečių. 
Konferencijoj, kur buvo pa
kviesti kelių kongreso komisijų 
abiejų frakcijų atstovai, prezi
dentas paaiškino, kad ligi šiol 
padarytos priemęnes, būtent 
skubus karo; skolų moratoriu
mas, žemės baųkas’ ir ^finansų 
rekonstrukcijos korporacija bu
vę labai reikalingos krašto fi
nansinei gerovei, bet dabar nuo 
kongreso priklausą tas priemo
nes kuoskubiausiai padaryti j- 
statymais paremtas. '

Kongreso atstovai, kurių tar
pe buvo gana skaitlingai ir, de
mokratų, prižadėjo, kad skolų 
atidėjimo (moratoriumo) įsta
tymas bus pravestas dar kitą 
dieną, žemes banko įstatymas 
bus gatavas ligi Kalėdų ir fi
nansų rekonstrukcijos įstatymas 
bus pradėta svarstyti tuojau 
po Naujų Metų.,

McFadden, Pennsylvanijos at
stovas, kurs šiomis dienomis 
prezidentą išvadino kuo ne 
“krašto išdaviku” į konferenciją 
nebuvo pakviestas.

Vagių pamokslas nesu
graudino

Nušautas gengsteris
• Diamond

Ko teismas nepajėgė, banditų 
teismasz atliko

Anglijos darbiečiai 
rengias sugražinti 

atgal MacDonaldą

Borah Apkaltino Hooverį 
Ignoravus Koiigiesą

Washingtone Į tempimas Iarp kr ongreso 
ir prezidento, tebesitęsia

(“Koja”) Diamond, garsus 
New Yorko valstijoj ir visoj 
šalyje požemių žygdarbis^ vie
nas iš pirmųjų po Caponės, ta
po suvarstytas gangsterių kul
kosvaidžiais savo rezidencijoj 
peeritą naktį, bebaliavodamas su 
kompanija sau panašių iš džiau
gsmo, kad teismas nepajėgė jo 
nuteisti už žmogaus pavogimą. 
Gengės ekzekUtoriai buvo atėję 
j Dianjondo balių, kur jį ir nu
dėjau. „

Mahatma plaukia 
namo Nojaus arkoj

Pilnas laivas žvėrių, gyvulių 
paukščių, maharadžų •

S. S. Pilsna, gruod. 18.—Lai
vas, kuriuo grįžta namo Ma
hatma Gandhi ir kitoki Indi? 
jos delegatai bei maharadžos, 
atrodo panašus į Nojaus “ar-* 
ką”, pilnas įvairiausių gyvulių, 
žvėrių ir paukščių.

Pats Mahatma vežasi savo 
ožkas, kates, puodus, katiliukus, 
verpalus ir kalvaraTus; kaikurie 
maharadžos vežasi Londone 
prisipirkę veislinių šunų, kačių, 
sakalų, balandžių ir kt. '

Gandhi pasirinko sau vietą 
ant laivo su visais tais gyvū
nais ir išdidžiai vadina juos sa
vo “draugais”.'

Kitas sumanymas esąs tverti 
naują darbo partiją

Loildohas, gruod. 18. — Dar- 
biėčių organas “Daily Herald” 
praneša, kad eina slapta kam
panija sugrąžinti premjerą Mac- 
Donąldą ir jo bendradarbius at
gal ’į Darbo Partiją, iš kurios 
jis buvo išmesti pereitą rugsėjo 
mėnesį.

Trylika parlamentą narių, jų 
tarpe i pats t>remjeras^MacDox 
nald, Philip Šnovvdenas ir kiti 
darbiečiai ministeriai, pasilikę 
nacionaliame kabinete, po to 
kai darbiečių vyriausybė atsi
statydino, buvo pašalinti iš par
tijos.

Tūlas neįvardytas darbiečių 
autoritetas pareiškęs tačiau, kad 
partijos ekzekutyvis komitetas 
priešinsis MacDonaldo grąžini
mui atgal į partiją, net ir tuo
met, jei jis išstos iš kabineto.

“Daily Herald” taip pat sako, 
kad kaik irie MacDonaldo drau
gai kalbina tverti naują'darbie
čių partiją MacDonaldtd vado
vaujant.

Banko prezidentas- 
lėjiman

Detroit, gruodu 18. -

i

ka-

Washington, gruod. 18. — greso susirinkimo laikas yra pa- 
Kongreso konfliktas su prezi-čios konstitucijos nustatytas ir 
dentu Hooveriu beveik nesu-.kad nei prezidentas, nei kas ki- 
švelnėjo, bet dar iš naujo tas negali jos atidėti.
aštrėja, kuomet senatorius Bo- • “To pasekmė yra, kad dabaj 
rah, buvęs Hooverio pirmaran- kongresas turi nežmonišką dau- 
kis kompanijonas 1928 metų'gybę skubaus darbo atlikti”, 
kampanijoj, dabar užatakavo 
Hooverį, kaltindamas jį dėl ne
siskaitymo Su kongresu ir ne
šaukime kongreso tuomet, ka
da visas kraštas reikalavo.

“Del kažkokių, tik pačiam 
prezidentui tesuprantamų prie
žasčių, prezidentas vengė ko
operuoti su legislatura. Kai 
prezidentas atsisakė šaukti koiU 
greso sesiją, laimei pati Konsti
tucija ją sušaukė. Aš esu dė
kingas likimui, kad musų kon-

■i ■> ..i..-.

Anglija kelia muitus 
Amerikos' prekėms

kalbėjo Borah.
Kongresas nutarė Kalėdų ato

stogų imti tik 5 dienas, kadan 
gi daugybė skubių reikalų lau
kia svarstyti.

Republikonų partija žada pa
reikalauti atstovą McFadden 
arba įrodyti faktais, kad prezi 
dentas “pardavė Ameriką vo
kiečiams’* arba išeiti iš parti
jos, taip kad republikonų par: 
tija galėtų jį skaityti kaip-ir 
mirusiu.

Londonas, gr. 18. — Nuo šios 
dienos pakeliama muitai ant 50 
nuošimčių Amerikos elektros ir 
chemijos dirbiniams.*

Japonija pradeda 
smarkią kampaniją 

prieš “banditus’

Filmų žvaigždžių 
laimės

ne-
Kinijoj demonstrantai reika

lauja Skelbti japonams karą

Los Angeels, gr. 18. — Poja 
Negri sunkiai serga ir turėjo’

bankrutavo ir nebeišgali sumo
kėti $18,000 skolų.
L , t

Baselis, Šveicarija, gr. 18. — 
Youngo plano komisija patyrė,

Tokyo, Japonija, gruod. 18.— 
Paskelbtas planas naujai kam
panijai Mandžurijoj kiniečių 
“banditams” mrdžio|i. Ta kam
panija bus pradėta į pietus nuo 
Mukdenu pagelžkeliu ir 
rę nuo Chinchovv miesto. Smar
kios kovos kaikuriose Mandžu- 
rijos provincijose eina. Apie

kad Vokietijos gelžkeliai nega-1 CMnchow padėtis tiek paažtrė-
■ ' inci b-nH lonnnoi visi ičoibrone.

’es išmokėti savo skolų.

Didelis Ga'sras Kre
tingoj

Kretingos mieste kilęs didelis 
^aisrss. Sudegus Jazefo aukso 
'r fajanso parduotu ė. Nuosto-

1 esą padaryta ir kitoms par
jotu vėms. Gaisro priežastis 

tiriama, padaryti nuostoliai dar 
neapskaičiuoti.

Plėšikai siaučia Žemai 
tijoj

jusi, kad japonai visi išsikraus- 
tę į Tientsin.

Japonijos kariuomenės vadu 
■'.'.skirtųs kunigaikštis Kotohito 
Canin, imperatoriaus Hirohito 

giminaitis. Tai yra pirmas 
kartas po rusų japonų karo, 
kada Japonijos armiją imasi 

omrnduoti paties imperato- 
. ur g’Ąiinė.
Nanking, Kinijosr sostinėj 

studentų riaušėse užmušta keli 
tuzinai studentų ir kelios de
šimts sužeista.

r-

KALĖDINES. DOVANAS IR KITUS 
REIKALINGUS OAIKTUS 
VISUOMET PIRKITE 

i

SAVO APIELINKES 
krautuvėse 

naujienos

New York, gr. 18. — Tėvas 
Raphaėl Ferrari, 48, tapo ban
ditų sunkiai peršautas, kai pen
ki jų įėjo į ofisą. Kunigas pra
dėjo jiems sakyti pamokslą, bet 
vienas vagis paleidęs šūvį jį 
peršovė. ''

Ameri
can State Bank prezidentas M. 
Allan už prigavimą banko ant 
$52,000 teisiamas; jam gresia 
20 metų kalėjimo,

Bilijoną dolerių 
laivams

karo

Washington, gr. 18. — Lai
vyno komisija kongrese rengia
si pareikalauti iš kongreso viso 
bilijono dolerių naujiems karo 
laivams statyti, kiek tik Lon
dono konferencijos stitartis lei
džia.

Vagis ar profesorius?
Roma, gruod. 18. — Italijos 

teismas turi darbo ištirti tūlą 
asmenį, rastą vaikščiojant ant 
apleistų kapinių, netekusį at
minties. Yra dingę du asme
nys į j j panašus ,vienas-profe- 
sorius Guilio Canelą, kitas ?ya- 
gis Mario Brurieri

Klaipėdoj surasta ko
munistų knygų sandė

lis ir. spaustuvė
Klaipėda. Elta. Klapėdoj su

sektas slaptas kbmunistų san
dėlis ir spaustuvė, kurioj buvo 
spausdinamas lietuvių m vokie
čių kalbomis nelegalus komus 
nistų laikraštėlis. Sulaikytai 6 
žmonės. Jie buvo suimti be- 
platindami nelegalią literatūrą. 
Visi suimtieji pasodinti į; kalėji
mą ir perduoti Šiaulių apygar
dos teismo Valstybės gynėjui. 
Keli suimtųjų jau buvo bausti 
už komunistinį veikimą.

Sultano sūnūs laivo kro 
vikas

- \ . ■

> Istanbul, gruod. 18 
gaikštis Ziadine Ėffendi, Tur
kijos sultano Mahometo VI su- 
nuą, kurs dirba ant anglų lai
vo krovikų, pamate savo pra
rastą tėvo imperiją tik nuo lai
vo palubio, kai laivas buvo su 
stojęs 3 valandoms Istanbule. 
Turkijos policija daboja, kad 
jis neišliptų. <

Kitas sultano sūnūs griežia 
smuiką Vienos kaf eteri jose. 
Pats sultanas tapo ištremtas 
1926 metais ir mirė Maltos sa
loj.’

Kuni

S. V. deficitas pakilo
Washington, gr. 18. — Iždo 

departamentas pranešė, kad li
gi gruodžio 15 dienos Suv. Vals
tijų iždas jau turi deficito $1,% 
252,631,150. Bijoma, kad ligi

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

Bendrai* giedra; nedaug per?
mainų temperatūroj; vidutinis ^mokesnių metų pabaigos padi 
vakarų vėjas, dės

'i
ligi 2 bilijonų

Karoliuj Mitui, gyv. Upynos 
bažnytkiemyj, grįžtant iš .Tel
šių su žmona ir vežiku pil. Ar 
menu, 5-me kilometre nuo Luo
kės, neprivažiavus Biržuvėnų 
miško, užpuolė du nežinomi plė
šikų, iš kurių vienas buvo gink
luotas parabeliu. Iškratė visų 
važiavusių kišenes ir radę pas 
pil. Mitą 100 litų pinigų, grą- 
sindami nušausią, pinigus pa
siėmė ir, patys pasilikę ant ke
lio, liepė skubiai neatsigrjžtant 
važiuoti. '

Garbanos išėjo iš mados
v Paryžius, gr. 18. — Praneša
ma, kad moterų garbanos užpa
kaly išeina iš mados; nuo šiol 
plaukai užpakaly bus pakerpa
mi trumpai, o garbiniuojami iš 
šalių!

Kišenvagių invazija Meksikoj

Meksikos Miestas, gr. 18. — 
Įvedus apyvarton popierinius 
pinigus, nepaprastai padaugėjo 
kišenvagiai.

/■

Sveikindami su 
Kalėdoms irNaujaisMetais 

SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON
\ , PINIGŲ TELEGRAMA

PER NAUJIENAS> ■ s • ; • ..
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 pakaro.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
Torielka ant pilvo
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Šeštadienis, gr. 19 d., 1931

SLA. KANDIDATAI SLA. Elekšinai

Jau turnyras prasidėjo 
dėl SLA P. Tarybos, 
visų ginklai sužvangėjo — 
bus ir kraujo ir laižybų. 
Geras džiabas prezidento 
visiems kvepia pyragu. 
Plunksnos čyrškia korespon- 

[dentų,įsigijo jie ragu: 
vieni loja už Gegužį, 
kiti bustina Bačiūnų. 
Kai kas ant visų įtūžęs, — 
perstato Graičuną.
Grinius runija kiek drūtas, 
kad Ragučius neįlystų, 
ir Strimaičio genkė krutn, 
nors jos kojos visur slysta. 
Dirva rėkia valstybiniai, 
srutas pila ant senųjų, 
jai pritaria vionybiniai 
dėl tų niorgičių savųjų... 

z Iždininko vietos nori 
ir p. Gugis ir Tareila —* 
abu vyrai gana stori — 
juodu mušasi, net gaila. 
Petronėlė su Viniku 
susikibo pagalinus, 
Senas' džiabas jai patiko,

Tai, vadinasi, gyvi tie dek- 
šinai. Vahngo Antanas išvedė 
ant sleidžiaus kelis apmaskuo
tus žmones, padavė jiems po 
pantukę skystimo, ne Snapso, 
nes Antanaitis butų neleidęs 
tai daryti. Matai, dabar vie
šai negalima šnapsuotis. Pas
kui Vanagas jiems pasako, 
kaip reikia ir ką reikia saky
ti, o žmonai juokėsi. Ne iš Va
nago gabumų juokus krėsti, 
bet iŠ to, kad jisai savo šnekas 
jUokųis vadina.

Liaudiškos sąjungos inžinie
rius pasamdė radio stotį po
nui tautiečiui BaČiunui bustin- 
ti. čionais lengvesnis džiabas, 
nes žmones nemato kas Šneka, 
tiktai girdi pažįstamų baisa ir 
juokiasi iš tų,
Per radio vienas šnekėtojas 
užsimano 
duoti ir paketino imigracijos 

(departamentui pranešti apie 
Pronskaus gyvenimų ir darbų.

Susilauksime tokių prajovų, 
kad busteriai savo argumentus 

! antausiais 'parems arba savo 
neprietelius lazdomis apdova
nos. O jei Pronskus pasakys, 
kad tai negerai, tai ir vėl jo 
pikčerių koks nors leidėjas į 
gazietą įkiš. — PikčČnas.

kurie šneka.

Mat.

Padaužos skelbia . 
prezidento rinkimus

Pronskui pipirų

(Reališka novelė)
Mudu su Padaužų Preziden

tu lošėme šachmatais, o mote
rys, kurių buvo trys, šneku
čiavo, kaip paprastai,' apie ma
das, aktores, aktorius ir patį 
Hollywoo(Fą.

“Check, check, /chock”, 
šaukė Prezidentas.

“Kas čia per check”,r — nu
kniaukdamas karalienę atsa
kiau.

Tuo tarpu suskambėjo var
pelis ir tarpdury pasirodė “lo- 
movoi izvosčiko” tipas, kuris 
nieku nelaukęs šit kaip pra
dėjo:

“Daktarai, advokatai, inteli
gentai, muzikantai, drugstor- 
ninkai, redaktoriai, profesijų- 
nalal, den.tistai, graboriai, dai
nininkai, biznieriai, artistai, 
bučeriniš jų pačios ir visi kiti 
aukšti žmonės priklauso Savi
tarpinės Draugijai. Taigi jums, 
paimkim sau, kaipo inteligen
tiškoms moterims, sarmata ne- 
prigUlėti prie tai slaunios su- 
saidės.”

“0 kokią naudą mes turėsi
me, prisidėję pufe tos susai- 
dės?b — pastebėjo viena mo
terų.

“Kada numursite”, — tiumo- 
čino agentas, — “nereiks to- 
rielką dėti jums ant pilvo. Aš 
daug esu matęs mirusių, ku
riems graborius padeda toriel- 
ką ant pilvo. Bet.jums, jeigu 
prigulėsite prie Savitarpinės 
Draugijos, kada numinsite, nie
kas nedės torielkos ant pilvo. 
Bus šeši grabnešini,' (Jai'g gra
žių ir didelių kvietkų, skanių

kietus | koncertą jusite už 
dyką ir, padengus grabofiaus 
bilų, likusi dalis pinigų bite 
juths išmoksta.”

“Ar ši susaide tuvi beprot
namį?” —.. užklaucč agentonamį?”
^Padaužų Prezidentas, bet atvie- 
to negavo^ • ‘ *

Kadangi mudu su , Jo Ekse- 
lencija Prezidentu buvome vi
sai neragavę, tai negalėjom 
suprasti, kas do per viena ta 
posmertinių' koncertų, dešrų Ir 
kopūstų draugija, Tad po po
rą kartų nusispiovę, pradėjom 
naują gėmj, o musų agentas 
išdūlino daukan. - , .

, Padaužų Šaclųimtistis.
. . ~I|. . 4»lI I I K t Ui

7 Vičė-prėžldentus j. Grinius 
9, M. Močkevl&ųs 2; j ąekreto- 
rius P. Jutfgeliutė 9, J» Miliaus
kas 2; I iždininkus K. Gugis 
9, Mažėika 2; j iždo globėjus 
G. Stungis -9, S. Bakanas 8, J. 
Bacvinka 2 ir K. Arlsonas 1; 
j daktarus kvotėjus Dr. Bro- 
nušas 9.
t Pittsburgho Ąpieliuk.es pa
žangiųjų Veikėjų Komiteto 
te 18* K. Šiurmaitienė.
............................................. • • * v- ■ ;■
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Ctiddy> Pa.

na-

256 kuopos nominacijų 
ivasekmės Į Pildomąją Tarybą

imiiH ■>>*i*uiil

KORESPONDENCIJOS
-....... ---------------- ,llf‘'* > .......... ......«—

■*»l llll, Ii|MIiHį|.I

Carnegie, Pa

savo
ku-

Gruodžio 13 d.'BLA. 256 kuo
pa turėjo priešmetinj susirin
kimą, kuriame Ijuvo nominuo
jamu Pildomoji Taryba. Musų 
kuopa neskaitlinga, tad ir šia
me susirinkime dalyvavo tik 14 

. narių. Priėjus pria nominacijų, 
pirmiausiai buvo apkalbėta 
kandidatų tinkamumas. Musų 
rimtesnieji nariai stojo už Ba- 
goČiaus-Bakano-Griniaus - Gugio 
sąrašą, b bolšėvikuojantieji na
riai, ypač sekretorė M. Savu- 
kaitiėnė Varėsi už bolševikų są
rašo kandidatus. Po diskusijų 
buvo balsuojama ir balsavimo

Pildbmcsios Tarybos 
nominacijos

sla. 128 kuogaj turėjo 
priešmetinį susįrinkimą,
riame įvyko Pildpinbšios Tafy- 
bosjeandidatų nominaėijbs. No
minacijų pasekmės bUVb to
kios: ,

į prezidentus F. J. .Bagočius pasekmės buvo sekančios:
gavo x9 balsus, J. "Gaiaveckaš Į prėzidentus Bagočius gavo

■r ‘k- 1 ..Ui į

■ 1

'Vi.'
■'t

[BANKį

nfekb rtegielbėjb ir pas mus Bi
čiūnas nieko nelaimėjo. —T. M.

JUOKAI
Taraila 2.
globėjus Arisonas~8, 
7, Stungis 6, Bacvin- 
Raginskas 1.

7 bati Gatavefckas 6 ir Gegu-' 
žis 1 bal.

J vice-prezidentus Mockevi
čius 8 .balo Grinius 6.

Į sekretorius Miliauskas 8, 
Vinikas 6.,

Į iždininkus Mažeika 8, G il
gis. 4 ir

Į iždo 
Bakanas 
ka 6 ir

Į daktarus kvotėjus visi vien
balsiai balsavom už Dr. Bronu- 
šą (14 balsy). •

Račiūnas pas mus negavo nė 
vieno balso, nors Bačiuno agen
tas iš CIevelando vaikščiojo po 
musų angliakasių stubas ir kur 
tik sužinodavo, kad SLA. na
riai, tai piršdavo mums Bačiū
nų. Bet, matomai, tos piršlybos
■ ■  ■--------------- -------------- - --------------- — ■-! -n ir I - - - -r -- —-į 

Ar Tamsta balsuosi už 
ties bausmės panaikinimo 
tymą?

Ne. Baudimas mirtim
geras mano tėvams, tai ir man 
pakankamai geras.

... (Everybody’s)

mir- 
įsta-

buvo

Ūkininko žemėje “skarbas”. 
Pirkikas: Kokia ši žemė? Ūki
ninkas: Oi brangi, brangi že
melė; aš į ją visus savo pini
gus sukišau, (sau po nosia: 
trąšas bepirkdamas).

(Rfchmottd Times Dispatch.)

SVARBUS PRANEŠIMAS Visuomenei
Artinasi Kalėdos; jau laikas pirkti Kalė
dines dovanas. Musų krautuvėje dabar ga- 

s lite gauti didžiausį pasirinkimą puikiau
sių vyriškų marškinių, kaklardiščių, šali
kų, nosinių ir pančiakų. Taipgi dėl mote
rų ir vaikų didžiausis pasirinkimas viso
kių papuošalų. Musų tavorų kainos labai 
prieinamos. Malonėkite atsilankyti, tikri
nam, ka<| busite užganėdinti musų tavoru 
ir patarnavimu. , >

J. SANDAROS, Savininkas
• c

MID-WEST DRY GODUS STORE
3305 South Halsted Street

Atėjo laikas ir valanda, ka
da reikia Padaužų garbingai 
ir nuo amžių nepriklausomai 
ir neprigulmingai respublikai 
rinkti prezidentas, Tautos va
das. Ar šiaip ar taip kalbant, 
rinkiniai tik išlaidas tautai ir 
respublikai daro, bet Padau
žos taip rinkinius praves, kad 
beveik jokių išlaidų nebus. Pi
liečiams nereiks nei laiko su
gaišti, nei toli vaikščioti į bal
savimo vietas.

PRISIDtKITE
■ ......................................... .. , ................  Ii i u

4 jo ekselenci- 
rinkimuose, 

į brangaus lai- 
piliečianis nc- 

Jų dar-

jos parėdymu, 
kad negaišyti jų 
ko, eiliniams j 
reikės eiti balsuoti, 
bą atliks pono prezidento skir
ti valdininkai. O piliečiai juk 
žino, kad ponas prezidentas 
yra geras žmogus ir negali su
klysti. Tad jis, skirdamas bal
suotojus, žinos ką sakyti ir 
klaidos nepadrys.

Sulig pono prezidento pada- 
vadijimu, rinkimai eis tokiu 
parėdku: ponas prezidentas 
paskirs rinkikus, o rinkikai iš 
savo tarpo išrinks apie šimtą 
kilų rinkikų. šitie rinkikai 
išrinks prezidentu musų da
bartini prezidentų.

Taigi matote, kokios musų 
tautos vadas yra geras. Žmo
nių visai nevargina. Musų res
publikoj partijų nėra ir negali 
būti, nes jos jau atgyveno sa-

| JOHNA.KASS
S • (KAZAKAUSKAS)

VVAtCHMAKER and JEWĘDER .
| Jau Laikys Pirkti KALĖDŲ DOVANAI
| LAIKRODININKAS IR AUKSORIUS k y T < į

N 2 2 metų patyrimo. Užlaikau visokioj rųšies aukso dalykų dideliame pAsi- § 
rinkime ir kainos yta visiems vienokios. < i(. i Į

$ ' 2049 Wėst 35th Street ir ArcherjAve^ <-įS
§ TELEFONAS LAFAYETTfeAf' '

---------------------------------------------------------------------------- . „^..„,1 ..i. . i.. .Bii . ■ i, - ■ '

1
 Pirkit Kalėdų Dovanas...

SAVO KAIMYNYSTĖJE
VYRU, MOTERŲ ir VAIKŲ APRĖDALŲ KRAU
TUVE. Kiekvienam pirkėjui dovanos, moterims — 
skepetaitės.

The West Dry Goods Store

Savininkas JOS, PIKELIS
g 2945 W. 63rd St.

Prie musiį 1932 Kalėdinio Kliubo Dabar
Kiek exM\pįii.rgU jus norite s^kanmbms Kalėdoms?

2c ^<lSihtĮs mokti ..... Kn
cjfMms ‘ hwka ......

__ ’inėkn u...,
50c7Wiuiia§ hmkn .....

$l.0diVibka ....
$2.«T KliubB ......
W>0 .... ri

3% luic^imliš^pį^edani  ̂jei mokesniai laiku sumokami 
Prisidėkite šiąndic! Alšlvėškitc su savim savo draugus. 

NJ.usų iiRųjiš KiiubaS dabar yra atdaras.

CĖNTRArt£”sBANK
: f f ?ArtusrtOMt>ANv

? | M inovfest35*strett
' t y Aaeta'gHMi'tak

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

’W1

as m
‘2 \ ■

. $25.50
. $63.75
. $12150 . ,
. $25.00
.. $50.00 
,>$-100.00: p 

/$35Q.W’Pr

KALĖDINIS

, ' ■ (. •«... ■ . . 
: • ■ .. f i "

Budrike didelis užpirkimas padaro galimu 
taip pigiai parduoti NAUJĄ 1932 METŲ 

\ R Č A VICTOR RADIO 
ir Fonografas Krūvoje.

Model RE 73
Dyka i Elcktrikini? 
Laikrodis arba Ra- 

dio Suolelis

‘ $10.00 jmokėti

ŠIS RADIO TURI

V

rinkti tiktai piliečiai, o ne par
tijos. Tiesa, dar yra pasauly 
keletas respublikų, kurios tu
ri partijų, bet tai nedaug. Jos 
greitu laiku bus priverstos pa
imti pavyzdį iš musų respub
likos. Jos anksčiau ar vėliau 
supras, kad partijų valdžia 
neapsimoka ir jos amžius ne
ilgas. Kada nėra partijų, tai 
prezidentą galima išrinkti vi
sam amžiui, arba ant tiek me
tu, ant kiek tik nori. O jeigu 
piliečiai nori rinkimų, tai ga
lima perrinkti prezidentą.

Rinkimų dienos išanksto ne
skelbiame, hes tai labM tupitt- 

• tų piliečius. Kaip bus išrink
tas prezidentas, tai paskelbei* 
me laikų, kada buvo rinki
mai. Taigi kai dėl prezidentė 
rinkimų, piliečiai gali ramiai 
miegoti. Visus jušų triubėlhls 
pats prezidnetas ' paims nešti 
ant savo pečių.
Dabar tik laukite žinių apie 
prezidento rinkimus.

Padaužų Respublikos
Vidurinių Reikalų Šefas. 1 y

Patenkinimas garantuotasPagražina išvaizdą

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

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829' ■ . k

PAS MUS PIGIAU
NUO 23 iki 50 NUOŠIMČIŲ S

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie išrodo kaip nauji.'Musų 
"Rebort“ darbas yra pilnai garantuotas. “Ignition” darbi atlieka eksper
tai. Plovimas ir greesinimas automobilių tik $1.00. Puikus gafažas dėl lai
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parvežame iš visų miesto da-. 
llų*. Patarnavimas dieną ir naktį.

ROXEE MOTOR SERVICE
’ J. VISCONT. Savinidkaš. , '

P. Budvitis ir J. Zelcu, Mechanikai.

907 W. 35th St., Phone Yards 0405

DOVANOS KALĖDOMS
KiUii Važiuoti į VidurmiCBčio krau
tuves ir būti .štųnidoniriįš, kad jus 
galite rašli tu<j»s pafeiliš daiktus mu
sų krautuvėje it tų ^pUčhj^Šdirbys* 
čių laikrodėlius ir kitp0tis daiktus. 
Kainos Dabar' pas:^.Mus. Numažin-

f įps Per Ptisęf ; '
BediibSs laiku/' didmiesėio bagOČiai hėafeida 
imusų beturčių bel imusij draugysčių, gelbėti,1 bet 
vietos biznieriaj tflsuOniet ( savuosius remia.

A. F. POCIUS
1 LAIKRODININKAS , '

! 4930 West 14th Street,

Šynchronized tono siste
ma, 4 screeų grid tūbos. 

. Tono kontrolė. Plačiai 
iliustruotas dial. Electro- 
dynamic speakeris. Pada
rytas parduoti už $129.00
' DABAR TIKTAI Už

599.50
Su 8 R C A Tūbomis

Tai gražiausia Kalėdoms 
dovana savo šeimynai

po $37.50 iki $350.00

Phone .0 3346
■ Ciceru, III.

. ii>«l u.<i«'b*

■aMMNMRMMMMMM

Sieniniai Kalendoriai
; Paveiksluoti, dideli 

Pusdykiai —-100 Už.... .1......
Užsisakykite tUOjaus

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St,S Tel. Roosevelt 8500

t • ’ i *•- • iį'i ‘
......... .. .......................... ........................... .. ... ................ ........... . .................. H|ijiiin»»t*.... iii! Kįiiih>

$10.00

v

Kitos R C A VICTOR RĄDIOS 
iRdžidustus Pasirinkimas Vivtvr ir Kitų Rekordų

............... ■■  ....................... .................... ..................———...................... ......................»■ —

SPECIALIS LIETUVIŲ,. RADIO PROGRAMAS 
KALĖDŲ DIENOJE —

nuo 3 iki 1 vai. po piety iš stdftics WCFL 970 kik
Taipgi Nedėlioję nuo 1 iki 2 vai. po piet. 

nuo 7 iki 8 v. vak. iš Stoties WHFG 1170 k.
i ■  ................ ..  i ■■ ■■.—.i.-■ ■■■.■ui. n ■■■■ ....i,, ■

Jos. F. Sudrik, Ino.
DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVfi 

CHICAGOJE 
3417-21 South Halsted Street

Budrike Rex Krautuvė 
. 3343 South Halsted Street 
Telefonai BOULEVARD 8167-4705

%25c4%2584pieliuk.es


JUOKAI klausia kaliny- KALĖDŲ DOVANA
vyrą

Kalėdos ir biznieriai

Balzekas Motor Sales
L.KLEIN *

BOSCH RADIOnotos neša

Gerovė Priklauso Nuo Abiejų

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS

Tel. Kedzit 8902

GARSINKITES “NAUJIENOSE

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

9514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Lonia Avė. 
CHICAGO, ILL.

saugiai in- 
ant heilgų

u pusėtinu perviršiu 
išpirko valdžios notas

sęjo 
muzi 
nepažįstu

biznnM^ 
ledų šv 
kaltė — 
doti gera proga

Kad Dabar J. NAMON FINANCE CO., Not Ine. 
netik skolina pinigus ant nejudinamo turto ir parduoda gerus 
pirmus niorgičius ant nuosavybių Marąuette Parkę ir kitose nau
jose kolionijose, nešančius 6%, BET IR TIE ŽMONĖS gali gauti 
mažą paskolą, kurie neturi nejudinamo turto. Pinigai skolinami 
ant algos, kurie dirba, ant rakandų, automobilių; taipgi ant 
Lietuvos Laisvės Bonų ir kitokių užstatų.

PASKOLOS nuo $50 iki $300 yra po valstijos priežiūra ir be
reikia mokėti komiso, tiktai legališkas mėnesinis nuošimtis ant 
neišmokėtos sumos. Paskolą galite atmokėti kada tik norite. 
Pinigai jūsų reikalams, kaip tai: taksams, užmokėjimui special 
assesments, atmokėjimui dalies morgičių nuošimčių, pirkiniui 
drabužių, rakandų, automobilių, atsitikimui kokios nelaimės; 
užmokėjimui daktarui bilas, advokatui arba kitiems jūsų rei
kalams.

LEISKITE...
IR TAUPYKITE

laiko padaryti gerą: biznį, pa
barant, Kaip minėjau, bargo 
.nūs ir pasigarsinant laikrašty.

V. R. .

Standard Oil bf In 
diana eina į ban

kinį biznį

Oil Co. of Indiana, 
šios savaitės pradėjo 

? suofrgėnL 
The State

Nepatiko man visai 
; — Kodėl? 
nai. — Toks didelis miestas; 
tiek daug gražių namų, bažny
čių, o tau nepatiko.

— Taip. Bot visas krautuves 
apėjau ir pakelio makorkos nie-^ 
kur negavau. /Tai tau ir Vil
nius.

Kuris padaro žmogų laimingu^ kasdien.
> ■ . . ■-

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH 

automobilių pas x

Kalėdų šventė yra bene vie
na iškilmingiausių švenčių šioj 
šalyj. Beveik apie mėnesį laiko 
iš anksto žmonės pradeda reng
tis Kalėdų Šventei. Prieš Kalė
das žmonės pasidaro daug link
smesni, smagesni bei duosesni. 
Prieš Kalėdas ne tik žmonių 
širdys pasidaro atviros, bet ir 

atsidaro. • Jie 
savo šeimynai, 

ir artimiesiems drau-

progą sugabiai iš-
" os biznieriai

jų “paketbuka 
perka dovanas 
giminėms 
gams.
. Kalėdų 
naudoja Ameri^i 
Jie iš anksto, prieš mėnesį su 
viršum laiko, prisirengia Kalė
dų šventėms. Jie prisiperka 
įvairių Kalėdoms prekių; jie iš
puošia savo krautuvių langus 
įvairiomis dekoracijomis; jie 
išleidžia nemažai pinigų pasi- 
garsinimams. Ir tas visa jiems 
labai apsimoka. Gabesni biznie
riai tą žino iš patyrimo ir ta 
proga naudojasi.

Kyla klausimas, ar daug mu
sų biznieriai ^lietuviai) pasi
naudos Kalėdų sezono proga. 
Laiko beliko tik kelios “šapini- 
mo” dienos. Bet tomis dieno
mis žmonės daugiausia perka. 
Kurie perka dovanas sveti
miems, arba kurie neturi per
daug atliekamų pinigų, tai lau
kia beveik paskutinių dienų do
vanų pirkimui. Tad biznieriai 
gali pasinaudoti nors keliomis 
paskutinėmis dienomis, jei to 
nepadarė iki šiol. O geriausia 
patraukti kostumerius savo 
krautuvėn, tai pasigarsinant 
laikrašty ir padarant bargenus. 
žmonės visuomet ieško barge- 
nų. Kai kurie bargenų ieškoti 
važiuoja gana toli. Radę biz
nieriaus pasigarsinimą laikraš
ty ir pamatę gerą bargeną, 
žmonės važiuoja tokia proga 
pasinaudoti. Be garsinimų var
giai galima tikėtis kiek dides
nio biznio. Jei musų biznieriai 
nepasinaudos Kalėdų sezono 
progomis, pasinaudos kiti, ku
rie garsinasi, kurie daro bar
genus, kurie moka išpuošti sa
vo krautuves, krautuvių langus."

Dabar biznieriams yra, taip 
rHginniutė. Jeigu kuris 

epą s i naudos šia Ka
ntai bus jo pačio 
Tekėjimas pas i na u- 

Bet dar yra

Kiekvienas ir visi bendrai gali pagelbėti 
atsteigti geresnę padėtį pačiam sau ir sa
vo kaimynui gyvendami normaliai. Atliki
te tą mažą pataisymo darbą prie namo, o 
ir išmainykite tuos nusidėvėjusius rakan
dus ir kitus namų daiktus naujais kol kai
nos yra žemos. Ką jus sutaūpinsitė, pasi
dėkite Laukan, kad su nailtfif ’štivartoti 
ateityje.
Leiskite

! ----------------------------- K AUGUSTUI, j. V ARK A LAI ir V. RUČINSKUI----------------------- --------------- <
i \ -. • i i i

Pereitos savaitės pradžioj 
Su v. Valstijų iždas pasiūlė pub
likai valdžios notų trumpiems 
teiTninams už $1,30'0,000,000. į 
penkias dienas ne tik ši suma 
buvo išpirkta, bet dar už $484,- 
G68,0(X) užregistruota perviršio.

Paskola imta 6 mėnesiams, 
9 mėn. ir metams laiko. Pasko- 

flas eis deficitui padengti Jr ki
tiems -bėgantiems reikalais.

Toks u m us paskolos išpirki
mas ir su gan stambiu pervir
šiu rodo du svarbiu reiškiniu, 
būtent, kad kai įvairus indust
riniai ir sVetimų šalių bolidai 
ir šios šalies 1 stabas smarkiai 
krinta, investoriai1.parodė dide
lį pasitikėjimą valdžios finan
sinei būklei. Antras reiškiny^ 
parodo tai,' jog amerikiečiai tu? 
ri užtektinai pinigų, bet yra 
pusėtinai įsibauginę dėl depre-į 
sijos ir ieško progų 
vestuoti pinigus ir 
terminų.

Aukščiau minėtos 
nuo 2% iki 31/į nuošimčių

i Nepatiko
Vienas sodietis, niekuomet 

nebuvęs Vilniuje, -kartą atvyko 
miestan, kur turėjo prabūti ke
lias dienas. Sugrįžus namon, 
apspito jį kaimynai.

— Na, ir kaip -ten Vilniuj^, 
Baltrau? Gražus miestas? La
bai, patiko.

Geriausia-Vieta Išsirinkti 
KALĖDŲ DOVANĄ

BUDRIKO KRAUTUVĖJE
Lengvais Iš m akėjimais

r ‘ I

Krautuve atdara kožn-ą vakarą ir nedėliotais iki 5 v. p. p.

PILNI KALAKUTO PIETUS
. ■<*.'t ■' . ?. •.. • ’’ f ' ..

. .....

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Julius Namon
Finansierius

TAMSTŲ BIZNIS pas mus niekam negarsinamas, padare paskolą, išmokam pini
gus savo privatiškam ofise.

Kurie turit pinigus ir norėtumėt investuoti, arba turite kitus reikalus, mes malo
niai suteikiam patarimus ir informacijas kiekyienam veltui. Taipgi čia jus rasite 
ekspertą nejudinamo turto. Mes norime matyti, kad žmonės sunkiai uždirbę savo 
centus neprarastų.

ATMINKIT LIETUVIAI, kad mums šio biznio dabartiniu laiku NETRŪKSTA. 
Turim iš visų šalių Chicagos ir Cook pavieto; /prie to dar mes užsitarnavom jiuo 
žmonių pasitikėjimą, per musų teisingą patarnavimą ir patarimą, bet kaipo Lie
tuviai norime savo tautiečiams PAGELBĖTI, ypatingai šiuose laikuose. Mes tą 
obalsį laikome *Savas pas Savą”, dėl to norime saviems padėti.

Kurie dabar neturite reikalą kreiptis* pąsilaikykit antrašą, atėjus reikalui, gal bus 
jums labai naudinga. /

J. NAMON FINANCE CO., NOT INC.
6755 South Western Avenųe., Chicago, III.

Phone GROVEHILL 1038^

Didele porcija kalakuto, Oyster dresains 
maigytos bulvės, morkvos ir žirniai smeto 
noje, pajus, ice cream ar jello, kava ar ar 
bata. ■ -i .

NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ir pūslės, • užnuodijimą k ra u- 

aivos skausmus, skausmus nuga- 
Jeigu kiti ne*

ų.' Patannfa* 
4 ryto iki I

Tel Cravford 5579

NAUJI MODELIAI
Geras Radio ir Kainos Visiems Prieinamos

; Neturėjo, laiko
žmona padavė teisman 

už tai, kad jis ją (lažnai muša. 
Teisėjas, atlikęs visus formalu
mus; klausia kaltinamąjį:

— Pilypas Mušeika.
f— Aš ponas teisėjau.
— Jūsų žmona skundžiasi, 

kad ją sekmadienį sumušėt. Ko
dėl taip padarėt?

Todėl, ponas teisėjau — 
atsakė ramiai Pilypas, — kad 
šiokią dieną,.reikėjo dirbti ir 
neturėjau laiko.:

Nepažįsta gaidų
lekus negalėdamas išgauti iš 

Šroliatis paskolintų pinigų, iš
vadino jį sukčiumi. Srolius už
sigavęs padavė Ickų teisman. 
Teisėjas, ištardęs abu priete- 
lius ir norėdamas sutaikinti ge
ruoju, kreipiasi į Tekų.

•— Tai kaip? Sutinki pasa
kyti, kad Srolius ne’sukčius?

_  Kas? Ponas teisėjau! Šro- 
lius ne sukčius?.'..,

_ Kokiu tamsta tonu 
toji šiuos žodžius.

Labai atsiprašau, pono tei- 
— teisinasi Ickus. — Aš 
kos nesimokiau ir gaidų

MALSTED

NAUDAI TŲ, kurie negali atlikti i 
savo Kalėdinių Supirkimų Pato- .1 

giai Paprastomis Dienomis

Sulig laikraščių pranešimais, 
Standard 
pradžioj 
varyti biznį naujai 
zuotam banką 
Bank of Muitinį.

Šis bankas paėmė biznį bu
vusių First National Bank of 
Whiting, Ind., ir Trust and 
Savings Bank of Whiting. Nau
jasis bankas turės savo patal
pas buvusiam First National 
Bank.

Bankas suorganiziiotas su 
$50,000 pagrindinio kapitalo ir 
$25,000 perviršio. Didžiuma 
stako paėmė Standard Oil Co. 
of Indiana. Šios Kompanijos 
prezidentas E. S, Suebert bus 
prezidentas naujojo banko. 
Naujasis bankas garantuoja iš
mokėti visus depozitus aukščiau 
Ųiinėtų dviejų bankų. —V.

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ Ir MOTERŲ PER 26 METUS. 

'NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 
Jo, odos, ligai, žaizdas, reumatizmą 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms gali ^padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tuksraočiui ligoj 
dykai. OFISO VALANDOS: Ka.die nuo, 10 valau 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare, Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1_ vai 
4200 We|t 26 St., kampas Keti*' Avė.. ‘-----.------

Peoples J^itionalPank 
and tyrusi Company v ' 

t of* Chicago
47th Street and Ashland Avenue ’

KALfiDŲ PINIGAI SIUNČIAMI EUROPON 
per kablegramą ir radio iki Gruodžio 19 d. 

KAINOS ŽEMOS

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

Tel. <Boulevard 8167—4705
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GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

Naujas NASH Automobiliui
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Chicagoje — paltai
Metama. ............ ..
Pusei metu ..............
Trima minesiams - - 
Dviem mineaiams —- 
Vienam minorini ...........

Chicagoj per ilneiiotojuss 
yittDa kopija  .....       8c
Savaitei  ____________ ___  18c
laineriui .i ■.. , .. ....................- '. Tie

Suvienytose Valrtll** M Ckkagoj, 
paitąi

S8.00 
4.00 
2.00

Djlįynė 4

Teisybė Apie Gruodžio 17 d. 1926 m. Perversmą
Penken metai perversmo sukaktuvių — penken 

metai Lietuvos žudymo.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eakmadieniua. Leidžia Naujiena Ben-' 
drovi. 1789 a Halsted St, Chicago. 
Ui. Telefonas Roosevalt 8100.
3’114 I ............... M— 1111...................................................................................... "

MACDONALDAS GRįŠIĄS Į DARBO PARTIJĄ
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Trims minesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia riesti pašto Mon'oy 
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Viena telegramų agentūra praneša, kad Anglijos 
Darbo Partijos organas “The Daily Herald” rašąs apie 
“slaptą kampaniją” premjero MacDonaldo sutaikymui 
su Darbo Partija, iš kurios jisai buvo pašalintas, kuo
met jisai sudarė pereitame parlamente “nacionalę vy-? 
riausybę”. Kartu su MiacDonaldu buvo tuomet išbrauk-’ 
ti iš Darbo Partijos dar dvylika parlamento narių, jų 
tarpe Snowden, Lord Sankey, Thomas ir k.

Darbiečių vykdomasis komitetas esąs priešingas 
tų “paklydusių sūnų1’ priėmimui atgal į partiją. Dar
biečių vadai yra griežtai nusistatę prieš dabartinę val
džią, kurios priešakyje stovi MacDonaldas. Bet kai ku
rie jų yra taip įnirtę ant buvusiojo savo lyderio, kad 
jie laikosi tos nuomonės, jogei jisai negalįs būt priim
tas atgal net ir tame atsitikime, jeigu jisai pasitrauktų 
iš valdžios.

Tačiau politikoje įvyksta visokių keistų dalykų, -o 
Anglijos politikoje ypatingai. Anąmet visi stebėjosi, kai 
įvairių politinių srovių žmonės pradėjo mesti savo par
tijas—liberalų ir konservatorių—ir urmu rašytis į dar
biečių organizaciją. Darbo Partijos eilėse tuomet mes 
pamatėme visą eilę jaunų lordų ir kitokios ponijos. 
Tiems pribuvėliams trumpu laiku buvo duotos atsako- 
mingos vietos partijoje, o kai susidarė darbiečių val
džia, tai jiems teko ir keletas portfelių ministeįių ka
binete.

Anglijoje lengviau, negu kur kitur, žengiama per 
partijų ežes. Todėl nebūtų nieko nuostabaus, jeigu ka
da nors ateityje MacDonaldas ir jo bendraminčiai vėl 
atsidurtų pas darbiečius. Kol kas jisai jokios partinės 
organizacijos neturi. Ta grupė, su kuria jisai šiandie 
veikiai kartu, vadinasi “National Labour”. ' ‘ ?

Apžvalga
SLA. NOMINACIJOS

Nominacijos kandidatų į SLA. 
(Pildomą Tarybą jau faktinai 
pasibaigė. Nors jos dar gali 
tęstis iki pat Naujų Metų, bet 
kuopos laiko savo mitingus 
pirmoje mėnesio pusėje/ todėl 
kandidatų skyrimas faktinai 
jau yra pasibaigęs. Dabar be
lieka tik suskaityti balsus.

Tas skaitymas centre gali 
užsitęsti gana ilgai, šiemet kuo
ne visi nominacijų mitingai su
ėjo į gruodžio mėnesį, nes lap
kričio mėnesį dauguma kuopų 
buvo užimtos jubiliejiniais ren
gimais. Nominacijos buvo atlik-1 
tos pereitų mėnesį, rodos, tik 
trijose ar- keturiose kuopose. 
Centro raštinė bus užversta 
darbu, kol ji suskaitys ir su- 
skirstys pagal “sleitus” visus 
bėgiu dvejeto savaičių prisiųs
tus balsus, ir tų darbų šį kartų 
apsunkina ta aplinkybe, kad 
balsai yra labiau ‘‘susiskaldę” 
tarp įvairių sąrašų, negu kad 
būdavo pirmesniuose rinkimuo
se. Nuošimtis dalyvavusių no
minacijose narių buvo pusėti
nai aukštas. V ’

Galutinam balsų suskaitymui 
ir patikrinimui bus, žinoma, 
paskirta centre tam tikra ko
misija, kuri galės atlikti savo 
darbą ne ankščiau, kaip sausio 
mėnesį, kuomet bus praėjęs 
oficialiai paskirtas nominaci
joms laikas. Taigi tikrus nomi
nacijų rezultatus SLA. nariai 
patirs tik už kokių trijų savai
čių. Tuo tarpu yra sunku at
spėti, ką jos davė. Spaudoje 
žinių buvo palyginti nedaug/ 
“Naujienos” iki šiol paskelbė 
nominacijų -pasėkas iš didesnio 
skaičiau kuopų (apie |Q), 
gu kuris kitus laikrašt-s;

ne

tiniuose laikraščiuose praneši
mų apie nominacijas tilpo tik 
iš kokių dviejų dešimčių kuo
pų (ir dalis jų buvo pakartoji
mas to, kas jau buvo paskelb
ta “Naujienose”). Apie keturis 
penktadalius kuopų dar visai 

, nėra žinoma, kaip jos balsavo.' 
i “Naujienos” tačiau tikisi ga- 
i lėsiančios netrukus pranešti 
, bent apytiKrį nominacijų re- 
i zultatų apskaičiavimą, pasirem- 
I damos tomis skaitlinėmis, ku- 
į rįas renka atskiruose distrik- 
, tuose agitaciniai komitetai ir 

jų įgaliotiniai.
Jeigu spręsti pagal tuos da

vinius, kurie iki šiol buvo pa- 
. sirodę spaudoje, tai atrodo, 

kad Bagočius laimėjo daugu
mas Chicagoje ir visoje Illinois 
valstijoje, Indianoje, Pittsburgo 
apielinkėje ir gal New Yorko 
valstijoje. Grinius (kaipo kan
didatas 
daugumas balsų4 Wi?consine, 
Detroite* ir Naujoje Anglijoje; 
Bačiunas — Ohio ir Maryland 
valstijose. Pennsylvanijos kie
tųjų anglių distrikte, gal būt, 
laimės daugumą, o gal ne, Ge
gužis. Nuo balsavimo rezulta
tų tame distrikte priklausys, 
kuris iš trijų stipriausiųjų kan
didatų į prezidentus — Bago- 
čiaus, Griniaus ir Gegužio t— 

užims pirmą vietą rinkimų 
Lotuose.

Kitas urėdas, dėl kurio 
smarki kova nominacijose, 
iždininkas. Dėl šitos vietos 
Pild. Taryboje labai triukšmin
gą kampaniją varė visose 
stambesnėse lietuvių kolonijo
se, o ^ypatingai Chicągojc, Ta- 
rcilos šalininkai, kurie atakavo 
dabartinį SLĄ. iždininką. ady. 
G ūgį, visokiais jiems prieina
mais budais. Trečias kandida
tas į iždįuįnkųą yrą p, Lopatto. 

^Jau šiandie betgi yra aišku, 
kad varžytinėse tarpe šitų tri
jų kandidatų laįmęjo Gugis. Jo 
oponentai vargiai bus gavę

j prezidentus) gavo 
balsų Wi?consine

ba-

ėjo 
yra

(Tąsa) /

K,ąs yra tie “tautos vadai?”
Perversmo “ideologai” dabar 

skelbia “urbi et orbi”, kad Lie
tuvos’Jikima'š šiandien ilsisi ant 
“tautos vado” pečių. “Tautos 
vadas” — pirmas žodis ant jų 
lupų. Kas gi yra ištikrųjų tas 
“tautos vadas” su tokiais stip
riais pečiais? Niekam ncpaslap- 
tis Kaune, kad jis yra visiškas 
invalidas, šlitinėjus vaikščioda
mas į šalis be vėjo pūtimo. 
Jam už viską brangesnis daik
tas yra valdymas, valdžios lai
kymas savo rankose. Jis leng
vai- sulaužė seime duotą prie
saiką laikytis konstitucijos, ją 
pakeisdamas taip, kad ji patik
rintų jam valdžia. Jis manosi 
esąs\ pirmajai žmogus. Lietuvon 
je, sutvertas -valdyti. Valdyti, 
valdyti bet kokia kaina. Geriau 
visai negyventi, jei nevaldyti! 
Labai mėgsta, kad prieš jį ki
ti žemintųsi, jo malonės prašy
tų. Pakanka pameilikauti ku
riam nors Įgūdžiam individui 
ir “tautos yadąs” tuoj įstato 
jį į vietą, nors jis butų kažin 
kokių “darbelių” pridirbęs. Jei 
kas nenori jo malonių prašinė
ti, tą jis nekenčia. Turi mani
ją apdovanoti ordenais. Prieš 
tautos šventes po Kauną vaikš
čioja tūlos žmogystos po vei
kėjus ir siūlo Jiems apdovano
ti ordenais už nuopelnus, nors 
rimtieji veikėjai visi nuo jo or- 
denų kratosi.

Tautos vadas nesidrovi jokių 
vinginotų veiksmų. Jis dėl vai 

Į džios ir garbės yra pasiryžęs 
paaukoti savo artimiausią drau
gą. Mes žinome, kaip jis leng
vai nusikratė krikščionių, pas
kui Plechavičiaus, Petruičio, ir 
pagaliau pačio Voldemaro. Tas 
nedovanai jam paraše savo gar
sųjį laišką, negailėdamas epi
tetų, vis dėlto nepatogių vie
šai kartoti. Voldemaras Kaune 
dabar pasakojasi, kad visi šau
dymai ir žiaurumai Lietuvoje 
po perversmo buvo “tautos va
do” inspiruoti. Gal tai yra ker
štas, bet faktas, kad preziden
tas juos ^tvirtino. Voldemaras 
sako, kad “tąutos vadas” višūo- 
met mėgdavęs už kitų nugaros 
slapstytis, kai reikėję atlikti 
nemalonius veiksmus. Jis yra 
labai aukštos nuomones apie sa
ve. Didžiausias jo rūpestis pre
zidentavimo metu buvo surink
ti savo straipsnius senuose laik
raščiuose, perdirbti juos ir . iš
leisti atskira knyga. Jo buter
brodais penimi literatai' dabar 
šaukia apie tą knygą kaip apie 
didžiausią literatūros kurinį.

“Tautos vadą” gerai chąrek- 
terizuoja jo aplinka. Artimiau
sieji, asmens jam yra “Fęybur- 
go daktaras” kunigas Izidorius 
Tamošaitįs, vadinamas Kaupe 
Rasputinu, ir kariuomehės ka- 
pblionas kunigas Vladas Miro
nas. Abu menkos žmogystos. 
Tamošaitis kišosi visur: į pub
licistiką, politiką, prcfeąurą, 
švietimą, teatrą ir niekur'ne
apreiškė jokio gabumo, Kuni
gas Mironas yra preferąnso 
speęialistas. Abu šiuodu kunigai 
laikomi prie ‘.‘tautos vado”' as
mens demonstruoti ęvisierns, kas 
nenorį pamirštį, kad “tąutos va
das” Hudą tai ' buvo kairiuoju 
valstiečių sąjungoj orgąpįįato- 
rium ip ųet dar kairesniu. Vir
šuj tos “kųmpąnįjos.’1 stovi dvi 
poniutės, “seserys”, kurios tą 
“kumpaniją” suka ant pirštų 
kaip nori. Yra dar visokįų 
smulkesnių “individuėlių”, mėg- 
štaųčių bųti g^tį “didelių” žrpo- 
nių. Visi jie sudaro savo ry- 
in m.
abudu kartu tįek balsų, kiek 
gavų jisai vieną^.

Tikresnių ^įptų, m^ėjo- 
jne,, 
skaitlines iš Jistriktų. Jos gal 
atei< Mllmi:

šies “Tammany Hall’ą”, kuris 
skirsto vietas, atstatinėja, bau
džia. Viso to “saliono” mėgia
miausias ginklas — tai biau- 
rių gandų gaudymas ir sklei
dimas apie nepatinkamus asme
nis, ypač opozicijos lyderius. 
Kaune dabar kalbama apie ka
žin kokią “žaliąją knygą”, ku
rią žada išleisti Voldemaras Už
sieny. Knygoj busiąs arčiau ap
rašytas “tautos vadas”. Volde
maras be abejojimo gerai jį 
pažįsta. Niekas Kaune, net sa
kytojo salono dalyviai, nepri
pažįsta, kad “tautos vadas” tu
rėtų tinkamą vadovauti galvą.

Partinis pavadis

Kartais “tautos vado” publi
cistai, lyg susigriebę skelbia 
spaudoj^ kad Lietuvą valdo 
“tautininkų partija”. Betz tai 
tik tokiąią atvejais, kur nepa
togu sakyti, kad visą atsako
mybę dėl Lietuvos neša "tau
tos vadas” ant savo pečių, Ta 
partija, tai* yra vienas nesusi
pratimas, Ji visada buvo tik 
pastumdėlė • “tautos vadams”. 
Kol valdžioj yra jie, jos tiks
las yra pasiektas. Ne ji duoda 
direktyvas, kaip kitos partijos 
savo pąrinktiemsiems vadams, 
bet “Vadai” duodą jai įsaky
mus. Jie žiuri į ją kaip į įran
kį valdžiai siekti. Į ją traukia
ma “kaimenė”, kurią galima 
rodyti visiems, kaip jėgą, kuria 
“tautos vadąi” remiasi, Jos vy
riausia pareiga šaukti vadams 
“valio”./Kas denuncijuoja savo 
kaimyną, tas automatiškai vir
sta partijos nariu. Bendrai tos 
partijos narių' pareiga yra dirb
ti žvalgybos ‘darbą.

Ta partija beturi jokios pro
gramos. Ta programa jai ir ne
reikalinga, n&k “tautos vado” 
noras yra joj programa, j tą 
partiją traukiama' visi, Le jo
kių skirtum^1' (nes programos 
perą). Lengvai į ją ateina vi
sokį karįeristąi, \ persimetėliai. 
Bet ypač mėgiami buvusieji ki
tų partijų bent kiek įžymesnie
ji nariai. tokiam į “tau
tos vado” pavadį šaukiamai 
“žiūrėkite anoji partija jau su
iro, visi jps nąriai pas mus per-^ 
ėjo. Ną, ir daromąs visiems 
spaudimas, kąd eitų į “savą 
parti^” priverstinai, jei neturi 
savo noro! Apsi|eįdę kaimo .mo
kytojai, nekvalifikuoti, nusikal
tę tarnyboj valdininkai, yra 
svarbiausi tautininkų orgapiza- 
toriąj Lietuvos kaimuose šian
dien. šią vasarą teko girdėti nu
siskundimų iš agronomų pusės, 
kad jiems stačiai įsakoma agi
tuoti žmones į tautininkų par
tiją vietoj mokyti geresnių ūki
ninkavimo būdų. \

Partija reikalinga tam, kad 
iš jps ga|ima butų pasirinkti 
avinų visokioms vietoms. Sme
tona su Voldemaru savo ląiku 
ujo šeinio valdžias, kad jos ski
ria nekompetentingus asmenis 
į atsakingas vietas. Dabar ^tau
tos vadai” kaip tik tą įr Trak- 
tikuoja, tįk tųp skirtumu, kad 
niekam neduoda dėl tp savęs 
pulti. Lietuvos Banko valdyto
ju ’ paskirtas ąjdvokatas ,p. įta- 
šinskis, nevedęs niekuomet nė 
paprastos kasosi į to pat Bąiiko 
direktdriUs7 paskirtas žinomas 

: “dęržimorda”, ■ buvusia vidaus 
reikalų “mipisteris” Musteikis, 
analfabetas ekonomikoj, įr vė
liau kitas “mimsteris”-Aravi- 
čius. Prie pinigų šaltinių iš, ąnlt- 
sto kišami savi žmonės, kad 
ūžėjus “blogai valandai”, bu
tų jų iš kur pasisemti* Bet di
džiausią sensaciją Kaune šį ru
denį sukėlė pąskyrimas savįval- 
dytyiį' .. departamento \ dirbto • 
rium, Prapp Barkausko, nieko 
nenusimanančio. ■> toje srity. Iš 
rtatu žmmuų iMas pas ,tau- 
ttyinktiš ąęfoat

. . uždedama
btoėLH pareigą šn)eižti visus no 
jų žm<Wt Papr^SUu-

Kai dsi dabartine^ valdžios 
ąntykįų su Lenkiją, tai jie

troš-

šjan- da
bot 
val
ant

sias ginHląs -r tąi 
si prasimanymą! “pliotkai”. Nė
ra nė vieno žymesnio asmens 
Lietuvoj ne-tautininko, apie kii. 
rį nėbutų leidžiama biauriausių 
gandų. Kaunąs ir visa Lietiiva 
yra virtię “pliotkų” lizdais. Su
lig tautininkų Lietuvoje tęsąs 
vįenąs doras žmogus — tai 
“tautos vadas”. Visi, kiti — 
niekšai, kvąį||ąi, kriminalistai. 
Jei kas nors turi neatsargumo 
prasitarti ką nepalankaus apie 
“tautos vadą”, tai tuoj eina 
žvalgybos sekimas, kratos, by
los, kalėjimas, šiandien Lietu
voj teroras nedaug kiek mažes
nis už Rusijos. Didžiausias mo
ralia tautos iškraipymas! Nužu
dymas joje sveiko laisves 
kimo!

Ūkiški laimėjimai
Samdy|ieji žurnalistai

dien raliuoja į visus šonus, kad 
nuo to laiko,) kai “tautos vadas” 
paėmė šalies valdžią į savo ran
kąs, Lietuvos ūkis staliai pra
žydo. pirmiau visa buvo nege
rai, o dabąr kaip iš pypkes vi
sa pašitaise. Kas visai nežino 
Lietuvos ūkiško gyvenimo, tas 
gal ir patikės tokiu pasigyri
mu, bet žinantiems, tai.yra nie
kas kitas, kaip tik melagingas 
perversmui inkų pasigyrimas. 
Lietuvos ūkis, tįesą, nėra Ubai 
blogame stovy. Bet kepo tąi 
nuopelnas? Lietuvos ūkio įstai
gose daugiausia dirbo ir dirba 
opozicijos, žmonės. Jei lito kur
sas tvirtas, tai yra krikščionies 
Jurgučio nuopelnas. Jei ekspor
tas prašoka importą, tai A. 
Rimkos nuopelnas, kuris visuo
met reikalavo tokios prekybos 
politikos. Jei kooperacija žydi, 
tai joje nėra nė vieno tautlnįn- 
ko vadovaujamo] vietoj. Tai 
yra Glemžos, Zakarevičiaus, Pe
tro šalčiaus ir kitų nuopelnai. 
Jei Lietuvos ūkininkai seka 
Daniją, tai daug nuopelno ta
me tenka Zubovbi, kuris pir
mas savo dvaruose pastatė da
nų budu sviesto gamybą ir kiau-, 
lių auginimą, šįąndlenįnis pa
kenčiamas Lietuvos ūkio stovis 
yra išdąvinys pirmesnių gero 
.ūkiško šęįmįnmkavįmo^ Ar bus 
taip pat toliau po penkerių me
tų,,.tai duosis matyti. Tuo tar 
pu mokesčiai Lietuvoj beveik 
kasmet keliami, uždarbiai krip
ta, pragyvenimo lygis einą men
kyn. Lietuvos žmonės tenkina 
si labai menkom prekom, men
kais drabužiais, menku maistu, 
nes gyvenimas sunkus. Ūkinin
kams paskutinių |ąįku labai ma
žai paskolų teduodama.

Politiški laimėjimai
Dabartines valdžios organai 

mėgsta girtis dideliais laimėji
mais.užsienio politikoj. Esą Lie- 
tuva? pagerinusi santykius su 
lątviais, vokiečiais ir kitais kai
mynais. Kokius santykius page
rino “tąutoą vądąį“ sų latv|a^ 
ir su kokiais lątviąis? Latviu 
demokratai niekuomet ūepąsitb 
kūjo dabartine Lietuvos vald
žia ir toliau nepasitiki. Latviją 
padarė su Lietuva ūkio sutar
tį, bet fa sutartis naudįiigęsne 
Latvijai, negu Lietuvai, nes Lat
vija gavo teisę Įvežti į Lietu
vą daug savo fabrikątų ir tuo 
budu atgaivinti savo fabrikų 
veikimų, tuo tarpu kai Lietu
voj tos rųšies pramanė bko uu- 
stęlbtą, Ir ųž tą? lątvįų ųkipiP’ 
kų s^ųugois orgąnąį ėmę 
ta|s girti Lietuvos “tąutos 
dus”, o jų vien^,\VądųzpąM^ 
ėė su Lietuvą žufųąiutais 
dos sutartį, bet ^įtį(,latviai tą 
sutartį atsisakė patvirtinti. 
Klausyt M' 
ya taip brangiai užmokėjo lat
viams už. M ueva pąląnkumą? 
9 tam, W lątyi||! nęlMrtT . 7„ ____ ______ _____ _
vp terįtwAį ve^ti ar Anglijoje žmogui gali turė-
zĮcijai, nes Latvijoj per tuos 
pepkerįs ipetus ątsirą^ : apię 
^00 Ljetųvos politinių emyram 
tų, kuriu “tautos vaĄai”- bih 
labiau ųž^ Ugnp

Vokiečiams “tautos vadaP’ 
tįąip pat! g^inosK kiek galėjo, 
Lęt tie be ceremonijų paprašė 
^ląįpeda atgal ir W smukiau 
darbuotis ’ją.' Vokietijai' grąžin
ti Vokiečiai bendrai 

skaitytis su dabartinė vai-. 
4Ži«<

neprL

kų: latviai yra. lenkų draugai, 
kas draugauja su latviais, tas 
virsta lenkų draugu. Vadinasi, 
dabartinė. Lietuvos valdžia yra 
virtusi lenkų drauge. Eina ir 
kitokių gandų: “tąutos vadai” 
ieško susitarimo pr su lenkais, 
ypač tuo atveju, jei kas iš opo
zicijos pamėgintų į ten pasi
šalinti, kaip tai savo laiku ne
vykusiai padarė Plečkaitis.

Vilniaus reikalas stovi vie
toj ir blogėją, nes “tąutos va
dai” pasitenkino įrašyti į savo 
vienų pačių be tautos atsiklau- 
simo išleistą konstituciją, kad 
Vilpįus yra Lietuvos sostine ir 
tuo tariasi jau atvadavo Vil
nių!

Užsienio politikos žygiai 
romi ne Lietuvos gerovei, 
sutvirtinti “tautos vadų” 
džią Lietuvoj, nes ji ten 
molinių kojų laikosi.
Kame pavojus Lietuvos 

klausomybei?

Nepriklausomą Lietuva susi
kūrė jos žmonių veržimusi j 
laisvę, ir ateity Lietuva tęgąli 
nepriklausoma išlikti, jei Lietu
vos žmonės mylės laisvę ir ko
vos dėl jos, Rinkimai į seimą 
buvo geriausia laisvės mokykla 
Lietuvos žmonėms: jie pratino
si suprasti savo reikalus ir ma
tyti valdžioje jų rinktus žmo
nes. Perversmas tai panaikino $ 
juo buvo pastatyti šalies pry- 
šaky žmonės, atėję į valdžią 
ginkluoto smurto keliu. Jie lai
kosi valdžioje taip pat tik prie
spauda: policijos sauvale, pilie
tinių laisvių atėmimu, nuolati
niu karo stoviu, cenzųra ir šni
pinėjimu. Tai yra laikosi tuo, 
kuo laikėsi caro valdžia, vokie
čių • “Oberostas”. Perversmo 
“didvyriai” su “tautos vadu” 
grąžino Lietuvai okupacijos si
stemą: nereikia skaitytis su 
žiųonių valia — kumščio jėga 
pasiremiapt galima pastatyti 
vąldžipje bet kokį galgoną! Tai 
yrą kaip tik principas, kurįa 
trokšte trokšta* lenkai, neme
tą vilčių i “ateiti” į Lietuvą ir 
“vokiečių” naziai, gaiviną Vo
kietijoj viltį pasiekti dabar “ra
mių keliu” to, ką jie pralošė 
Didžiajame Karė. Dąbartinė be-
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teisė, nerinktoji valdžia Lietu
voje kuo geriausiai tiems “kai
mynų siekimams” ruošia dir
vą. Jie ar ir bet kas kitas at
ėję j Lietuvą galės ramiausią! 
Įvesti savo okupacijos valdžią 
ir jų argumentas bus, kad Lie
tuva ir pirmiau turėjo tokią 
sistemą.

Tarp Lietuvos žmonių 1926 
m. perversmas pašę jo nepasi
tikėjimo ir namų karo sėklą. 
Valdžia visą savo energiją tu
ri aikvoti sekdama šatro pilie
čius, dabodama, kad jie veiks
mu nepareikštų jai savo ne
apykantos, o piliečiai, kreipia 
savo mintis į tai, kaip nusikra
tyti smurto valdžią. Jų širdy
se pasiryžimas ginti savo ša 
lį, savo laisvę, gęsta, nes tos 
laisvės nėra, vadinasi, nėra ko 
daugiau ginti. Daugūma darbš
čių žmonių yra atbukę šiandien 
Lietuvoj j didesnius darbus. 
Vilniaus vadavimo reikalas pri
simenamas tik dėl to, kad kai 
kurie tam reikalui atsidavę 
žmonės nesiliauja kvietę prisi 
minti Vilnių. Valdantiemsiems 
gi nėra kada galvoti apie Vil
nių, nes jie visą savo vieką tu
ri dėti tam,'kad Kaunas iš jų 
nagų neišsprūstų.

Lietuva paversta ištisa “och- 
ranka”. Negarbini “tautos va
dų”, ' tau gyvenimo nėra joje. 
Tokiu budu atsirado politinė 
emigracija iš Lietuvos ir ji ne
mažėja, bet didėja. Tarp Lie
tuvos žmonių pasėta namų ka
ro sėkla gruodžio 17 d. 1926 
m. perversmu. Joks Lietuvos 
priešas nebūtų sumanęs geres
nės priemonės Lietuvą mora
liai dezorganizuoti, kaip tas per
versmas. Tai yra nusikaltimas, 
kurio istorija nedovanos jo da
lyviams. Bendrame sumišime, 
apgaubiančiame Europą iš nau
jo, šio perversmo sudaryta si
tuacija Lietuvoj gali nuvesti 
Lietuvą į jos laisves praradi
mą ir vėl svetimą vergovę, nes 
perversmu įrodyta, Kad neva 
Lietuva nėra dar priaugusi prie 
laisvo ir nepriklausomo gyver 
nimo. Bet tai yra netiesa, ir 

i žmonės, nenustoję sveikos nuo
vokos Lietuvoj, aukoja visa ir 
pasiryžę yra nukentėti, kad ati
taisytų baisią klaidą. Visų už
sienio lietuvių pareiga yra jiems 
padėti.

(Galas)

BRAM STOKER

GRAFAS
Verti A. Vaivada

DRAKULA
Pcrnjissięn Doubledayr Doun 8 Co.

(Tęsinys)
Gegužis |2. Pradėsiu su fak

tais plikis, atvirai^ knygą 
Ir. skaitlinių patikrintais fak
tais, Apiv 
mažia(fsh> abejįojimo. Jų netu
riu maišyti ŠU patyrimais, ku
rie labiausia^, prikiausys nuo 
mw uMrvą^jpjį ir atminties, 
Vakar -piįkų. grasąs prgKulg, 
atėjęs į,,kambarį, pradėjo pąsG 
kgibėjimą, f klausdamas apįę 
jVąirius legalia dalykus ir ver 
dimą tam tikros rųšies biznio. 
Dieną praleidau nuobodžiai, be
sirausdamas tarp knygų, ir no
rėdamas visą laiką būti kuo 
noris: užimtas, perbėgau per 
klausimus, kuriuos turėjau at
sakyti laikydamas advokatūros 
kvotimus. Grafas mane klausi
nėjo kokiu tai keistu budu, ir 
todėl visus jo klausimus sužy
miu paeiliui; kuomet nors tai 
gali būti man naudinga.

Visų pirma manęs paklausė,

ti daugiau vieno. advokato. At
sakiau, 'kad' gali jų turėti i" 
visą būrį; bet niekuomet nebū
tų Igbai protinga pasamdyti du 
advokatus 'atlikti tą patį dar
bą. O juos mainant, tili butų 
daromu keblumai. Grafas viską 
kuo geriausiai suprato ir tęsė, 

w ^dąyytu, ko 
k*ę nors sunkumai užlaikant 

' tvarkyti, pg* 
^ygdtląt bąuki|UUB reikalus, 
Bife rupines aiw>tiniaisK jei-

gu bankiniam advokatui įgyve
nant kiek toliau, pagalba butų 
Veikiilųigu vietoje. Paprašiau jo 
išaiškinti dalyką kiek pilniau, 
nes nenorėjau jo suklaidinti, 
išreikšdamas savo nuomonę ge
rai nepažindamas dalyko. Jis 
atsakė: \

“Pavartosiu pavyzdį. Jūsų ir 
manp draugia Petras Hawkin- 
sas gyvendamas gražios Exete- 
rio katedros pavėsyje, toli nuo 
Londono, per tamstą nuperka 
man vietą arti Londono. Ge
rai! Dabar, pasakysiu jums at
virai, nes nenoriu, kad faktas, 
jog savo reikalams samdžiau 
advokatą, gyvenantį toli nuo 
Londono, jums pasirodytų keis
ta. Priežastis tam buvo štai 
kur Tenorėjau, kad vien mano 
porai, cr ne vietiniai interesą! 
bųtų aptarnaujami; ir, kadan
gi, vietinis Londono gyvento
jas dažnai turėtų savo reikalų 
atlikti, ar norėtų draugui pa
tarnauti, kreipiausi į provinci
ją, ieškodamas agento, kuris 
tvarkytų tik mano reikalus iš
imtinai. Prileįskime dabar, kad 
aš, turįs tiek daug įvairių rū
pesčių, noriu nusiųsti krovi
nius. į ,Du?hamą, ar Newcastle, 
Harwich ar Dowerį (Anglijos 
miestai), ar nebūtų man daug 
lengviau viskas sutvarkyti at
sikreipus į agentą, praktikuo-

tų?”
vienoje ar kitoje tų vie-

(Bub daugiau)
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Cicero Kai kas apie Chicagų
Politikos lošis

the piano

your big shows

Chicągo, III,

Lietuviu valanda

Festival of Nations

Aukos gausiai plau

uraKalėdų

$25.00

$37.50

$49.50

$19.95

$69.50

souW[a mano

FUgNITUkH nore

įty muverfai vietoj* ir

GARSINKITES “NAUJIENOSEkartų yrą i 
uiuosa Kai

(Tęsinys)
Graftas

by hipisel^. 
forgot even

Ketvirtadienio vakare susirin 
ko draugijų ir kliubų^ delega 
tai, išklausė pranešimus iš ko 
m i tetų veikimo, kuris turi tiks 
lą pastatyti miesto valdžion lie

at» 
tteįt*

P-nia Oną Naglienė, 5147 S* 
Homan Avė 
. Viso iki šiai 
ta $27.50.

Ačiū, didelį 
tokias gausias

Kai dėl kriminalistų, tai ve 
jums jaunas advokatas. Jis pa
statoma valstybės gynėjo padė
jėju, Jis išlavinamas tame ofi
se. Jis pasidaro politinių pažin
čių. O vėliau, pasitraukęs ar
ba pašalintas iš vietos, jis gi
na kriminalistus. Ir gina sėk
mingai dėka tam, kad visuome
nės pinigais buvo išmankštin-

ačiu visiems už 
aukas.

M. J-nė.

000. Turėjo sutikti.
O kur taksų klastavimas? 

Jei teisingai atmepu, tai buvo 
jrodymų, kad taksų graftas iki 
pastarųjų poros-trejeto metų 
siekdavęs Cfoicagoj apie $75,- 
000,000 per metus, ir vis didė-

augš.
Standard padarymo Kombinacijos radio su gramafomi 
9 tykų, su elektrikiniu laikrodžiu, 
vertės $250.00, dabar už ........ .....
Viršminčtų išdrrbysęi

aukavo $1*00.
dienai suaukau

CASH 
risiųskite per paštą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Metų pabaigai artinantis, Ka
lėdų nuotaika jau čia pat. Kad 
įvertinti Kalėdų nuotaikos įta
ką, reikia pastebėti ir turėti 
minty minias žmonių, kurie ver
žiasi į krautuves, skubįną gat
vėmis ir ruošiasi metų sezonui. 
Šiuo laiku žmopes nežįūrinVąe-: 
patogumų, kartąis vargo, vįstik 
linksmi, juokauja ir geram upe.

Kitos tokios šventės, kaip Ka
lėdos nėra. Jos prisiartinimas, 
nors atneša su savim problemas 
apie dovanas, ir kiekvienas ieško 
atsakymo klausimams, tačiau 
ji atųefo kąrių ir maĮcįpuiųo. Ta 
dovanų prębltmą ■ -
šitokią: -’kųr aš | 
vaną, kuri W Ui 
draugui, draugei t - . 
kąrtu, ji turį puti nebrangi?” 

šita problema yra vįių jiro- 
blcma, ęeįianpt kįek kė» norė
tų siųsti dovanų Kalėdoms. Su
prasdami šį reikalą, Lucky 
Strike Rgmįptc' ‘ 
speciali Įvdėdų < 
lį ir vadinamą 
kuri yra didesnė už paprastąsias 
ir papuošta nepaprastai vyku
siai suderintom spalvom. Ši dė- 

p>ja cig^u^ / ir 
r#S pąpuaUįąs na- 
ty šventimas

PIANOMOVING

lalsted St

Šis ępeęialis Kalėdoms įvynio
jimas simbolizuoja^ šią šventę, 
be to, jis yfca praktiškas ir deko
ratyvią daiktas. Jo puikios spal
vos atitinka nuotaikai ir šventes 
dekoracijoms. Prie to, špecialės 
kartono dėžutės duoda geresnę 
protekciją siunčiamiems, kaip 
dovana, “ cigaretėms. Nesenai 
Lucky Strikę gamintojai pra
dėjo vynioti savo cigaretus į tam 
tikrą Celofapinę popierą su 
skveteliu. Celofaninis pakelis 
užlaiko cigaretus šviežius, tarsi 
tik išĮęįsti iį.įirbtųvėą.

Tiems, kuri® norį pąąiųąti Ka
lėdoms dpvaųų yįąąi draugų 
grupei, Įąbąį atitiks specialus 
200 LfUcky §trįke pakai- Toki 
pakai ųęąųtrukdy? dąųg įąįko 
ir energija pirkįnčijmams ir 
tuo tarpu bus praktiški if nąu- 
diflgi kaip dovanos. (Salima iš
vengti lakstymo stumdirtėjimosi 
§atv$ąe ir krautuvėse skubinant 
surasti ką nors tokio nupirk^ 
savo draugams, perkant Specia
li Lucky Kalėdų Pakelį.

.Lucky Strike gamintojai ne- 
sigailjjo *r 4ybo. kad

cigaretus gerĮąųąįais kokius jūs

2536-40 W. 63rd St, 
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 84U0

Antras iš eilės politinis susi 
rinkimas

talpinamas kelias min- 
i daviniais iš prof.

knygos pavadintos 
— a Study in Urban 
ir iš kitos, būtent 

Gimmę’

Buvo atsilankęs p. Konvaliu
ką, pavieto centro komitimAnų 
pirmininkas, ir davė pareiškimą, 
jogei lietuvis tikiete turis būti. 
Tik patarė lietuviams patiems 
laikytis vienybėj ir su atsida-i 
vimu remti savo tautos žmogų.

Po pasidalinimo įvairiomis 
mintimis susirinkusieji vienu 
balsu nutarė remti p. J. J. Kim- 
barko kandidatūrą.—D.

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

tai, kaip dalykai klojasi 
Yorke. štai teisėjas gauna 
$240,000 už tai, kad patarnau
ja, kaip advokatas, laivų kom
panijai, kuri nori gauti prie
plaukoj savo laivams vietą. Štai 
išvežama pelenai žiemos laikų 
ir užpildoma jais kai kurios 
duobės mieste. O vėliau mies-i 
tas išmoka dar $400,000, kad 
tuos pelenus išimti iš duobių 
ir išvežti' juos kur kitur, štai 
jis nurodo, kad New Yorfcp pq* 
litikicriai ima graftą iš taksį? 
kebų, iš bųsų ir dagi iš gazolino 
Stočių. Net gei’aš buvusio g*u- 
bernatorio Smitho draugas* Tim 
Mara, mėginęs iš Gene Tunney 
pasipelnyti $500,000 ryšy su 
kumštinėmis; bet teismas ne
pripažinęs jo reikalavimo.

Chicagiečiai galį nusiraminti 
tiek, kad graftąs ne jų vįepų 
mieste viešpatavo ir tur būt 
tebeviešpatauja. Bet tai nereiš
kia, kad jie turėtų jį užgirli.

Cikagietis.
(Pabaiga bus)

Leading represent- 
twenty-one nations 
each other for top 
the realm of music

Lošt Chords:
Tai k about 

That wąs it.
Thę gąng sųuirmed in their 

seatą awaiting their turn, and 
had some of the old* timers 
likę tylrs. Gugis worried.

Buį everytlųng turųed aut 
ąll'right, GJory gąlore,

Akįoną’s glasses were very 
mųcįi in demand during the 
Syriąp aęt. And how.

Did little Tony likę it? Well.
My lįttte pal Sophie seemed 

a mite vjorried. Wonder what? 
, Me for Vannie’s amber beads. 
Bet they’re PRį.

Boy, and didn’t our uįd maes, 
tyo iook swell.

Doggonę, the blondes aeem 
to be diipįnishing. Oh we)l. We 
štili havę Vera. Never missed 
a rehearsąl. • Hoiiest.

The boys ought to vate her 
the most valuable player.

And hpw’s about Don Kliau
ga, our prexy?

Josephinc mustn’t sįt op 
other peoples’ hats.

Nicc are lights, Free tan ąpd 
everything.

Tony Schnukas parks his 
chąriot at the froųt doar ot 
the Stadium, and 
wiįh it. Wbw! 
' Adolphe sitting 
Imagine. Thę girls 
Ade.

Gųess Mariau i s 
ter again. Cląims I callęd her 
a blopde on.ee, Wish she were.

Ha! Ha. Ftė'Ią'ughs.
The Mad Monk*

žemiau 1 
tis xremiu 
Merriamo 
“Chicago 
Politics” 
Emmanuelįo Lavine 
or How Politicians Get Rich”.

Chieagoj, sako Merriam, iki 
pastarųjų laikų buvusi vidujinė 
organizacija, kuri statė savo 
tikslu graftą, arba, kaip jam 
duotas naujovinis vardas, Big

r-r- 
conveptiopal attire presented a 
splendid »ight‘

MiChael JopaVitas,' the young- 
est leader in the festival, won 
the admiration of all with his 
skihful diręctlon and majeątic 
poise.

Thef Bfrųtė tuok ąnd lęft the 
stage likę veteraną, displaying 
none of the stage fright \Vhich 
might be expected of so young 
aii enaemble. Ąrfittiug tviumuh 
for thę' stapd^rd beąj^ers** of 
an orflMizątįon which ceb 
ebrating it^/silver jubijee.

Very grateful ,'to' odr old 
friend Mr. Byąnskas for his 
assistancc at

šiandie aukavo:
North West Lithuanian Wo- 

mens Club per p-ią Degutie
nę $5.00.

šis North Side Moterų Kliu- 
bas buvo surengęs Bunęo Par- 
ty ir pelnas nuo tos parės pa
skirta labdaringam tikslui.

P. Joe Smith, 627 W. 18 St., 
aukavo $5.00.

P-hia Nora Gugis, 3323 So. 
Halsted St.—$5.00.

Mtfcadimas 
ALINGA MOSTIS, 
per šimtas metų lau- 

Deksnio Galingą 
18-kos skirtingą 

visų kraštų svieto girių vi- 
ėdžių aliejų. Deksnto Galinga 
kaipo saules spindeliai, pasek- 

Rankų. Kojų 
nikstelijimą 

o milijonai da 

Mostiš yra tiek 
ji pati sveria, sulig 
Gvaranatojamf jeigu 
rašom, pinigus gra- 

Parsiduoda visur. Klauskite 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

Kaina 75 centai.

SAUGU SIŲSTI PINIGUS 
PER MUSŲ ĮSTAIGĄ

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

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.
Atsilankykit ypatiškai arba

. Father Dcarborn is štili tąlk- 
ing about the Festival of Ną- 
tions held at the Chicago Sta
dium lašt Saturday. The oc- 
casion was one not to be soon 
forgotten. 
atives of 
vied with 
honors i n 
as one by one they paraded 
aeross the stage.

The scenes were stirring to 
the extreme, Everything re- 
sembled one of thosc gala Ro
man holidays. , ,T.be multitude 
could not restrąin themselves, 
the rafters ringing wifh their 
applause. ’Twas thę first cx- 
hibition of its kind ih 4he city 
of Chicago ąnd one of which 
it may bezproudr’ ,

. Who can forget the flag 
draped balconies, the stirring 
music, the glare of lights, and 
gay festive spiri t, of all present.

The Birutės, seleeted by the 
judges to represeiit the Lith- 
panian Nation, was accorded 
a hearty welcome for its ren- 
dition of typical Lithuanian 
songs.

They appeared to have the 
youngest personnell ių the fegt- 
jval. The girls in their native 
ęostumes and the meii in their

DEKSNIO G 
kurios pasaulis 
ki jau yrTTB| 
Mostis yra sudaf 
elementų 
šokių m 
Mostis 
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko 
jų. Nugaros skaudėjimą, 
tirpimą ir atšalusį kraują 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tukstan 
risi žmonių yra pagijo 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga 
verta aukso, kiek 
naudos gydymo, 
nebūtų taip kaip 
žinam 
taip: 
OINTMENT 

Deken’s Ointment Co 
HARTFORD, CONN.

kada nors rūkėte. Tik geriausi 
tabakai - tabako Derliaus Grie
tine tenaudojama pagaminti 
Lucky Strike cigaretus. Taip 
pat, tam tikru spraginimo pro
cesu su pagalba ultravioletinių 
spindulių, pašalinama tam tikros 
tabako kartumo savybes, kurios, 
naturališkai,, yra kiekviename 
žaliame tabake.; Spraginimo pro
cesas yra jūsų gerklės apsauga 
prieš knitėjimą ir kosulį.

Prie šių labai atsargių gami
nimo metodų teikiama įr ekstra 
protekciją įvyųiojąųj pakelį į 
ęęlofąnin^ popierą §u &Wt'e- 
įiąis, iriais ląbai lervai 
atidaryti pąkę|į. TiR fęikią vhpą 
slęvetą priląįkyti pįfŠtu, o kitą

Aukos rengiamiems
Pietums ('.hieagos lietuvių be 
darbių šeimoms gausiai plau

$138.00
.................ių Radios nuUji 1932 m. modeliai 

DABAR PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖSE PAR- 
SJDUOPA Už NAUJAS ŽEMAS KAINAS, KURIOS 

SKAMBA SEKANČIAI;
5 tūbų Midget radio po 

ir augščiau
Philco su tūbom po ..... ..

II ir augščiau■ į II RGĄ Victor su tūbom po■ 'M *r augščiau... B ffl Mąjestįc su tūbom po . .. ĮĮll ■ ir augščiau
:|EjįHn Sparton su tūbom po........i*BW ir augščiauS Zenith su tūbom po ........

ir augščiau
Atwater Kent su tūbom po $69.50

' ir augščiau
Kimball su tūbom po ..

ir ausčiau
■ »• » r

kitokių modelių už žemesnes ir aukštesnes 
kainas. .

Duodame ant lengvų išmokėjimų be nuošimčių.
Priimam senus Radios, Pianus ir RąRandus į m*inus un* 

naujų; duodame geresnę nuolaidą kaip kur kitur.
Krautuvės atviros nedėlioję nuo 10 vai. ryto iki 4 vai.

■ ' '' ,po pietų, ir kas vakarą iki 10 valandai.

Peoples Krautuves Atviros 
NEDALIOJE

Nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po piety 
ir kas vakarą iki 10 vai.

MAŽIAUSIOS KAINOS
IMM, •■<!»... Ai -i. - iJr-'f.H * «..... - , t. ,. . ,     ,   -

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
20 gruodžio, Įvyko gražus lie
tuvių radio programas iš sto
ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų pastangomis ir lėšomis 
Jos. F. Budri ko radio krautu
vės. Be gražių liaudies dainų, 
solo, duetų ir kvarteto, bus iš
pildyta keletas specialiai kalė
dinių numerių. Prie to, visus 
palinksmins Budriko radio or
kestrą po vadovyste p. Saurio, 

Beje, reikia priminti, kad p. 
Budriko pastangomis yra ren
giamas specialis lietuvių radio 
programas Kalėdų Dienoje nuo 
3 iki 4 vai. po pietų iš tos pa
čios* WGFL stoties. Jau ketvir
tos Kalėdos kaip Budriko krau
tuvė vis surengia specialiai gra
žius radio programus, kad pa
linksminus klausytojus, kad vi
siems padarius dar' didesnį 
smagumą ir malonumą per Ka
lėdų šventes. Už tai Budriko 
krautuvė pilnai yra užsitarna
vus savo bizniui paramos iš .lie
tuvių.—V. S.

Kadangi šie speęįąlūs Ką|ė- 
diniąį Pąkeįiai bųą parduodami 
visose lęrautųvėse, t|ę, įęurie 
nori Kalėdoms pasiųsti savo 
draugams Luckies gąli pa
siųsti greįtąi įr lengvąi, iv t,W 
išrišti sunkią Kalėdų, dovanų 
problemą. z ,

Ir savo draugams jie galį pri
tinkančiai palinkėti “A Mcrry 
‘Lucky’Christmas 
^Lucky” Kalėdų ^vęąčių.

k (Advcrtisciąęnt)

MITE KALĖDŲ DOVANAS; Dib.i Pu>« Kai,..
\\vIIIIw/Za Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas mus parsiduoda. 

du. 25% iki puat. pigiau.

Opeter nover
HHB/ DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI ir brangmenys 

Brangnvnų it Laikrodžių Taisymas

W// . 4148 ARCHER AVENUE :
PHONE LAFAYETTE 3847 

Chicago, III.

PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖSE
TIK PRIEŠ KALĖDAS YRA SIUUJAMA 

' ANTRADIOS
Nąujij 1932 Metų Mados Visų Gerųjų

, Išdirbyščių
ATWATER KENT '

R. C. A. VICTOR JjĮMggĮl
BRUNSWICK [pĮER^įl
MAJESTJC . ’'

KIMBALL ; 9
PHILCO ' 9
ZENITH .IBB.9
CLARION
SPĄRTON J
COLUMBIA k

Nauji Kombinacijos'R A D I O S sykiu su 
Gramafonu pasirinkimas 1932 metų mados: 
Piįnąi įrengti su tūbom ir 
duoda tik iiž pusę kainos 
pradedant nuo ...................

SERGANTIEJI!
Patarkit sų pr. Ro^s, dykk|, 
ąpie hi|e įigft W silpnam^.

Vėliausi ir ąeriaųsi 
treatmentai įšgydy- 

kraujo ligų- 
w«matizmo’ inks* 
<U> pūstis, urina- 
rių ir Visų u“* 
«*ww* “ 
pa* si 
jnentai 
mų< energijos ir< 
st*Prumo be laiko 
nustipusiems ir ly-1

* tiniai silpniems vy- J
rams. ,

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

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-' 
sierns prieinamos. Galima susitarti dėl ( 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam; 
duoti progos išsigydyti. <

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALIŠTAŠ

35 South Dearborn Street 
kampas Chicago. IU,
Imkite elevatorių iki pen^t0 
Priėmimo ,kąmb. 506 dėl vyrų ir 508 
dd IpOlftų. Valąnjos: 10 a. m» iki 
5 p- 10 a- m- iki 1)
?, m. Pankeliais, Seredomis ir Suba-1 

imis mfa: Itf’v'm. iki 8 p. m. ■ 
0 Metų TAME PAČIAME NAME Į

"Savas Pas Sav? 
. sako biznieriai 

įHH ;i , I „, DIMį,.#*"-'-—

4177-85 Archer Avė.
Cor. Richmond St, 

Tel. Lafayettė 3171.
' CHICAGO, ILLINOIS

Buk Sveikas, 
Laimingas

Žmonės, kurie yra silpni ar liguisti, tu- 
jvitų__llllLi Nuga-Tonc,__vaisiu*, kurie išvalo
kūnų nuo ligų perų ir padąro jus sveiką ir 
stiprų. Jis pašalina skilvio pakrikimus, pri
duoda naują spėką ir jAųa silpniems ner
vams. raumenims jr KyVąatinKiesiemą orga
nams ir paduro jūsų miegų poilsinga ir at- 
iraivinsntj. Nuga-Toųe yra pardavlnfijimus 
aptiekininku. Būtinai gaukite bonką. Jeigu 
aptiekiuinkas neturi jo. paprašykite ji už- 
raikyti dėl jus iš savo urmininko.

— mm.. .

The Ejiglish Column

° R«. T4.

— .......... . ... . 1 ....... . ............... .
BRIDGEPOJtT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Porn,iių it pi.m,

81T West 34th St
Ttl. Bouln.d 9336

R'll!>ll!IWWWĮW!FTffF* 'ly*
ST, PAUGS HOSPITAL

S ra jūsų apięlipkCS Ligoninį kur 
ia niokStį karterį, kad aplankyt

828 W. 85th Placę
Tel. Bųųląvard 6Q60

WĮ Į* IRI1 WWIW "!»■' ■įpi^ĮU . ' i ' i į|ftį...M
... ....I-—; .Iiy;

Graftas turėjęs savo pusėj 
kai kuriuos prokurorus, kai ką 
iš policijos, šerifų, teisėjų, mė- sutiko atmokėti valstijąi $600, 
rų ir net gubernatorių. Ne taip 
seniai vienuose balsavimuose tū
las politikieris savo wardos dar- 
buotojams pataręs: Jus turite 
gubernatorių, valstybės gynėją, 
šerifą o, jei j.ums reikalinga, 
tai ir teisėją. Jei kas pasitai
kys jums ant kelio, tai nustųm- 
kitę jį šalin. Ateikite pasiruo
šę, ateikite gerai apsiginklavę.

Tokių patarimų politikieris 
davė wardos darbuotojams bal
savimų dienos išvakarėj. Kuo 
kitu, jei ne grafto ir ne poli
tinės rugiapiutės sumetimais, 
vadovavosi jis duodama* šito
kį patarimą?

Politinio grafto pajamos, pa-, 
sjik Merriamo, susidedančios iš 
šių šaltinių: iš uždedamų ases- 
mentų ant turinčių visuopiepčs 
džiabus; iš pasidalininimo alga 
gavusių po|itipį darbą, bet ne
reikalaujamų dirbti; iš sumų, 
kurios užmokamos yra, kad gau
ti politinį 4arbą arba kad gau
ti paaukštinimą; iš kai Įtarių 
finansinių įstaigų, kur laikomi 
visuomenės fondai, ba ir mažas 
nuošimtis ant Cook pąvieto 
apyvartos, siekiančių metuose 
iki $300,000,000, sudaro riebų 
senvičį; iš kontraktų; iš pei’- 
kamų miesto įstaigoms reikme
nų; iš vykinimo perdaug griež
tai arba nebojimo vykinti mie
sto patvarkymus; įš butlegerių; 
iš prostitucijos, iš kriminalis
tų ir priemolių kriminąlistams 
ginti; iš daugęlio kitokių šal
tinių. Faktįnai, kaip Lavipe są- 
ko, politikieriai turi sakytumei 
■■■'"- -... . - . ?■ ■ ■

Bet visko neišskaičiuosi. Vie
nok reikia priminti visai tei
singa prof. Merriamo pastaba: 
nebūtų grafto ėmėjų, jei nebū
tų davėjų; nebūtų prostitucijos, 
jei ji neturėtų kostumerių; ne
būtų gemblerių, jei piliečiai ne
patronuotų gemblemvimo; ne
būtų nė butlegeriųpijei publika 
nereikalautų jų tavorb. Taigi 
4el grafto, dei to “Big Fix” 
kalti yra ne tik valdininkai po
litikieriai, bet ir patį plačioji 
visuomenė. Ir jei daugelis daly
kų Chieagoj klojasi ne taip, 
kaip turėtų, klotis, tai deliai to 
atsakomybė gula ir ant pačios 
visuomenės.

Nereikia manyti, kad “tru- 
belių” turį tjk viena Chipga. 
Minėtoj aukščiau knygoj La
vine 398 puslapiuose paduoda 
faktus vięną paskui kitą apie 

r v.’.’1 1r 1 ■» ..■■..■j 1 '■."ri'tyvT -r”—■—

NAUJIENOS,;‘CN<W0, Ifl.

jgimU pajėgų užuęątf kur ga
limą užtikti ekstra doleris, ir 
todėl šių ekstra pajamų šalti
nių jie suranda begales.

Kaip drąsus graftui ir kaip 
sumanus jam politikieyiai yra, 
pąrodo pav. toks įvykis. Miesto 
ąąlėj mokėt# alga ilgoką laiką 
tūlam “L. C. Smith”, Pasirodė 
tyrinėjant, kad “L. Q. Smith” 
tikrenybėj buvo taipraiteris tuo 
vardu tV (rašomoji ' mašinėlę). 
Reiškią, ir jąi mokėta alga, bet 
kas algą Čmė, taį jau nesuras
ta tur būt- <

Chicagos sanitariamė ^ištrik- 
te vos keleto metų bėgiu suma 
algų pašoko nuo pirmesnių 
$2,000,000 iki $10,000,000 me
tams. Jr tik šiandie, po keleto 
metų, nagrinėjama yra byla; 
iškelta distrikto viršiloms, ku
rioj jie kaltinami išeikvojimu 
apie $6,000,000. O kaip ji už
sibaigs, tai nežinia: gal teismas 
ras juos visai nekaltus.

Small, buvęs Illinois valsti
jos gubernatorius, savo laiku 
ėjo valstijos iždininko pareigas, 
štai dėl iždininkavimo buvo iš
kelta jam byla. Galų gale jis

27" -..........      - ■ ">“■ ■*—4 .1 "1 " - ? • — —
L- ’ ........................1 D -- L-. . - ...............



SUDRIKO KRAUTUVE REKOMENDUOJA

NAUJAUSI LIETUVIŠKI COLUMBIA REKORDAI
16239

16238

16237

16235

1623 1

1620116240

16241

16222

Mainydami į jūsų senų radio, gausite $50.00 nuolaidosMainydami į savo senų radio gausite $50.00 nuolaidos,

3343 So. Halsted Street

Christmas 
Special

Kaip malonu yra turėti gerą radio su Radio-Fonografo 
kombinacija. Per jį galite labai girdėti musų lietuvių 
dainas ir muziką. t .
Perkant naują Sparton Radio Kombinaciją, gausite 
$50.00 nuolaidos už jūsų seną Victrolą arba Radio.

Naujas 
Sparton 
Radio 

Gražiame 
Kabinete 

tiktai

Pas Budriką visados gausite gerą Radio ir gerai įreng 
tą su pilna garantija. Budriko mechanikai pataiso vi 
sokius Radio.

Radio tūbos dėl visokių Sparton Radio ištestintos ant 
vėliausios mados aparatų, jus gausite Budriko krau
tuvėje.

Jus išgirsite gražų programų lietuvių muzikos Kalėdų Dienoje, gruo 
džio 25 iš stoties W. C. F. L., 970 kilocyclcs, nuo 3 iki 4 vai. po pietų

3417-21 Sp. Halsted Street
Phone Boulevard 8167-4705

SPARTON SUPER-SONNE MODELIS 26
Sparton modelis 26 yra puikiame ekspertų padarytame kabinete, šis radio labai 
puikiai groja ir gražiai atrodo. Grojant ant šio radio, galite lengvai kontroliuoti 
balsų ir “static”. Pilnai įrengtas su tūbomis, dabar m a| ftfltik ...............        ZPlvdiUU

Tykiai, tykiai ir Dziedukas.
Vyrų orkestrą.

Šitai išrožijimas fr Sveikas Broli.
Stankūnas ir Tamkiutė

■Ubagai Atpuske ir Kiaulė, Dialiogas.
Dineika ir Petrauskas.

16236—Daratos ir Adelės Polkos.
J, Youngaitis.

Barbora ir Kad Nėr Alaus.
A. Vanagaitis.

16228—Našlaičių Valcas ir Elzbietos Polka.
Orkestrą.

Kazokų ir Šarkio Polkos.
J. Youngaitis, Harmonikos solo.

16233—Lietuvių Polka ir Naujas Gyvenimas, vairas. 
Orkestrą. '

-Kad aš augau pas tėvelį ir Pavasaris Lietuvoj 
F. Stankūnas.

Krupakas, Polka ir Prez. Smetonos, Maršas 
Lietuvos Orkestrą.

-Artojo daina ir Svajonių Naktis.
Stasys Pauras, baritonas.

SPARTON MODELIS 410
Sparton modelis 410 yra pasta
tomas ant stalo radio, 6 screen 
grid tūbų, Walnut veneer kabi
nete, su dinamic speakeriu.

... . $39.50

16219—Apynėlis ir Čir-Vir-Vir.
. A. Vanagaitis.

16218—Ant kalno malūnėlis ir Kam man anksti.kelti 
- J. Olšauskas.

16216—Ukvei ir Senas Bernas. , 
A. Vanagaitis.

Duok Ranka ir Jėškau Tavfs. Polkos. ' 
Mahanojaus Orkestrą.

16210—Oi Praneli negaliu ir Cit Bobule, Polkos.
J. Dirvelis.

16205—Subatos Vakarėli ir Vilniun Trauk.
Vanagaitis ir Olšauskas.

16204—Polka “Jovalas” ir 1-2-3 Brr... Kupletai. 
Dineika ir Petrauskas.

Virginia ir Marcinkonių, Polkos.
Worcesterio Lietuvių Orkestrą.

16200:—Eiva Boba Pupų Kult ir Seni DuokTabokos 
J. Butėnas.

16196—Mergytės Išėjimas ir Mahanojaus Moterė’ės. 
J. AranskasL

S PARTON RADIO 
i‘I{adios T{iche$t Vbice” 

Didelis Pasirinkimas Įvairių Modelių Sparton Radio

SPARTON MODELIS 30
šis puikus instrumentas štai kokius turi pagerinimus: TrilikiĮ rekordų automotiš- 
ka radio-fonografo kombinacija, 10 tūbų, Super-sonne chassis, su automatišku 
balso kontroliuotoju ir su juo galite padaryti rekordų reprodukcijų. Tai yra tikrai 
puikus radio. Pilnai įrengtas, su tūbomis, dabar 

...................................................................... ..............................
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IŠ Bijūnėlio pastogės

Vėl Capone
vi r

Pritaria streikui
Graboriai

Įvairus Gydytojai

Gaisras stokjarduose

JARUSH
Jau sukėlė $10,000,000

Akių Gydytojai

ban

0036

Kaip

1113

Sudegė banko trobėsis

VahndOe

John Kūdikiškas4631 S. Ashland Avi. Tel. Yards 6780

nutarė

*>■

1930 metų taksos bu- 
sinčios 10 nuoš. didesnės

A. PRABISH 
Lietuvis Graborius

i \>i -

jo tėvais 
Juozapą,

išnaudojama 
lięčįia^

Musų patarnavimas lai- 
dotuvėst ir kokiam* įti
kai* vbnomet esti sąži
ningas ir nebrahgns to 
du, kad netariate ii 
laidų nžkikyttiU! tky

Šeimyninis gyvenimas 
kaip real estatas

1646 W. 46th 8t.

Tcbtonal 

Boulevird 5203 

Boulevard 8413

4 sūnūs
Petrą ir Feliksą,^ dvi 

Marijoną ir Josephi- 
:rą. brolienę Petronc- 

Franciškų

ahIbulanče PATARNAVIMAS DIENĄ ir Rakti 
Mes visuomet teikiame širdingų; simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labinusiai reikalingai.

Kampas Wabash Avenue 
Tel Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Cermakas pyksta 
legislaturos

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avi. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6513 So. Rocktvell St, 
Jei. Republic 9723

13*7 86. 49th Ct.

Telefonai

K Cicero 3724

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoja jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

VVindmillerio departamentinėj 
krautuvėje kilo gaisras anksti 
penktadienio rytą. Ta krautu
vė randasi adresu 3601-11 Ir- 
ving Park blvd. žalos turtui 
padaryta nuo $100,000 iki $150,- 
000. Z

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
«ad pačios Naujienos 
yra naudingos.

a. a. Juozapo Jurgitos gi- 
draugai 

kviečiami

Teisybės Departamento 
šininkai ir kiti valdininkai 
rintys reikalų su Al Capone pri
pažino, jogęi Cook pavietb dže- 
loj buvo tyrinėjama skundas, 
buk Capone gaunąs specialių 
privilegijų. Esą, gengsteriai 
lankydavę Capone kuone kas
dien ir todėl jis varęs butle- 
j^erystės biznį arba bent diri
gavęs jį būdamas už grotų.

Sugavo keturius 
ditus

Divotsai sumaiėjo, pra 
sti laikai ir divorsams

Panaikino 11 policijos 
džėlų

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvio 
Graborius Chicagoj

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Re*. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiio Valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Grūmoja bausmė politi 
kieriams

Bedarbių fondas jau tu 
ri $9,945,023

Išsunks visus pinigus iš 
iždo

, Albertui /Guthr, vice-prezi- 
dentui A. II. Cutter & Co. fcrtl 
('įstate firmos, reporteriai pra
nešė, kad jo pati ieškanti atski
ro užlaikymo.

Cutter pareiškė, kad jis nesi
stebi. Girdi, jo ir žmonos gy
venimas buvęs kaip tų real Os- 
tate savasčių kainos. Kai da
lykai bizny atrodė prasti 1929 
ni., jo pati paėmusi divorsą HUU 
jų. Kada dalykai vėliau page
rėję, juodu vėl apsivedę. O da
bar, kai padėtis vėl shprastėjusi, 
žmona ir vėl apleidusi jį.

Lietuvis Advokatai 
2221 West 22nd SL 

Arti Leavitt St. 
Telefoną Canal 2552 

Valandos 9 rft6 iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Bausmė už paniekinimą teis
mo grūmoja eilei žymių politi
kierių ir nepolitikierių piliečių, 
kure nepaklausė pašaukimo atsi
lankyti į teismą ir duoti liu- 
dymus sanitarių distrikto vir
šininkų byloj, perkratinvjamoj 
dabartiniu laiku. Tokios bent 
bausmės reikalauja valstybės 
gynėjo padėjėjas Northup.

Vakar dieną Chicagos ir 
Cook pavieto fondas bedar
biams šelpti šią žiemą jau tu
rėjo prižadų $9,947,023. Fondo 
tikslas yra sukelti $10,000,000.

Dr. Suzana A. Slakis 
f

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 rytos 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais:* Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomit pagal susitarimą 

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

Miesto komptrolierius Szy- 
mezak pranešė aldermanų ta
rybai, kad busią išmokėta $11,- 
8*28,319 nuošimčių už skolas iš 
miesto iždo. Nuošimčiai reikia 
išmokėti 
Bet tas 
džiovins

11 stambių politikierių 
pavojus

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 Iki 12 vai. dienos it 

x nuo 6 iki 9 valandos vakare \

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos ntao 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
* blauzdų gyslas.

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

TeL Boulevard 1401

Re*. 6600 South Artesian Aveoce 
Pbone Prospect 6659 . 

Ofiso Td. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. £LL.

Gaisras kilęs ketvirtadienio 
vakare Svvifto kompanijos san
dėly grūmojo kurį laiką dides
niais nuostoliai stokjardams. 
Ugnegesiai betgi sulaikė ugnį. 
Swifto kompanijai, apskaičiuo
jama, buvę padaryta žalos apie 
$25,000.

Mero Cermako administraci
jos taupumo vajus grūmoja 11 
miesto skyrių viršilų netekti 
džiabo. Matote, Cermakas ir 
jo patarėjai planuoja sujungti 
į, didesnes kombinuotes atski 
rus miesto biznio skyrius. Ti
kimasi šia priemone sutaupn- 
ti bent $3,400,000.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Urestem Auenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS t *
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 Valandai vakaro

JŪSŲ GRABORIAI
* Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741 it 1742

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
.9 OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk duo 10 iki 12 v. dien| 

Pbone *Midway 2880

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

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 

Apdrt IveMadienlb ir ketvirtadienio

Chicago ir North VVestern 
gelžkelio darbininkai balsavo 
klausimą, ar jie sutinka prisi
imti algų kapojimą 10 nuošim
čių, kurio reikalauja gelžkelio 
viršilos. Skaitymas balsų, nors 
dar ne visų, parodė Štai ką: 
3,000 balsų (iš 5,000) suskai- 
tymas liudija, kad 85 nuošim
čiai balsavusių pritaria strei
kui, ažuot numušimui algų.

Policijos komisionierius Ali
niai! pranešė, kad 11 policijos 
stočių, kuriose buvo dzelos 
areštuotiesiems uždaryti, tos 
dzelos tapo panaikintos. Tuo 
tikimasi šiek tiek pinigų sutaU- 
pinti miestui. , ,

VILTIS Dfct SERGANČIO
Nemunui hoRia yra jueij Ilga, h- kiek 

datiK <lukluiT| ir vaįtHu Jus, Ubamtel. bu pa- 
sėkmių, čia yra viltis dėl Jtp». Mimu gyvy
be LelkĮuiiėioM žoIūh tukataiuMliH ISgydfi. Į)r. 
P, lt 8iinall*klH, "* ‘ *
litdukaa, N 
PumIhIiiIo duoti juniii 5 
Apruaykilo 
bonk;. Speciali H ZoHtj 
dėklui ar • 
šiandie ar
M. .4

Gatvekary, prie State 
cago 
dzin si 
rankoj 
Paskui 
ji tin
gus.

Publikai pagailo biednos mo
ters. Pradėjo moteriškei kris
ti nikeliai ir dešimtukai.

Vėliau pasirodė betgi, kad tai 
buvęs moters triksas ubagauti 
iš važiuojančių gatvekariais.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Na u j 1 ė u ošė.

Ofiso Tel. Vktory 6893 
Rezidendjos Tel. Drevei 9111

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- '

1931 metais iki šio mlėnesh) 
buvo 5,640 divorstų Chicagoj. 
O šiemet tik 4,286. Divorsų 
skaičius, manoma, sumažėjęs to
dėl, kad prasti laikai ir šeimy* 
nos bevelija gyventi be šuruni 
burum, ažuot skirtis, kai laikai 
□rasti ir pinigų nėra.

, Bedarbių Fondui Cook pavie
te ir Chicagoj iki penktadienio 
jau buvo sukelta $10,021,334/ 
Reiškia, fondas pralenkė nužiū
rėtą sumą dešimties milionų. 
Bet fondo vedėjai mano varyti 
vajų aukomis rinkti ir toliau, 
ba pagelbos bedarbiams bus 
reikalinga šią žiemą kiek tik ga
lima jos gauti.

Gaisras padarė nuosto 
liy $150,000

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja Virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m»» 
tos kaipo patyrei Sydytoja*. chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vys 
rų, moterų it vaikų pagal naujauaius 
metodus X-Ray ii kitokius elektrai 
prietaisus.

Ofisas it Laboratorija: 
1025 W. \8tb St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6804

Valstijos legislatura 
išsiskirstyti iki 5 d. sausio men. 
1932 m. nieko nepadariusi Chi- 
cagAs ir Cook pavieto finansi
nei padėčiai pagelbėti. Delfai 
to meras Cermakas turi rimtą 
pyktį • ant jos, kaip lygiai turi 
pamato pykti iij daugelis chi- 
cagiecių.

. 1930 metų taksų rata laukia 
ma busianti paskelbta ateinanti 
pirmadienį. Ir nužiūrima, kad 
taksos tiems metams busian
čios 10 nuošimčių didesnės, nei 
1929 m. Taip leido suprasti pa
vietė klerkas SvVeitzer.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryzo iš Lietuvos
Palengvins akių (tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
fekių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimai daromai su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandoj 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

\ Daugely atsitikima akys, atitaisomos be 
' Ofeihią. 'Kdįfįo^ipigiau kdip kitur.

4712 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 7589

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse ' kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano, 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevtlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

-♦Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris «pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Patk 797

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
\ (Naryautkas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2420 Marquctte Road

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

PHYSICAL 
- THERAPY 

V MIDWIFB

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

Dėde ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo 

rius Eudcikis, Te!. Yards 1741.

R. A. VASALLE.
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Rohm 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL valu 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

2 7 iki 9 vakare
Olis—Utarru Ketv. it Subatos valu 
Vasalle—PaUn Sėt. it Pėtnyėios vak’

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BAlSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai

718 W.
Tel. Roosevelt 7532

nei vienas nepraleis, Kad pasi
matyti su Sarity ir iŠ jo dovar 
ną gauti. Įžanga busianti la
bai prieinama, taip kad visi 
galėtų ateiti.

Beje, pradedant ,tsu pirmą 
savaite po Naujų Metų Bijūnė
lio savaitinės pamokos perke
liamos iš sekmadienio ryto į 
šeštadienio popietį, nuo 2 iki 
4 vai. po pietų. Sako, dauge
lis tėvų nusiskųsdavo, kad sek
madienį ne labai paranku at
vesti vaikučius j pamokas. Da
bar tikimės, kad bus visiems 
parankesnis ir liuosesnis laikas. 
Viso labo Bijūnėliui.—Nosius.

' •: '■ ' '■ t 4’
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Graberiai /

T<1. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Keturi banditai, dariusieji 
lioldapą krautuvėj adresu 2307 
Milvvaukee avenue. tapo sugau
ti. Sugautieji banditai pasisa
kė esą Peter Delano, John Mar- 
co, Bobcil Witty ir Charles So- 
lansky.

Chi- 
gatvių, biednai pasirė- 

nioteris su čemodanu 
staiga pradėjo dairytis, 
uuliudusi pareiškė, kad 

būt pametusi savo pini-

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago. I1L

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105' W. Adams St., Room 2117 
Telephons Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd & M 
Telephont Roosevtlt 9090 

Namie 8*9 fytt. TeL Republfc 9609

sausio 1 d. 1932 
išmokėjimas visai 
miesto iždą.

JUOZAPAS' JURGILAS ' ' 
Persiskyrė su . šiuo pasauliu 

gruodžio 16 dieną, 11:30 valan
dą ryte 1931 m., sulaukęs 55 
mėtų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Tauragės parap., Papušy
nės kaime. Amerikoj išgyveno 
34 metus. Paliko dideliame nubu
dime moterį Marijoną 
T urauskaitę 
Liudviką 
dukteris 
ne, brolį Pet 
lę, du brolvaikius —t- 
ir Floreoce, dėdę Sr.ai6 
dėdyni 'Barborą 
minės. Kūnas pis/r^oTa 
6940 S. Campbell Avę,

Laidotuves įvyks . panedėly, 
gruodžio 21 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, SouthJ Chicago 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Ąrcher Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Vtrginia

Sudegė Warrenville kaimelio 
banko trobėsis. žalos turtui 
padaryta apie $190,000.

Northsidės lietuvių jaunuolių 
būrelis Bijūnėlis jau arti trys 
mėnesiai kaip darbuojasi, la
vinasi kas sekmadienio rytas 
nuo 10 iki 12 vai. Almira Si- 
mons parkelio svetainėje, 1640 
N. Hancock Str.

Dalyvių skaičius irgi jau ge
rokai išaugo, nors nuo pradžios 
sezono rinkosi labai nedrąsiai, 
su mažu skaičių mokinių. Bet 
kas sekmadienis „ vis prisidėjo 
po biskį ir dabar jau būrelis 
malonu matyti.

Suprantama, northsidiečiai 
negali Bijūnėlio apleisti. Teko 
sužinoti, kad Bijūnėlis stropiai 
rengiasi prie pirmo šio sezono 
parengimo, kuris įvyks sekma
dienį po Kalėdų, t. y. gruodžio 
27 dieną, 7:30 vai. • vakare Al
mira Simons didžiojoje svetai
nėje. Bijūnėlis žada duoti gra
žų kalėdinį veikaluką “Petry- 
tė” su dainomis, šokiais ir mu
zika. Be to, duos gražių pa- 
marginimų programą: monolo
gų, deklamacijų, dainų, solo ke
lių muzikalių instrumentų ir 
tam panašiai.

Po programų bus ir šokiai 
erdvioj svetainėj. Kas svarbiau
sia, ypač jaunuoliams, tai kad 
►Bijūnėlis turės Kalėdų eglaitę, 
gražiai parėdytą ir patsai San
ta Siaus atsilankys su pilnu 
maišu dovanų, ir sako doVanas 
duosiąs visiems jaunuoliams 
kiek tik jų ten bus. Tikiu, 
Northsidės jaunuoliai progos

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį
Ofiso it kez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAKELIS
7Ū6 W. 35U1 St. ' 

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

Ncdėldianiaia pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Westem Av, 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 So. Halsted Street

'j'" V .-.m-

šeštadienis, gr. 19 Čl., 1961

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamūotojas
Moderniška KokplyČia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS 
............................ ■■ ■ ■ , . ,

Pristatome į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

1 Vainikai
3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Lietuves Akušerės

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

M testo Ofisas 77 W..’Weuhingtoa St, 
Room 1502 TeL Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vikarais: Ut*rh., Ketv., Ir Suhatba . 
— 6 iki 9 vaL K 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 735f

Namų Tel. Hyde Park 3395

___ Lietuviai Gydytoja!

DR. MARKERIS
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.
x Phone Boulevard 8483

A. MONTVHL M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2406 W. Madisoh SL

VaL: 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Td. Wwt 2860

N amt) telefonas, Bmnitokk 0597 
■.......... ....... >.... ......-

SVARBI ŽINUTE
DR. ML T. STR1R0L

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į nadją vietą po nr 

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

Nedėlioj pagal sdtartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Htį!

3307 Aubiirn Avė.
CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomil ir nedėliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblic 7g68
. . i . i.. ^1.1 Lk...-—. fc.

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Utarninkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

. 4180 Archer Avenue 
. šak Midland Banko z

Telefonas Yards 0994 .

Dr. MAURICE KAHN 
4631 Soutb^AMand Avuuue 

Ofiso valahdos:
Nuo 10 {k! 12 dieną, 2 iki 3 pb piet.

7 iki 8 tai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rež. Telephone Plaza 3200 vv- r . - r-- ---— _---- . . . . -a-- -Za.

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

kampas 67th it Artėliau Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

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

nedėliotus pagal susitarimą
■ u....... .i . . ........ ..i....... — —............—-i— 1 ■ m* "■■■■'

Dr. A. P. Kazlauskfe
Dentistas

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidence Phone Hemlock 769 V

Tel. Caag |010 ' Veneriko!

M^Rdhwedder, M. D> 
, 1800 8. foitaed St. 

"CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varlcost Gyslos ♦ Odos

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

. MIESTO OFISAS
127 N, Deatbom St.» Rooj 

Telefonas Central 441 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 4 H pkti 

Gyvenimo vieta 
3323 South HahMl Sttaei 

Tel. Boulevatd 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieng 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytn

čia yra v
iniatiKklrt, GarslauslaB PaftaUiyjo Žo- 

Dumtu AVe., UhlOAro, III.i 
bandymu dykai, 

lavų litrą ir mto įratiBite $1.OU 
__Ulj Gyduolių dykai. Fri

de apmokėjimui pcrsiuntiiuo. Ateikite 
ra&ykito. 

tart BrhĮfcifiMBfciBli itild/itli ui»
„ llli ii Hli m »iiW»
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STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit i namui 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
6504 So. Washtenau> Avė.

CHICAGO, ILL.

ninko ataką ant lietuvio-ameri 
kono piliečio. '

Bylos klausiai teisėjas Fra n-

Jau beliko tik kelios valandos 
11 vai. prasidės dvi džiaugs
mingos, linksmos vaikams va<

PRANEŠIMAI

Lietuvių

SPECIALIS ’
Žiaurus policininkas 

sumušė lietuvi

Išpardavimas
Prieš Šventes

Lietuviai turėtu protestuoti 
t merui Cermakūi

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

tik prieš metines šventes už pusę 
kainos visiems.

RADIOS

Re skirtumo kokios išdir-
byslės ar mados kombinaci
jos su specialiu kabinetu ir 
tūbom, pilnai Įrengtas už

39 k 99.50

Ai- jus žinote, kad yra galima dabar pasirinkti sau tin
kamą parlor setą visą Mohair ar Lininį? Didelis pasirin
kimas musų dirbtuvėj. F
Kaina tik ............................................................
..................................................................... -........... .. —.—  —t —------------- i.'

eis BoiTelii stokjardų policijos 
teisme, kinį policininkas Kirk 
turėjo drąsos padaryti skundą 
prieš Juozą Draugelį, kaltinda
mas jj “kliudymu'policijos tar
nautojui”-, “betvarkiu elgėsiu” 
ir “mėginimu atimti revolverį 
iŠ policijos tarnautojo’. Po to, 
kai visi liudininkai buvo iš
klausyti, jų tarpe ir 11 metų 
lietuvis bernaitis, Aleksandras 
Baksis, gyv. 852 VVost 33 St., 
teisėjas Borrelli įsakė Juozui 
Draugeliui nusivilkti iki juos
tos, kad jis galėtų pamatyti už- 
gavimus ir skaudulius brutalu
mo aukos pakaušy ir ant nuga
ros. r ,

Meras Cermakas ' pasiuntė 
du asmeninius atstovus teismui 
ir komisionierius James P. All- 
man paskyrė investigatorių D. 
E. Micbaels bylai klausytis su 
Įsakymu raportuoti jam tuojau, 
kai tik policininkas Kirk ir vi
si liudininkai išpasakos, savo 
pasakymus teisine po priesaika*

Advokatas Jošeph A. LAsec- 
ki nusivežė visus liudininkus į 
departamento inspektoriaus P. 
R. Crippen ofisą prie 11 ir 
State gatvių, kur reikiami do
kumentai btivo surašyti, kad 
patiekti daluką Civilės Tarnybos 
Komisijai tikslu suspenduoti 
iš tarnybos Jack V. Kirką.

1 Lietuviai politikos ir profe
sijų veikėjai turėtų pasiųsti 
merui Cermakūi nurodymą, kad 
jie reikalauja teisybes Juozui 
Draugeliui ii* tuojautinio palei
dimo iš darbo to brutalaus poli, 
cininko Jack V. Kirko.

Šiandien Įvyksta 
vaikų parengimai
Mildoj ir Romovoj

Netrukus po to policinin- 
Kirk stigrįžo j garažą ir 
trumpai Frankiui Juciui:,

Dining Room setas 7 šmotų ftft
tiktai už ................................................... .
6 kėdės ir stalas su pailginimu visokių*madų ir baigimų

ŠILDIMUI 
PEČIAI

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

dėl

19.75 k ’50

Del parankumo musų krautuve ir setų dirbtuve ,yra at
dara kas vakarą iki 10 vai. Nędėliomis nuo 9 iki 1 vai. 

po pietų.

3224—6 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Victory 1657

GARSINKITE? “NAUJIENOSEM

Be jokios priežasties airis po
licininkas vardu Jack V. Kirk, 
žvaigždės numeris 6577,' pa
skirtas Deering policijos stočiai, 
neteisingai ir neteisėtai pavar
tojo savo buožę prieš jauną 
lietuvį, Juoz J. Draugelį, vedu
sį vyrą, 32 metų amžiaus ir 
gyvenantį su savo žmona adre
su 3237 South Auburn avenue.

Mes patiriame iš policijos re
kordų, .kad šį skandalinga ir 
brutalė ataka įvyko pirmadieni, 
gruodžio 7 d., apie 4:30 valan
dą popiet garaže paduotu aukš
čiau adresu. Policininkas Kirk 
atsilankė ten su1 tulu p. David 
D. Cooper iš Waukegano, ku
rio karas buvo sužalotas pirm 
poros dienų prie Oak Park avė. 
ir West Madison street, Oak 
Parke.

Atrodo, kad koks nors liudi
ninkas, matęs tą automobilių 
nelaimę, užsirašė nelaimės kal
tininko ir pabėgusio šoferio nu
merį, bet matomai jis padarė 
klaidą, ba karo savininkas at
sakąs minėtam laisnio nume
riui, p. Frank Jucius, kuris gy
vena adresu 3362 South Hal
sted street ir turi Cryslerį lai
komą garaže po numeriu 3237 
South ^Auburn avenue, griežtai 
tvirtina, jogei jo karas nebuvo 
vartojamas nelaimės dieną.

Kada policininkas Kirk ir p. 
Cooper apžiurėjo p. Juciaus au
tomobilį ir negalėjo surasti jo
kių vėlesnių' laikų susikulimo 
įrodymų, juodu apleido garažą 
ir išėjo į gretimą alėją pasitar
ti j 
kas 
tarė
“Aš manau, kad Hinisiu paihiti 
jus į stotį”. ;

Išgirdęs tuos žodžius, Juozas 
Draugelis užsistojo už FraAlų 
Jucių, tardamas mandagiai ir 
tikslia anglų? kalbą: “Kodėl jus 
norite areštuoti ’Frankį? Jus 
patys matėte, kad ant" Frankio 
karo nebuvo žymių arba ,nu- 
bruožimų. Be to, jus neturite 
waranto Frankui, o be waranto 
negalite paimti ji,”

“Tai tu manai, kad esi gud
rus—tu gudrus polakai —- aš 
jaučiu lyg norą paimti tave 
kartu”, piktai pareiškė policL 
pinkas Kirk. •

“Gerai! Aš nuvešiu jus į sto
tį savo karu”, veikiai sutiko 
Draugelis. '

Tuo tarpu, kai Draugelis da-^ 
re garažo duris, pasisukęs nu
gara į Kirką, policininkas kilto 
jam buože pakaušin iri nesilio
vė mušęs be pasigailėjimo net 
tuomet, kai Draugelis pradėjo 
bėgti tolin nuo šio brutalią 
užpuoliko apsipylęs krauju ir 
svyruodamas dėl netekimo •krau
jo. Policininkas Kirk pasivijo 
jį prie šv. Jurgio bažnyčios ir 
išsitraukė revolverįs grūmoda
mas peršauti beginklę auką.

Patroliaus vežimu pašaukė 
DaVid D. Cooper, ir Draugelis, 
sudaužytas ir kruvinas, tapo 
nuvežta^ į Deering \ policijos 
stotį ir įmestąs' kamarbn, o po
licininkas Kirk ; lyg ; pasiteisin
damas pastebėjo :' “Tu gausį dar 
daugiau, tu k-lės vaikb...”

Policijos brutalumo nekalta 
auka buvo nugabenta į Gook 
pavieto ligoninę, kur jo žaizdos 
tapo apžiūrėtos įsiūta vie
nuolika siūlų galvoj, o po to 
jisai buvo sugrąžintas atgal į 
policijos stotį, kur jo pati, Jo- 
zefina Draugelis, laukė su gimi
nėmis, kad išimti jį ant kauci
jos.

Draugelių šeimyna pasisam
dė advokatą, Laseckį,; iš Brigh- 
ton Parko, kuris tuojau surašė 
fyaltinimus policininkui Kirkui. 
Mėras , Anton CėrpiąĮc taipjau 
buvo painformuotas apie liepa-

43,000 vaikų rengiasi juose da
lyvauti. Jų laukia Įdomus ka
lėdiniai progrfthKii

• . .. i : ■

3,000 lietuvidkų ir lietuvai
čių jau rengiami šiandien į lin
ksmus kalėdiriiifs “theatre par
ties” Mildos ir Ramovoš teat
ruose, kur lietUVių universitetų 
studentai “Lithilanian Uhiversi- 
ty Clubv rengia jiems visiems 
tikras, džiaugšmingąs ’ Kalėdas.

Juokingos korilėdijos, įdomus 
kalėdiniai ptMJikšlai, margu
mynai. Kalėdų Dieduko dali
nami saldainiai, viskas laukia 
jaunųjų svečių, kurie kelias va
landas prieš parengimu pradėji- 
mą jau bus būriais apspitę 
Ramovos'it Mildėš teatrų diyis. 
Maži, dideli, aukšti, žemi, visi 
užkimšę šalygatvius pakantriai 
lauks vienuoliktos, kuomet pro
gramas prasidės,

Programas bus gana ilgas ir 
tęsis apie dvi valandas. Po pro
gramų, vaikams išeinant iš te
atrų, kiekvienas bus apdovano
tas saldainiais.

Hemoroidai Gydomi 
Be Operacijos.

Garsus Europos Specialistas pasako kaip. 
Garantija duodama, šimtai išgydytų bo pei
lio. Be operacijos. Bo llgoninds išlaidų. Bo 
išŲkinio iš darbo, čia jus gausite tą patį pa
tarnavimų, ką ir garsiajame* McCloary P)le 
Institute, Missouri valiit., tiktai už mažes
nius kaštus ir nereikės važiuoti j kitų miešta 
Ateikite šiandie, arba rąžykite tuojpils dol 
specialiu Nemokamo pasiūlymo egzandnacl- 
ios ir vlerio treatmento arba 5 dienų žolių 
?reatinentų ir patarimų—25c per paštą. Di\ 

P B. Šimanskis, Hemoroidų- Specialistas, 
1800 N. Damon Avo.. . (Jhicago, III.

PPOGA KELIONĖMS
Kasdie į Ney York $13. Florida $18. 
Dalias $13. California ^usu ar auto
mobiliu $20. New Orleans $13. Detroit 
$3. St. Lftuis $3*. ' Minneapolis $6. 
Omaha $4J. Pittsburg $7. Kansas City 
$7./Mianii $32.75, /Clevejand $£.75.

U, S. LIMOUSINE LINES/’ ? 
l /HOTEL GRANT, :

6. N. Dęarborn. Tel. Randolplą 4209

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

■ - » iš
WCHI stoties > 

1490 kilocycles
Nedelioj, Gruod. 20 d. 
lygiai ntio 2 ikį 3 vaL po piet 
Programas susidės iš giesmįų 

ir kalbų , 
i Kalbės

F. ZAVIST
Apie Kalėdas

Ir bus dviejų pasikalbėjimas. 
Kviečiame visus pasikįausy-

teisinamą brutalia airio įjolici tb iš ko 'busite palinksmintu

landos. /
Tie, kurie dar neturi tikėtų 

ir pasiskubės dar gulės gauti 
sau vieną tikėtą šiose vietose:

Naujienose, 1739 So. Halsted
St., j (

Margučio ofise, 2437 W. 69 
St.

Bijūnėlio vaikų chore, ir
Jaunojoj Birutėj.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas prieš- 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 20

1 JVlClUsIZ.lU aVVldinvjCf L t L

W. 23rd PI. Nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus renkama valdyba ir bus 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. Jau
nimas turės 
jubiliejiniais 
čio nuo 1 6

paskutinę progą įstoti šiais 
metais be. įstojimo mokes

ni. iki 25 m. amžiaus.
— S. Lenkauskienė.

Lietuviškos T aut tikos 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.

Holdapas lietuvio 
bučernčj

Merginos apipiešė lietuvio 
krautuvę

Dvi' merginas^ bandites įėjo į 
lietuvio Wa)terio Butkaus bu- 
čerhę, 4202 South Campbell 
ąve., Brighton Parke, užvakar 
rytą, neužilgo po to, kai p. 
Bartkus atidarė krautuvę biz
niui.

Bučeris tuo laiku pildė orde
rį, kostumerkos, kai merginos į- 
ėjo krautuvei!. Atleidęs pir
mąją kostumerką, p. Bartkus 
rengėsi priimti merginų užsa
kymą. Staiga viena iš jų at
kreipė į jį revolvėrį ir paliepė 
jam eiti į šaldytuvą (aisbak- 
sį). Bartkus turėjo klausyti.

Gį merginos, išsiėmusios iš 
registerio $60, skubiai ,apleido 
krautuvę ir pabėgo kartu y su 
vyru, kuris laukė jų oro pusėje.

Bartkų paliuosavo iš šaldytu
vo vėliau atėjusi kostumerką.

Atsišaukimas Į Chi 
cagos Lietuvių vi

suomenę
. , ------1-------

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

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

Elepa Bertcher, 
Emilija Šukienė, 
Jennie Zymont, 
Maria Jurgelonis.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir'storus vilnonius evetferius ir 
papčiakas. Taisorn senus svederius. Me» 
parduodam žemom kainom idant ralfitumfii 

sutaupyti nuo 75% iki 100%

F. SĖLEMONAVIČIA
B<M WMt 33rd SI

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

3486

____  L

Kalėdines Dovanas
Pirkite pas mus

BERNARD PETKA’S
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

4171 Archer Avė.
prie Richmond St. ' /

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

skanus užkandžiais 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

A. F. CŽEŠNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULKURINRS VANOS IR 
ELKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo liftų, reuma-, 
tlzmo, nervų, lumbafto, Balčio, naraly- 
zldus, sclatlca Ir visas panafilas ligas gy
dome su elektros therapy, vloleĮlnlaįs 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfUrinčs vanos sutvirtina vandenį 
iki 165- Ir 175 > laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa- 

, tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys-r-$l.50. 
Moterims antradieniais—•dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel, Boalevard 455»

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
getai angliškai' visur turi paąisekimą 
ir, pirmenybę. Anglų kalbos, Aritme
tikos, knygvedjstčs,- • stenogmfijps, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir grejtai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čja yra mokinajna to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius i auk
štesnį mokslą į viepus metus.

M' ’ • ‘ ' k. '

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHiCĄęp/ILL^

įciassiFiEū aosTĮ
RENDAI Šviesus, patogus, apšildo

mas kambarys, prie geros transportaci- 
jos. šaukite Lafayette 9832.

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

RENDON apšildomas, geras kamba* 
rys pavieniui arba porai, "2 lubos.

3243 Emerald Avė,
Bridgėportas. D. L. K. Vytauto 

Draugija laikys priešmetinį 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. rašt.

Draugystė Lietuvos Dukterų priešme
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 19 d., 
7 vai. vakare, Mark White Parke pa- > •» * n«,,uw, 0>«ui,ų ,į>»an-
prastoj svetainėj; bus renkama valdyba* čio. Ieško jo sesuo ir^motina. O. Petri^ 
ir kiti svarbus reikalai bus svarstomi, 
tad gerb. narės nesiveluokite, yra visų 
pareiga dalyvauti šiame susirinkime, nes 
šis susirinkimas yra svarbiausis.

A. Dudonienė, sekr.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 35 iki 42 m. su mažu kapi
talu, mylinti gyventi ant ūkės. Esu 
našlys 42 m. bevaikis. Rašykite. A. 
Raugelis, Palatine, III.

PAIEŠKAU Felikso Peęrilionio, pa 
eina iš Tyvelkių kaimo. Šiaulių apskri

lionienė, Lietuvoj. Žinantieji 
kic pranešti šiuo adresu:

ST. PETRAUSKAITĖ 
1534 N. 16th Avė., 

Melrose Park, 111.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

B
Dienomis ar vakarais. Del informacijv 

šauk arba rašyk t'

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Weat Madison Street

Business bervice
Biznio Pa t ani avimas ,   

DABAR ŽEMIAUSIA KAINA. Sta
tome ir taisome namus. Šaukit Republic 
1598 J. J. Grybas and Co. General 
Carpentcrs and Millwrights

6142 S. Fairfield Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiflal

STORADŽIAUS RA
KANDŲ BARGENAI 
Miegamojo, Valgomojo ir Seklyčios 

Setai $29.50. 200 kaurų $5 ir augs.
75 pečiau bile rūšies $6.95. 45 Radi
jai, nauji ir vartoti, elektrikiniai A. C. 
$10 ir augs. 40 pusryčių sėtų $7 95 ir 
augs. Poilsio kėdės, Bukimo kabinetai. 
100 pilno didumo naujų Matrasų 
$2.98.
K Grojiklis pianas ar * radio dykai -su 
kiekvienu 4 kambarių autfitu.

WEBER BROS. 
5916 S. State St. 

Atdara utarn., ketv. ir sub. vakarais.

PAAUKAUSIU du augštos rūšies šil
domuosius pečius. Turiu tuojaus par
duoti. 2862 W. 21 St., 1 floor.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 kambariai, garu 

šildomi, naujas moderųiškas namas. 
*Marquette Parke. 2622 W. 69 St. Tel. 
Prospect 0833.

RENDAI keturi kambariai su mau
dyne ir šiltu vandeniu apšildomi, renda 
$25.00. 2107 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomi, gražus, švie
sus, antros lubos, labai pigiai. 4611 St 
Turner Avė. Lafayette 1421.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl merginų ar

ba vedusios poros be vaikų '$3.00 savai- 
ten, gali valgį pasigaminti, ant 63čios 
netoli 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. Tel. Triangle 7620.

RENDON didelis ir šviesus kamba
rys, garu apšildomas, atskiras įėjimas. 
J. Shimbel, 3301 Wallace St. Tel. 
Boulevard 9763.

Tel.

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

PASIRfeNDUOJĄ' didelis kambarys, 
apšildomas, dėl vaikino ar merginos. 
4109 S. Rockwell St., 1 augštas.

MARQUETTE MANOR kambarys 
rendon, apšildytas, atskiras \ {ėjimas. Ne* 
brangiai, Box 1374, Naujienos, 1739 
So. Halsted St. »

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kinų ar. merginų, su valgiu ar be, pirmos 
lubos, Mrs. M., 4077 Archer Avė.

PASIRENDUOJA 2 dideli, šviesus 
bedrumiai su visais patogumais, nebran
giai, , 3 lubos iš fronto.

3139 Emerald Avė.
-'u..-........ ....................................... .................... .. ............. ................... ............................................... ..........

RENDON kambarys dėl moterų arba 
vaikinų su visais parankųmais. 1750 
Wabansia Avė., 3 lubos iš priekio.

PASIRENDUOJA kambarys didelis, 
šyiesus, apšildomas, prie mažos ir šva
rios šie^nynos, vaikinui, merginai ar ve
dusiai porai, su 

'lubos. .6955 S.
Hemlock 9499.

ar be valgio. 
Rockwell St.

Antros
Tel.

Help Waiited—Malė
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS geras kepėjas lietu
viškos duonos. Darbas užtikrintas. 
Taipgi gali prisidėti prie konpanijos su 
mažu kapitalu.

VINCENTAS STANKUS 
Biznis 934 W. 29 St.

Rez. Phone Hemlock 0707

Help Wanted—Female
REIKALINGA MOTERŲ prie kar- 

šimo bovelnos.
1820 W. 14 St.

Business Chances

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

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

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
su mažu namu, bargenas.

Lafayette 8780

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

PARDAVIMUI labai pigiai Sauliaus 
(shoe repairing) šapa, išdirbta per 18 
metų. Visos reikalingos mašinos ir {ren
gimas. pagyvenimui kambariai.

Del informacijų kreipkitės 
LEATHER SHOE MAKER SUPPLY 

4840 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 0421

Keal Estą te For Sale
Namal-Žemė Psrdąvimoi

Paul M. Smith & Co.
RBAl ESTATB 

LOANS JB INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namo* 

torui, farmas, biznius visokios rųšics 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgafi 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng 
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
DAtarnavimas.
4425 So. Fairfield Ąve.

TeL Lafavette 0455.

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

»

PARSIDUODA nacija murini 5 kam
barių burigalow, oktagono frontas, spin
dintys stiklai, su vandeniu apšildoma. 
Bungalow stogas, uždaryti porčiai, 30 
pėdų lotsų, viskas išmokėta. Randasi 
prie vienuolyno, vertes $8,000, atiduo
du už $5,200, savininkas.

4426 So. Western Avė. z

BARGENAI

Dabar laikai pirkti namus. Tokios 
progos ntsulauksite kol gyvensite.
\ 8809-11 So. Ratine Are.. 4 flatų 
po 5 kamb. Lotas 60x125, visas ii- 
renduotas, $230 į menesį. $9000 įmo
kti.

3748 So. Emerald Ave„ 2 flatai po 
4 kambarius, namas kaip naujas, $900 
įmokžti.

3003 So. Lowt Avė., 4 flatų muro 
namas ant 2 lotų, ¥10,000. Savinin
kas duos morgičių.

4321 So. Rockwell 
mas po 6 kambarius. 
$3,500 ar daugiau.

4311 So. Halsted
mas, Storas. 4 kambariai užpakaly Sto
ro. flatas 7 kambarių, 2 karų gau
džius, Storas geras dėl visokio biznio. 
Sale teatro ir prieSais stokjardų vartus, 
įmokiti $3,000.

6139 So. Sacramentp Avė. 3 flatų po 
6 kambarius, lotas 40x125, visas išren- 
duotas $180 į menesį, parsiduoda už 
morgičius.

South Saidoj 8 flatų namas parsiduo
da už morgičius, rendos į menesį 
380 dolerių, įmokčti $8,000.00.

Del...............................

St., 2jų flatų aa- 
Sl 0,500. įmokėti

St., mūrinis na-

neša 
<► ■

/ij

informacijų kreipkitės

STANLEY SHIMKUS 
1110 W* 35th Su

M

am




