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Bagočius Nominuotas Pirmuoju Kan
didatu į SLA. Prezidentus

Gugis Gavo Absoliučia Dauguma; Kiti Kan
didatai Irgi Pirmose Vietose

■ ■ - /

Didelė pažangiųjų 
kandidatų pergalė
SLA. nominacijose

Chicago, III.— Rezultatai ašt
rios kovos dėl nominavimo kan
didatų i SLA. Pildomą Tarybą 
jau paaiškėjo. Jie rodo, kad lai
mėjo pergalę ta Susivienijimo 
narių dalis, kuri rėmė SLA. Vei
kėjų Vakarų Komiteto išstaty
tą kandidatų sąrašą. Tą sąra
šą taip pat statė Progresyvi* 
Naujosios Anglijos Komitetas ir 
Brooklyno Veikėjų Komitetas.

Apskaičiavus apytikrius ži
nias, kurios šiomis dienomis bu- 
vo gautos Chicagoje iš kietųjų 
anglių distrikto Pennsylvanijoje 

rytinėse 
vaisujo^F^Hugiausia balsų no
minacijose gavo Fortūnatas J. 
Bagočius—-j prezidentus, Jonas 
V. Grinius—į vice-prezidentus, 
Dr. M. Vinikąs—į sekretorius, 
Kazys P. Gugis— j iždininkus, 
S. Bakanas (arba Januškevičius, 
Jr.) ir Gęo. J. Stungis — j iždo 

B. Bronušas 
—į dakuuris^voTejus.

Daug balsų taip pat gavo, 
nors mažiau už Bronušą, ir Dr. 
A. J. Karalius.
Gegužis nusmuko j trečią vietą

Nors galutinų skaitlinių dar 
nėra, bet esamomis gana smul
kiomis žiniomis tenka spręsti, 
kad nominacijose dalyvavo tarp 
5,500 ir 6,000 žmonių, kas su
daro daugiau, kaip trečdalį vi
sų SLA. narių. Toks didelis 
nuošimtis nominacijose nedaly
vaudavo net tais laikais, kada 
ėjo atkakliausia kova su bolše
vikais.

Lenktynėse į prezidento vietą 
Vakarų Komiteto kandidatas 
Bagočius sukirto dabartinį SLA. 
prezidentą, St. Gegužį, keturiais 
ar penkias šimtais' balsų. P-ną 
Gegužį pralenkė net ir Jonas 
Grinius, kurį statė kandidatu į 
prezidentus Grand Rapids’o ir 
Kenoshos socialistai ir Naujo
sios Anglijos sandariečiai. Tuo 
budu p. Gegužis laimėjo tik 
trečią vietą lenktynėse. O Juo
zas Račiūnas, kurio kandidatūra 
buvo reklamuojama ir laiškais, 

J
ŪSŲ apielinkės gerbūvis priklauso 
nuo Jus pačių. Jus galite jj pakelti, 
arba nupuldyti. Atsiminkite,. jog 

‘ remdami savo apielinkės biznierius, Jus 
kartu palaikote ir savo apielinkės ger
būvį. Nevažiuokite, neieškokite bargenų 
kitur. Jūsų apielinkės biznieriai turi vis
ką kas Jums yra visada reikalinga,

Pirkite savo apielinkės krautuvėse

ir pamfletais, ir per laikraščius, 
ir per radio, gavo tik ketvirtą 
vietą, nesurinkdamas nė tūks
tančio balsų. Jeigu pirmesnieji 
trys apsiimtų kandidatuoti ga
lutinuose balsavimuose, tai p. 
Bačiunas negautų nė nominaci
jos. Iš didelio debesio, vadina
si, mažas lietus.

Apytikriu apskaičiavimu, už 
Bagočių paduota daugiau, kaip 
1,700 balsų, o už Gegužį —apie 
1,300.

Jurgeliutė—(antroje vietoje

Nominacijose kandidatų į vi
ce-prezidentus Jonas Grinius 
Vakarų Komiteto kandidatas, 
lengvai pralenkė p. Mikalauską, 
gaudamas apie aštuonis šimtus 
balsų daugiau. Tautininkų kan
didatas Vokietaitis, savo keliu, 
pasiliko toli užpakalyje Mika
lausko.

P-lei P. Jurgeliutei pavyko 
geriau, negu p. Gegužiui, nes 
ji, nominacijose į sekretorius, 
pateko i antrą vietą, gaudama 
kuone dusyk tiek * balsų, kaip 
Čekanauskas. Bet Dr. Vinikas 
(Vakarų Komiteto kandidatas) 
bus dasivaręs, rodos, iki 23 šim
tų balsų ir pralenkęs p-lę Jur- 
geliutę kokiais septyniais šim
tais.
DIDŽIAUSIAS PASISEKIMAS 

—GUGIO
Didžiausią pasisekimą iš visų 

kandidatų, koki tik buvo no
minuojami, turėjo adv. Kazys 
P. Gugis, dabartinis SLA. iždi
ninkas ir kandidatas į tą patį 
urėdą naujam terminui. Jo opo
nentai, Tareila ir Lopatto, abu
du kartu gavo 500 balsų ma
žiau, negu jisai vienas. Balsų 
skaičius, paduotas už Gugj,sie
kia netoli 3 tūkstančių. ■

Tarp kandidatų j iždo globė
jus kova dėl pirmos vietos eina 
tarp Januškevičiaus (dabartinio 
iždo globėjo) ir pittsburghiečio 
S. Bakano. Tik galutinos skait
linės parodys, kuris jų dviejų 
bus viršuje. Geo J. Stungis se
ka tuojaus paskui juodu. Toli 
atsilikęs yra p. Raginskas (da
bartinis iždo globėjas).

I daktarus-kvotėjus geriausia 
“bėgo” Vakarų Komiteto kandi

datas Dr. Tp. Bronušas, kuris, 
matyt, bus gavęs vienuoliką ar 
dvyliką šimtų balsų. Toliaus ei
na rungtynės tarpe Dr. Kara
liaus, kuris buvo “neoficialiai” 
remiamas daugelio Vakarų Ko
miteto šalininkų, ir tarpe Dr. 
Stanislovaičio. Kuris jų dviejų 
bus pirmesnis, dar nepaaiškėjo.

Tikimės, ikad netrukus išgir
sime ir galutinas skaitlines. 
Bet tie apskaičiavimai, kuriais 
yra paremti aukščiaus paduo
tieji daviniai, rodo jau pusėti
nai aiškų vaizdą to “mūšio” pa
sėkų, kuris ėjo per pastaruo
sius du menesiu tarpe įvairių 
Susivienijimo grupių ir srovių. 
Galutinos skaitlines tuos davi
nius gali pakeisti negut tiktai 
smulkmenose.

. J..y. < ■
Kelios išvados „ lt

“Naujienos” į tą kovą įsikišo 
tiktai tuomet, kai tautininkų su
daryta “mašina” ėjnė skelbti 
savo “vienintelių tikrų lietuvių” 
sąrašą ir piktai atakuoti visus 
tam sąrašui nepritariančius 
SLA. narius ir veikėjus. “Nau
jienos” savo *‘sleito” nestatė, 
bet stojo į bendrą frontą su 
SLA. veikėjų komitetu, kuris 
buvo sudarytas iš įvairių Chi- 
cagos ir apielinkių kuopų dar
buotojų. Tas komitetas daugu
moje susideda iš tų pačių asme
nų, kurie sutartinai darbavosi 
pereituose SLA. viršininkų rin
kimuose ' ir aktingoj dalyvavo 
paruošime Chicagos seimo. s

Tie asmens gynė, kol Susivie
nijimui buvo pavojus ziš bimbi- 
ninkųx pusės ,senąją SLA. Pil
domąją Tarybą. Jie neturėjo 
jokių partinių tikslų ir jie ne
turi jų šiandie,—nežiūrint ką 
apie tai prasimanytų įvairus 
“tautiški” politikieriai. Vakarų 
Komitetas buvo ątgaivintas ti
kslu neduoti, kad siaurai par- 
tyviškais obalsiais apsikaišę ele
mentai pavartotų Susivienijimą 
savo privatiniems reikalams. 
Rekomenduodamas kandidatus i 
Pild. Tarybą, Vakarų Komite
tas atsižvelgė vyriausia į šiuos 
tris dalykus: ar asmuo yra 
kompetentinškias, ai’ jisai įrodė 
savo norą dirbti organizacijos 
labui, ir ar jisai turi SLA. 
nariuose pasitikėjimą.

Galimas daiktas, kad yra ga
besnių arba nemažiau darbščių 
ir atsidavusiu organizacijai 
žmonių, negu tas arba kitas as
muo. Vakarų Komiteto reko
menduotame sąraše, bet, ski
riant kandidatus, buvo turima 
prieš akis pirmiausiai tie veikė 
jai, kurie yra žinomi savo darbu 
SLA. įstaigose ir apskričiuose 
arba iš praeitų seimų. Ir ma
tome, kad Vakarų Komiteto pa
rinktas sąrašas rado pritarimą 
SLA. nariuose.* Nors šitie kan
didatai buvo atakuojami iš* visų 
pusių ir pikčiau, negu kurte 
kiti, visgi jie gavo; daugiausia 
balsų! i

o n. t-hutoj

Kansas City, Mo. — Nell Donnelly, milionierė, karią bu
vo pavogę . piktadariai ir reikalavo $75,000 už paliuosavimą. 
Vėliau ji tapo paliuosuota.. Detektyvams jau pasisekė porą pik
tadarių suimti.

Naujas būdas džio- Mooney nesitikti su
laukti laisvėsvai gydyti

Ligonio plaučiuose degina lem
pas su ultraviolet

Viena, Australija, gr. 25. — 
Daktarai išbandė naują būdą 
pasekmingai'' išgydyti džiovą. 
Pirma X spindulių pagalba su
randa, kuriose plaučių vietose 
yra tuberkuliozo kolonijos; po 
to į plaučius pe.ir burką įleidžia 
riestas lazdeles- šu lemputėmis 
ant galų. Per tas lazdutes į 
lempeles įeina kvarco lempos 
ultra-violet spinduliai, kurie už
muša džiovos bakterijas.' Nors 
tokiu budu ir ne vięos bakteri
jos užmušamos, bet jų belieka 
tiek nedaug, kad kraujas pats 
jau lengvai pajėgia jas užmušti.

Pilna pinigų, bet mirė 
iš bado

Berlynas, gr. 25.— Artistas 
Lesser Uri šiomis dienomis pa
laidotas neturtėlių kapinėse 
miesto išlaidomis, bet kai per
žiurėjo jo butą, rasta tūkstančių 
vertės banknotų primėtyta'pa
kampiais. Popierių atmatose nu
mestas bundelis 'banknotų visai 
neliestas taip kaip iš banko gau
tas. Be to daug brangių perlų 
kabojo ant sienos.

Uncija elektros $85,- 
000,000

Londonas, gr. 25. — James 
Jeans, žymus anglų mokslinin
kas apskaitė, kad musų elekt
ros erengija, jei ją reiktų pirk
ti už pinigus, kainuotų po $85,- 
000,000 viena uncija, tačiau 
saulė ją mums duoda dykai.

Anglijoj gimimai su
mažėjo

Londonas, gr. 25. — šiemet 
per liepos, j’ugpiučio ir rugsėjo 
mėnesius gimdymų skaičius bu
vo žemiausias. Viso gimimų 
161,267 reiškia ant 4,329 ma
žiau kai pernai tuo pačiu laiku.

---- -J—,——
Belgradas, gniod. 25. —Ser

bijos paukščių draugų draugiją 
pasamdė orlaivį nugabentą j 
Turkiją seną, paliegėlį galrnj, 
kur nepajėgė phts nulėkti į šil
tas šalis.'

Valdžia norinti, kad jis taip ir 
mirtų kalėjime

San Francisco, Cal., gr. 25.— 
Tom Mooney, kurs nuo 1916 
metų sėdi kalėjime ir kurio by
la nesenai tapo persvarstyta, ne
radus priežasties Mooney lai
kyti kalėjime, pareiškė kad gu 
bernatorius Rolph ir jo pala 
rėjai nori kad jis kalėjime ir 
mirtų, nes užteko keturių va
landų po persvarstymo patikrin
ti jo bylą, o gubernatorius da
bar reikalauja dar 4 menesių lai
ko.

'Rado gyvybės spindulių 
šaltinį

Cambridge, Anglija,, gr. 25.— 
Lordas Rutherford, žymus ang
lų fizikas paskelbė savo ilgų me
tų tyrinėjimo pasekmės, būtent, 
kad Gamina spinduliai, kitaip 
vadinami gyvybės spinduliai, pa
šiną iš atomų širdieš, taip va
dinamų Alpha dalelikių atomo, 
“saulėj”, nucleus.

Hawaii ugniakalnis iš
siveržė

S ------- -- --------—

Honolulu, gr. 25. — Pirmą 
kartą po dviejų dešimčių metų 
ugniakalnis Kiluauea, “Ugnies 
Kalnas” išsiveržė su nepapras
tu smarkumu, išmesdamas ug- 

uiies stulpus per 200 pėdų ir la
vos sroves 8 pūdų gilumo. Prieš 
tai įvyko stiprug'-žemės sudre- 
bėjimas.

Kalėdoms sau dovanojo 
grabą

, / ......... . ........... — ■■■ i   

Winina, Mnn. gr. 25. —Len
kas Joseph Sula, 80 metų Ka
lėdų šventėms pats sau užsisa
kė prezentą, grabą 2 pėdų pla 
tumo, dviejų gilumo ir 6 ilgu
mo, tokį paj kaip Lenkijoj da
roma. Ta “dovana” jam kaina
vo $12.50.

i - -------- j----------------------

Lietus pražydino tyrus

Fallon, Nevąda, grj25. —Del 
ilgų lietų šiemet Nevados tyrai, 
kurie niekuomet žalumos netu
rėjo/ apžėlė 10 colių žole 
apsidengė žiedaįs.

Paštą per Atlantą 
Berlynas-New York 

šaudys roketomis
--- ------- - 

šovinys su laiškais (atšautas nu
sileis parašiutu

Berlynas, gruod. 25. — Du 
inžinieriai, Rudolph Nebel ir 
Heinnich Tilling baigia statyti 
roketas, kuriomis bandys šauti 
laiškus iš Berlyno j New Yorką. 
Pirmi bandymai yra geri, tik 
dar nenuspręsta ar skystu gazu 
ar paraku roketos turės būti 
šaudomos.

Tilling išdirbo roketas su pa
rašiutais: kai roketą iššauja per 
keliohką tūkstančių pėdų j orą, 
tai parašiutai atsidaro ir roke- 
ta lengvai nusileidžia ant žemes.

Trylika vaikų pigiau 
kaip trys

Canoga Park, Cal., gr. 25. — 
George Gray, senas policistas 
susilaukęs trylikto vaiko pa
reiškė, kajl visa San Fernando 
kolonija neturi tiek turto nu
pirkti nors vieną jo vaikų; gir
di, trylika vaikų išeiha veik 
lengviau auginti,, kai trys vai
kai.

Lenkijos kalėjimai per
pildyti ,

Nuo 1928 metų kalinių padau
gėjo ant 5,000

Varšuva, gr. 25. — Visi 300 
kalėjimų Lenkijoj yra sauskim- 
šai pe/pildyti kaliniais, iš kurių 
dauguma politiniai, šiuo tarpu 
yra .33,917 kalinių arba ant 5,- 
000 daugiau ka|p 1928 metais.

Didelis deficitas Italijos 
biudžete

Roma, Italija, gr. 25. — šie
met Italijos biudžetas baigtas 
su 896,000,000 lirų deficito, 
kuomet pernai metais buvo 170,- 
000,000 perviršio.

Rado 4,000 kapų 2,000 metų 
senumo

Arnsberg, Vestfalija, gr. 25. 
—Miškuose rasti senoviški karo 
kapai su 4,000 kareivių, palai
kais, spėjama 2,000 metų seni, 
iš romėnų germanų karų.

Eskimosus baido laivas

Point Barrow, Alaska, gr. 25. 
—čia ledai atnešė į krantą žmo
nių apleistą laivą su daugybe 
kailių; po trijų dienų laivas din
go ir po kurio laiko vėl grįžo 
ledų nešamas.

Sveikindami su 
NAUJAIS METAIS

SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON 
PINIGŲ TELEGRAMA 

PER NAUJIENAS
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, m.

Suokalbis Rusijoje 
su tikslu sukelti 
antra didiii kafa

Japonija nori įtraukti karan 
Rusiją kol nevėlu

. New York, gruod. 25. — Su 
sektas suokalbis nužudyti Ja^ 
ponijos ambasadorių Rusijai pa
rodo faktą, kad dabartinė pa
dėtis yra visai tokia pat kai bu
vo 1914 metais prieš didįjį ka
rą, ir kad Azija stovi didelių 
įvykių akyvaizdoje.

Jau ir Rusija pradeda matyti, 
kad karas Azijoje neišvengia
ma, ir kad pamatas jam padėtas 
japonų invazija į Mandžuriją.

Kinijos ir Indijos tautos, no
rėdamos surasti naujas valdžios 
formas ir bijodamos Japonijos, 
gatavos ieškoti pagalbos Rusi
joj, kuri yra griežtai priešinga 
valdžios forma Japonijai. Rusi
joj absoliutus komunizmas, Ja
ponijoj absoliutus monarkizmas.

Rusija supranta savo progą, 
bet jaučiasi neprisiruošusi, o 
Japonija taip pat suprasdama, 
nori Rusiją įtraukti karan, kol 
dar nevėlu.

Kulka atsisukusi už- 
~~~Tmišė banditą

Kietas galvos Jkiautas pasiuntė 
kulką atgal į patį banditą

Youngstown,- O., gr. 25. —Du 
banditai, Cullinan, 22, ir Kee- 
nan, 21, įėjo į Morris Wolf krau
tuvę su tikslu apiplėšti. Bandi-. 
tas Keenan šovė Wolf į galvą, 
bet kulka atsimušusi j jo kiau
šą, nuslydo ir atsisukusi vietoj 
užmušė banditą Cullinan, pa
taikydama jam į smilkinį. Kee- 
nan suimtas.

Mass. kariauja su 
uodais

Hyannis, Mass., gr. 25. — 
Cape Cod kolonija jau išleido 
$150,250 kovai su uodais (mos
kitais) ; pelkėse pravesta šim
tai mylių drenažo ir iškasta 
grabės, bet dar kelių metų rei
kėsią, kol kolonija galės išnai
kinti uodus.

Moteris Washingtono 
majoras

Washington, gr. 25. — Pasky
rus kongresmenę Hary I. Nor
ton iš New Jersey Kolmubijos 
distrikto komiteto pirmininke, 
ji tuo pačiu lieka ir Washing- 
ton miesto majoras.
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John s ton City, 111.
Mirė du lietuviai

Gruodžio 7 d. Joną Rinkų 
patiko nelaiminga mirtis Old 
Ben kasykloj. Jis dirbo prie 
kertamos mašinos opelotuoju. 
Pietų laiku per neatsargumą 
jis palietė elektros vielą ir ta
po įtraukta^ į mašiną. Trio bū
du ir prarado savo gyvastį.

Jonas Rinkus buvo 42 metų 
amžiaus. Jis paėjo iš Raseinių 
apskr., Kelmės parapijos, Ce- 
naičių kaimo. Laidotuvės įvyko 
gruodžio 10 d. Palaidotas' tapą 
Lietuvos Sūnų Draugystės ka
pinėse West Frankfurte. Da
lyvavo laidotuvėse labai daug 
žmonių. Paskutini atsisveikini
mo žodį pasakė V. S. Krovė
jas.

Velionis didelįame nuliudime 
paliko moterį Martą,
nų WaRerį 17 metų amžiaus ir 
vieną dukrelę Elenukę trijų 
metų amžiaus. Lietuvoj jis pa
liko vienų brolį ir keturias se
seris. Abu tėvai jau yra mirę. 
Kadangi velionis šioj apielinkėj 
išgyveno apie 20 metų, tai jis 
čia turėjo l^bai 
ir pažįstamų, 

a s
Gruodžio 9 d. mirė SLA. 103 

kuopos narė Kazė Ruseckiene, 
kuri buvo apie 49 metų am
žiaus. Ji paliko tris sūnūs ir 2 
dukteri bei daug giminių Chi- 
cagoj. Palaidota tapo gruodžio 
12 d. vietos lietuvių kapinėse.

J. H. Alikonis.

vieną su-

daug draugų

O

Stamford, Conn
šis tas iŠ musų kolonijas ir 

apie Pildomosios Tarybos 
m i naci jas.

IMJ-

per
dar

“Naujienas” skaitau jau 
kelis metus, bet, tur būti, 
nė kartų neteko pastebėti jose 
žinių’ iš musų kolonijos. Tiesa, 
musų miestas nėra didelis ir 
lietuvių čia nedaugiausiai gy
vena, — rodosi, tarp 50 ir 60 
šeimynų ir keletas pavienių.

Bendrai imant, lietuviai ne
blogai gyvena. Daugelis jų tu
ri savo namus. Yra keli lietu
viai biznieriai ir vienas lietu
vis daktaras.

Miestas randasi apie 33 my
lios nuo New Yorko, kurio ne
mažas skaičius biznierių čia ir 
gyvena. Nemažas skaičius vie
tos gyventojų prie jų susirjm- 
da sau ir uždarbį. Kadangi lie
tuvių čia nedaug tėra, tai jie 
nedaug ką ir tegali nuveikti.

Susivienijimo 
gana gerai ir

organizacijos vi-

Zaldokas. Man teko girdėti 
juos kalbant. Aš tiesiog ne
galiu suprasti, kąip tie kalbė
tojai gali taip šlykščiai kolio- 
tis ir visus, kurie nepritaria 
Maskvai, taip biauriai niekinti. 
K£ip jie gali patraukti savo 
prišėn darbininkus su tokiomis 
savo uepraustąburniškomis pra
kalbomis? Man atrodo, kad jie 
darbininkus tik demnraJzuoja, 
ir daugiau nieko. Jie visą laiką 
garbiną Rusįjų ir iš to sau biz
nį daro, nes be kolektų niekuo
met neapsieina, žodžiu, jie da
ro lygiai taip, kaip kunigai, 
kurie žmonėms pasakoja apie 
dangiškus migdolus, o patys 
stengiasi kiek galima daugiau 
žemiškų turtų įsigyti.

Gruodžio 6 d. Susi\:enijimo 
kuopa laike priešmetinį susi
rinkimą, kuriąme buvo nomi
nuojami ' kandidatai j Pildomų
jų Tarybą. Nominacijų rezul
tatai byvo sekami: į preziden
tus Gegužis gavo 21 balsą, Ra
čiūnas 11, Bagočius- 5: j vice
prezidentus Grinius 21, Mika
lauskas 12, Vokietaitis 2, ži- 
vatas 2, Čekanauskas 1; į sek
retorius Čekanauskas 29, Vi- 
nikas 5, Bukšnaitis 2, Jurge- 
iiutė 2; į iždininkus K.‘ Gugis 
35, Gegužis 1, Tareila 2; j iž
do globėjus A.aJ. Viznfs 35, 
Januškevičius 80, Bakanas 5, 
Stungis 2, Raginskas 2; į dak
tarus kvotėjus Stanisiovaitis 
7, Bronušas 5, Vinikas 2.

Prieš nominacijas buvo ap
kalbama kandidatų tinkamu
mas. Nežiūrint j tai, kad dau
guma musų kuopos narių save 
skaito tautiečiais, bet už tau
tininkų sleitų mažai kas balsa
vo. Ypatingai jie pasipriešino 
Tareilaj. šiaip ar taip, jie su
prato, kad Tareila netinka bū
ti SLA. iždininku. Reikia žino
ti, knd mūsiškė 168 kuopa pri
klauso 4 apskričiui Jr.yrp, daug 
prisidėjusi prie joVišrittįiniino. 
Tareila buvo to apskričio pir 
mininku. Ir štai jam bepirmi- 
ninkaujant apskričio iždas “su
šlapo” ir žuvo keliplika šimtų 
dolerių. Kadangi pinigų iždo 
nėra, tai kuopų organizatoriams 
jau antri metai ųebeišmokama 
atlyginimas už narių 
mą. . -T

Nors “Vienybė” ir 
visokiais budais giria
bet musų kuopos nariai ji ge 
rai pažįsta, tai nepasidavė, kad 
juos kas už nosies vedžiotų. 
Kai dėl tų laikraščių, tai rei
kia pasakyti, jog jie giria Ta- 
reilą tik tam tikrais išrokavi- 
mais, nes jie juk gerai žino 
Tareilos “nuopelnus” 4 apskri-

E J . .

Jurgeliui 4 ir Mjliaųskus 1; J 
iždininkus JL pugis 21, Mažei
ka 7, Lopatto 1; j iždo globė- 
jus S.\Bųkanas 23, J. Stungis 
17, Raginskas 5, Januškevičius 
4,# Strumskis 2, Bacvmka 2. 
BaAiunas 2. ir Arisonrs 2; į 
daktarus kvotėjus Bręnušas 
24, Dr. Karalius 2 ir Klimas 1.

Tai tokie musų kuepbs. bal
savimo rezultatai* Nory kuopai 
priklauso 35 nariai, bet į susi
rinkimų atvyko tik- ov. Iš toj 
kąjp buvo balsuojama, jus ga 
lite matyti, kad pažangiųjų sų- 

! ražas pikiai laimėjo. * ♦
S. DzingdiaviČiu^, fin. rast.

Detroit, Mieli
Korespondentų “akėčios”

šio miesto “Naujienų” kores
pondentai (Proletaras r kiti), 
nuolat rašipedami žinutes, ima 
šį tų ir pakreveizoja apie kas
parkinių ir bimbinių komunis
tų žioplumus. O pastariem- 
siems žinoma, labai netinka tei
sybė. Bet “Naujienų” korespon
dentai niekados negali slėpti 
tokių įvykių, kurie jau yra ko
munistiniame gyvenime įvyk- 
dinti arba vykdomi. Tie “rau
donai” karšti komunizmo gar
bintojai, norėdami visus savo 
žioplumus paslėpti nuo žmonių 
akių, pradeda “Naujienų” ko
respondentus pulti ir darbinin
kams įrodinėti, kad “Naujienų” 
bendradarbiai — ĮProktaras ir 
kiti — yra “socialfašistai, šmei
žikai, melagiai”. Jie visur vaik
ščiodami pasakoja: “socialfašiš- 
tų ‘Naujienos’ ir jų raštininkai 
šmeižia darbininkus”, — ir, pa
galinus, prisikabina prie A. Ba- 
ččno, V. Balvočiaus ir kitų.

Ve kaip apie tuos “nelabųę? 
sius” korespondentus Ten Bu
vęs bimbipinkų “Laisves” skai
tytojams “moksliškai” pasako
ja: “ ‘Naujienų’ nųm. 243 ko
respondencijoj iš Detroito yra 
pilna šmeižtų. (Kokie tie šmeiž
tai buvo? — A. B.) Po ta ko
respondencija na$irą& 
ras. O tas “Prato 
siems žinomas St

A. B.) su juom gi ir

prirašy

“Dirva” 
Tarei lą,

......0^ui,i; ^i.ni»r
i > JF*'*' r$5.00 ir kuopa už dainuoja? Juk “Ateities” Cho-

jį užmokto viršl<$5.00 iš kuo- 
pos iždo,, Ir nėra vilties tas 
paskolas Jo atgąuti. Nors mi
nimas narys yra bedarbis ir j 
SLA. negalį užsimokėti narinių 
duoklių, vadinasi, neturi pinigų, 
tačiau jis; turi užtektinai pini 
gų kas dieną' nusipirkt po ke
lis didelius cigarus ir po phs- 
kvortę namie virtos^- — A. B.).

Toliaus tasai bimbininkų bei 
kasparkinių tarškalas pasakoja: 
“|<as link rugpiučio 23 dienos, 
Beech Nut Grove pikniko, tai 
fašistas “'Proletaras” Bačenas 
jame nebuvai ir nieko nema- 
tei (O ką tu žinai, kad Pro
letaras ten nebuvo? — A. B.). 
O meluoji , nerausdamas, kad 
apšvietietrs extra kairysis M- 
Balčįunas, pasilipęs ant bačku
tės šąukė, rėkė. (Na, tai kasgi 
ten buvo pasilipęs ant tos bač
kutės, jei ne,M. Li Balčiūnas?

' i ‘‘4 J

— A, B.) As tenais buvau, ir 
nebuvo jokių bačkučių. (Ten 
buvo bačkutės bei didelės stik
linės bonkos, ir munšąinas bu
vo atvirai pardavinėjama vi
siems, kas tik pirko, -r- A. B.). 
Taigi per akis mėlucja social- 
fašistas su savo kolegoms/’ 
(Ten Buvęs pats ■ meluoja ir 
pats kitus melagiais vadina. —- 
A. B.)

“Socialfašistai,’-’;,' tarška Ten 
Buvęs, “džiaugiasi iš?Ateities 
Choro’ (Ay negalima džiaugtis, 
kuomet kas gerą įr gražų daą- 
bą djrba? — A. Įlh ‘Naujie
nų’ num. 247 sakbi jau dai
nuoja. /šiur’ dainuoja socialfd- 
sistams.- (Kur ir kada ’‘“Atei-« 
ties” Choras dainavę fašistams? 
Jeigu bųt ir dainąyęs, tai nje- 
ko blogo nebūt. paaręs,jukko blogo nebūt juk
komunizmo principas eiti į pil
kąsias minias.^ A. B.) ‘ At
eities’ Ghorąs^/^yris Ir garsi
nasi per ‘Naimenąs’, kad ‘ dai
nuoja . (Ąr t ‘‘Ateįtlėš’’ jChoruli 
buvo prasižengimas garsintis 
per ljau.

ras yra pastatytas, ant biznio 
ir visuomeniško dailės pagrin
do? Tpdel jam ir reikalinga,'kad 
apie jo darbus visokių pakrai
pų žmonoj žinotų. A. B.) 
‘Ateities’ Choro susirinkime J. 
Gugas pasakė, kad reikia vie
nytis su “Aido” Choru. (Juo
zas Gugas Bebuvo ir nėra “At
eities” Choro narys. Bet jis 
nuolat atlįsdavo šnipinėjimo 
tikslais į choro painokas ir. į 
siftiirinkimus. Ir vienume “At
eities” Choro susirinkime ve k$ 
jis pasakė: “Ateities Choras 
kenkia darbininkų organizacijų 
reikalams, tai turi vienytis su 
‘Aido’ Choru”. Tada vienas ge
ras “Ateities” Choro rėmėjas 
X pasakė: “Juozas Gugas kal
ba Roko Beniušio žodžiais”,. J. 
Gugas įkaitęs ir fiuo krėslo pa
šoko ir kumščių sugniaužęs su
riko: “Svolačiau, melagi, įrodyk, 
ba duosiu į snukį” ir tt. Na, 
o Ten Buvęs irgi tame “Atei
ties” Choro susirinki.ie buvo 
ir viskų girdėjo, kaip J. Gugas 
keikė ir kitam žmogui žadėjo 
“snukį sudaužyti” už tai, kad 
jis pasakė teisybę. Tai kodėl 
pats savęs, Ten Buvęs, kom- 
fasistu nepasivadinai? Juk tik
rai esi fašistų-teroristų idea
listas. A. B.). Tuom sykiu 
buvo ir Proletaras’ ir V. Bal- 
yoęins, Jie tuojaus sumanė j- 
nečimą, kad palaikyti ‘Ateities’ 
Chorų ir sudėti; po $5, kų ir 
padare. (Ar tai blogai padarė ? 
Ten Buvęs' tarška, kaip kiau
ras; puodas’, ir nežino ką tarš
ka. Minimam “Ateities” Choro 
susirinkime, buvx> svarstoma, ar 
‘.‘Ateįties” Chorui - užsimoka, ar 

,n$ ąteityj vykinti dainų pamo- 
kas» -ries kas menesis susidaro 
apiu\ $20,00 dolerių išlaidų Cho- 

pataikymui,’ o ižde pinigų 
nėra. Iš padengimų šiais bedar
bes ląikais irgi negalima tikė
tis pelno. Tai. kasgi reikia da- 

. Qti, ; jei t norima choras palai-

■ ■ ........... .. i. H... I ......................... ............. .

kyti? Reikia visiems daininin
kams iŠ saVo kišeniaus sudėti 
po 5 dolerius ir toliaus vyk- 
dinti dainų pamokas ir dainuo
ti. O jei nenorima dėti savo 
pinigai, tai reikia choro pamo
kas laikinai sustabdyti. Bet ta
me susirinkime nieko naudingo 
nebuvo nutarta. — A. B.). So
cialfašistai manė, kad taip ga
lės palaikyti minimą chorą, bet 
veltui. Jaunimas nepatenkintas 
‘Proletaru’, fašistų A. Bačėnu 
ir jo sekretorium V. Balvočium 
(Jaunimas nieko neturi prieš 
juodu, Jeigu jaunimas ir yra

las gerklėje. Jie; kaip įmany
dami, jį nori pasmaugti ir dąi- 
nininkus nusivesti pas bimbi- 
ninkų “Aido” Chorų, kad tuo 
budu savo silpnėjančių pozici
jų sustiprinus.

— A. Bačenas.

^tankintas, tai tik bimbinin f**’«
kų bei kasparkinių komunistų 
kišimu nosies ten, kur nerei
kia. — A. B.). Aš nuo savęs 
patariu ‘Ateities’ Chorui prisi
dėti -prie ‘Aido’ Choro ir pa
likt socialfašistus už durų.”

Tai taip Ten Buvęs kalba 
apie “Ateities” Choro 'likimų. 
Ten Buvusiam ir bimbininkams 
“Ateities” Choras tai yra kau-

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per Žirnius metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta ii 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraltų- svieto girią vi
sokių medžių aliejų, Deksnio Galistga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą. Rankų, Kojų

ir šiaip visokius skaudėjimus. Taikstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Garsinkitės Naujienose

PRIEŠ INVENTORIO ĮEMIMA

DIDIS 
išpardavimas!

KAINOS SUMAŽINTOS IKI PUSEI ANT

Radio, Rakandų ir visų namams reikmenų

Šiai Palyginimas ir Vertybės
RADIOS PARSIDUODA 

PUSDYKIAI
Gražus, pilnai garantuoti nau
ji radios, pilnai
įrengti tik po ....... aLv
Pbijbo kombinacijos radio su 
gramafonu, 1932 metu mados, 
vertas $11.00, dabar $(■ |J.OO

Taipgi sumažintos kainos ant .
> yisų kilų gerųjų išdirbysčių 

radios.
Lengvus išmokėjimai pritaiki

nami visiems.

4
4

Vienok vietos 
kuopa gyvuoja 
domisi savo 
sais svarbesniais reikalais.

Be SLA. kuopos, dar yra ir 
kitos draugijos, kaip tai: Šv. 
Jono, A L. D. L. D. ir SLD. 
Šios dvi paskutinės draugijos 
yra susidėjusios į krūvą ir tu
ri prietaringą narių skaičių, 
būtent,. tryliką. Nesenai čia 
įvyko tarptautiška paroda, ku
rioj ir lietuviai dalyvavo. Rei
kia pasakyti, kad lietuviai pa
sirodė nei kiek neblogiau, nė«» 
gu kitos tautos, o gal ir. ge
riau.

Laike parodos vakarais buvo 
išpildomi programai. Lietuvių 
programų išpildė p-le Katkau- 
skaitė iš Hartford, Conn,, ir 

narni trubadūrai iš 
’Brooklyno* Programų! vadova
vo Susivienijimo kuopa
finansiškai prisidėjo ir šv. Jo 
no draugija.

Musų kuopos nariai savo 
balsus atidavė už A. J. Viznį į 
iždo globėjus ir rekomenduoja 
jį tai vietai. Viznis yra 4 ap
skričio iždininkas ir daug dir
ba Susivienijimo naudai. Da
liai to jam tenka ir daug ne
smagumų pakelti.

S. *A. Cibulskis.

HaverhilI, Mass
SLA. 102 kuopos priešpietinis 

susirinkimas

SLA. 102 kuopos priešmeti
nk susirinkimas įvykt* gruodžio 
7 d. Apsvarsčius kuopos rei
kalus, eita prie kuopos valdy
bos rinkimų, pirmininau tapo 
išrinktas M. Matonis, vice-pir- 
minįriku M. ^uficša, potokolų

UI tr^diku^^Mj^organizaci- 
nuveiktų 
' su-kaip tik kartas nuo- karto 

rengti prakalbas, žinoma, W 
prakalbos yra rengiamos to- 

*kiqs, kokias liepia rengti ko
misarai. Paskiausiai č»a kalbė

jus manjp šalomskis; itr
■ttčtėko gifdėti. 1

Bimba Ir

bet iaytininku A. Majauskas, fb 
punšų raštininku S. Dzlngelia- 
vičius, iždininku Jose Bakanau- 
skienė, iždo globėjais P. Virbic
kas jr B, Mizara.

Pildomosios Tarybos nomina
cijų pasėkos buvo sekamos: j 
prezidentus Bagočius gavo 15 
bąlsij, Gataveckas 8, Gegužis 
3 ir Grinius 3; į vice preziden
tus Grinius 1$, Mockevičius 10 
ir Vokietaitis 1; j 8<?kretoriiib 
M. Vinikas 22, Mikalauskas 2,

>roletą-
ĮtartĮM* i yr M T'.1- 1

jflfąsistas A.
Bačenas; (iš kur Ten Buvęs ži
no, kad Proletaras yra A. Ba- 
čėnas ir dar fašistas? Kur fak
tai?
jo sekretorius V. Balvočius pu
siau fašistas. (Meluoji, A. Ba- 
ččnas neturi jokio sekretoriaus. 
— A. B.). Jie daug ašarų iš
lieja dėl fašistų valdomos SLĄ. 
21 kuopos, kur minimi ponai 
priklauso. (Meluoji, SLA. 21 
kuopų valdo patys SLA. 21 kp. 
nariai, tai kaip SLA. konstitu
cija nurodo. — A. B.). Jie de
juoja, kad komunistai daužų ta 
jauną kuopą (taip, komunistai 
tą kuopą daužę ir dabar dau
žo iŠ visų pusių. Jie tos kuo
pos turtą turi pasigriebę. —
A. B.), o tikrumoje tai jus pa
tys daužote, kaip avinai savo 
galvas j sienų. (A. Bačenas ir 
jo draugai niekados savo galvų 
nedaužė i sienas jr kitiems jų 
nedaužo, tuo tarpu Tea Buvęš 
tai kelis sykius žadėjo A. Ba- 
čėno snukį sudaužyti.x— A.
B. ). Pavyzdžiui, lapkričio 7 d- 
vienas SLA. 21-mos kuopos be
darbis narys prašė, kad kuopa 
už jį narines mokestis užmo
kėtų (Taip, jis prašė. — A. B.).
Į tai p. Bačenas atsakė, kad 
turi būti trys liudininkai, (Ten 
Buvęs nėra SLA. 21 kp. narys 
ir tame susirinkime nebuvo irI 
negirdėjo ką A. Bačenas kal
bėjo. Kuopos tarimas yra to- 
kis: jei kuris SLA. 21 Kp. nu
rys reikalaus paskolos iš SLA. 
21 kp. užmokėjimui mėnesinių 
duoklių, tai turi pristatyti dp 
liudininkus, kurie liuilys, kaį 
narys yra bedarbis ir kai prri’ 
dės dirbti, tai kuopai atmokės 
paskolą. O jei minimus paryš 
paskolos neatmokės, Jai lindi-’ 
ninkai tureg atmokėti. — A. 
B.). “Nors įr patys r p- Bače
nas su Balvočium žino, kad j fe" 
jau seniai. riedjrVa”i ( l'aipiį žj- 
no.^Pernai A. Rąčęnas už mi
nimų pąri užmokėjo $5.00 na- 
rinių duoklių j SLA.. kitas SLA. 
21 kp. narys A/ S., užippkejo

■V*z ■?• _ j,t ■. ,

«•. v Pagražina išvaizdą
puikus vėliausios mados^ šlifuoti akiniai sustiprins 

AKIS? PAŠALINS J v NUOVARGI. GALVOS SKAUDĖJIMĄ
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. SERNER

Patenkinimas garantuotas

.'. :LIETUVIS AĘIŲ GYDYTOJAS ' 
v; :Wsas ir akinių dirbtuvė .... .

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Sieniniai Kalendoriai
T ' . v ’ .

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

Užsisakykite tuojaus

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. Tel. Roosevelt 8500

. ; - t ■' ■ ' '' '

PAS MUS PIGIAU
XLO 85 1KI30 NŲOŠjtaV

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie išrodo kaip nauji. Musų 
“Ribote” darbM yrą pikai, gapntuotgjR. “Ignidop” dyta atliek* .ekle
rai. Plovimas ir ^rgcsinimas automobilių tik $1.00. Puikus garažas dėl h»- 
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parvežame iš visų miesto da
lių, paąrtiavimąj dieoą it ąaM * •

DIDELI BARGENA1 SEKLYČIOMS SETŲ

Pcoples Krautuves užlaiko nuosavų seklyčiom setų dirb
tuvę. Turi duoti darbų savo dariai inkams dėl to ir ne
skaitome turėti uždarbius. Todėl dabar Peoples Krautu
vėse galite įsigyti puikiausi setų pusdykiui, arba tik už 
išdirbysles kaštus, pavyzdžiui:
Ž-jų šmotų Jacąuard dailų^seta 
$80 vertės už ............... .......... .......
2-jų šmotų puikų- Mohair setų 
$1-25,00 vertės už .............. ...........

$39.50
$44.00

Grojikliai Pianai kaštuo
ja • labai mažai Peoples 
Krautuvėse, šis grojikais 
pianas yra vertas $400.00 
ir pilnai garantuotas, kai-

Sykiu lempa, benčius, šė- 
. pele rolėms, 

pats pianas, 
viskas tik už

25 roles ir

9850
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Visuomet busite geriau patenkinti lankyda
mi šias didžiausias ir atsaliomingiausias 

Lietuvių Krautuves Chicagoje

-r t

»-«Mb*
S

4177-8^ Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Heinlock 8100

■ '-'t ... ", ' T ' n •J
INI, Savininkas.
J. Želvis, Mechanikai.

ROXEE MOTOR SERVICE
J. VISCČNT. Savininkas.

P. Baduitis tt J. Želuis, Mechanikai.

< Fhone Yards 041$
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Nedė
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

ĖWW

DALYVAUJA GERIAUSI LIETUVIU CHORAI. “BIRUTES” KVARTETAS,. ŽYMIJS SOLISTAI, 
UKRAINIEČIU BALETAS ir tt.

1 ' ■ ”'.1 ... ■ ' ' ""'į J ' . a' . 1

NAUJIENOS, Chicago, III.
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g<W P. GRIGAITIS^

v Sobtcription 
iąoo per y»ar ta 
t'ąOO per year oul 
tąOQ per yw ta 

, per eopy

Efitered m Secon

Čhlca£b|e i*
Metami ...............  —
Pusei metu ..........-■ —
Trim* minėdami  
Dvienumineriame —...~ 
Vfenafh' ftiniiiui---------

”^!ineliotojui:

<■»■< ,w+

18.00
4.00

.76
t

8c 
180 
7»c 

VabUJete, m Ctaa«oj,

!' rfes sutinkami\ su*, #fiAgep6č- 
to galvočiais, kitd Š. Bakąnis 
gąl nėra taip “išsilavinę^0 ro* 
kundose, kaip tie vyrai, kurie 
investuodavo desėtkaį; 
Čių dolerių SLA. pimį 
pertes, nežinodami* iii 
prapertėsę. yAi"

tah-

' jgW >»1 T* )

m«nMWnii
mAnulul ,

-j ■ .. J

NauHenoi einiĮOudle 
•ekmadieniua. Lejtjiia Ni 
bvti. 1738 S. ĄMtM l 
(11. Telefonai Koosevelt

1.7§ 
L2« •i 

ufldeniioee 
0 % 88.00 
rr^'į. 4.00 

2.6(į

kiO. ‘^likStd 
ėjęs,’- 
abejoti/ kat 
nes nušilta 
kurį Jotą' j 
ba ėft’išr iŽi 
Susivienitfrt

A’? tos 
4|. ;šio^ įeitoje, 
fe/ jO^/ f&ai to- 
hi^felo*’ Aera iš* 
dįi galima

bet
ar-

Japonti kautynės šu iiriiėČMiš paža-
ėffrio kai kūr viltjf kad iš to įtdnftiiijrf TolffnVb'Se, t^tuo- 
sė gali kilti naujas pasaulio karas, kUriš panaiki/itį 
KAčtinę biznio depresiją ir sugrąžintų gerus laikus. Bet 
a£ iš tiesų karas atneštų gerovę ?

Pereitas didysis karas Amerikai davė daug pelno. 
J? pralobo. Prieš karą Jungtini Valstijos btK^p 
iihusios Europai, po karo Europai paliko Jttgtrnių val
stijų skolininkė. Karo pietų, kafy visi at^tni^Aa, 
daug darbų ir, aukštos algos. Tdifr Ikaras yM ftAudifig/fe 
daiktas? a*. • Lz x Mjįįj

Ne. Amerika dėlto pasipelnė iš didžioj Š&ro, 
ji didesnę dalį laiko jame nedrfnHstvo. Ji į^i 
tik apie pabaigą. Beveik per trėjAs Metus Ė*u 
baisi skerdynė! o Jungtinės Vamijos gamin# 
kitokias prekes ir pardavinėjo kariaujantiems varšt^-

rkdafni iŠ Amerikoj 
laktus, nurašė tas pa-

ftį; rčlkaluosė, UiindY s šįrto- 
tf ta 

į/Mose.ltef j OŠ arini turi ly
gą balsą ir Atsakobdyto; Š; įa- 
kana s oHj'ėhttojtoi, te ta/ 
gerlta fio^i/ ti’^; kitiįfė jį Mer
kia l . \
Yri perdaug z (tokių kdkiręiž 

jsumėtimiAis Biddgėtortf što’dtt’ 
j ne^ldf' tai) hėgrhžfAi tėmXjd 
Bakaną (jau nekalbant apie Ba 
gočių, kurį jie, įmanytų, t£ .sa
vo pamazgose prigirdytų). Jie 
ruošia dirvą sud^ymttt 1 
“tautiško’’ frXWto‘ siĮ fel— 

JTud Stosimu jtot “Ba'Auftyd'fį” 
deati/n'a i’ienas agitacinis1 ^ti’A'fp- 

to kito. Jie nori ^ifšme,- 
į’toė padėti ^X^ą

lėši štoialistusį -•
tegu jie .T^e-

w-

ftdro 
siaįis.

tikrfd' nuoširdus ir rimti veikė
jai? Kiek iš jų su pasišventę 
mu dirba organizacijor labui? 
Tiesa, mes turime jaunuolių net 
kai kuriose SLA. įstaigose. Bet 
kas iš to? Dauguma, jų tik Um 
bicijų pilni. Jįe atėjo pę' 
darbą dirbti, bet tiki 
varinėti ir bereikalingi RW- 
nėtig prie kitą darbuotoju? Ji$ 
jaučiasi esą ne orgauii®cf/6^ 
tarnai, bet jos Valdytojaį Ne
riams net su būtinais rfelKmAlš 

bėra prie jų pniiti?
W įfi išeina? M’š

lietžį įįstį/o iš sentf/įt rSMOiHŠŽ. 
Bet fe tik jie j tdš Vietai' įsi- 

l&į tuoj pradėjo'1 ^mUšti^. 
ir M’? 4ar nėra viską??.' «•

l^&šidcjo agitacija už kėAcfc 
j Pildomąją rta{‘į/})\į. i/ 

'■tini A^jreiškė tokM Jalytįį

tomuose teisėjo vietai Ąuburp, 
N. Y., jisai gavo penkis tūk
stančius b^tšą.

....
..Cheffifeą'f iv/riina, jogei sma- 

fesd., ^wo/het galima rasti
, aMtoaus.

į į ■■ / ft ■ '' / .

yipTitrifids užninkąs nesenai 
\it^ w ataj žemės sėdeda- 

'Afer įiflb t^flio ir iš toic trak-

.r ■

i Aja

4^5’ Žfnbii&į l^ew

Amerika turi daugmu kaip 
2,000 moterų dantisčių.

Texas valstijos motdįfe to 
siųlė įstatymo .-projgl ‘ ‘ 
mi jinai non Wv< 
dėvėti tikte to^oinl 
nius ruW

Grekų mdtčrfe j^toi/iTa J>a*!j- 
ko žingeidį ii dAtor
maži rašiJaiaf “pAfe
fletais”.

DAtig tb'k^A’totiy jtoto iy&į 
patalo £W<, 
PusenAai Ne\V Yb'Mė. 
kur M te? AAto\ sinAg6įto 
Surinko A.' J.' Karalius;

į

glčyiHusIV.
Jonatano Markerio ožržl^f.
Pabudau savo lovoje Jėiįu 

yisas įvykis nebuvo vito sap 
has, matyt, Drakula maftX 
"nešė į kambarį. Norėjai! save 
pertikrinti tuo klausimu, bėt 
negalėjau prieiti jokios galuti
nos išvados. Tiesą pašakrfs, 
vienas kitas dalykas pat virti Ao 
mano abejojimą, pa/yžc!Žfdi, 
mano rūbai buvo sulankstyti ir 
Jfedėti netaip, kaip paprastai 
juos ištiekdavau eidamas ^illti. 
Be tą, nfiand laikrodis neboto 
itotsUktaŠ, ri6/s pats paprastai 

.i._ _ u j-.*»
i

Wiii t'aioaSa

Tiesiog stvertasi judošiško dar 
bo. Nepakako to, kad per radio 
buvo visokiais budais šmeižia-

t da? padėta vienam j 
^asi/Žtf U Migracijos biu- k 
ąu, /oOi, nebegalima1

į tau k&f įtftie jaunuoliai' ?
(AttijadA'A J^asinimais if* 

mž'iįds prasėdą veržtis į mu<.

mas' dabartirffe SLA. iždinin
ką^ J 
žm^į 
ruT, r 
ei

ai/ 
što

GRAFAS
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kitokias prekes ir 
bėms. Iš to Amerika ir pralobo.

Vokiečiai, anglai ir belgai, p 
amuniciją, maistą ir kitokius proa 
skolas, kurias Amerika buvo gavusi prieš karą iš tų 
šalių. O paskui jie jau pradėjo patys skolintis Ame
rikoje. Kai iki karo pabaigos tų skolų-užaugo be galo 
daug, tai, darant taiką Versalėje, pergalėjusios valsty
bės sugalvojo uždėti Vokietijai milžiniškas “reparacijas”, 
kad tomis reparacijomis franeuzai, belgai, anglai ir ki
ti pergalėtojai galėtu atsiteisti su Amerika.

Bet vokiečiai dabar nestengia daugiaus reparacijų 
mokėti. Todėl nei franeuzai su anglais nebegali mokėti 
skolų Amerikai. Prezidentas Hooveris buvo priverstas 
paskelbti vienų metų moratoriumą (atidėjimą) visoms 
tarpvalstybinėms skoloms, ir atrodo, kad, moratoriumui 
pasibaigus, reikės s’kelbti naujas moratorfAMJBŠ.> ŽOdžiu, 
Europa yra subankrotavusi. Ją į bankrofį jvar^ Kiias.

Su Amerika dar nėra taip bloga, neš ji; kabį Minė
jome, tik dalį laiko dalyvavo kare, o daug ifgėšhf lail$ 
iš karo pelnėsi. Bet ir Jungtinės Valstijos iŠ didžiojo kž!- 
ro išėjo su milžiniška skolų našta. Tuoj ^0 fefro ta na!§- 
ta buvo 26 bilionai dolerių; dabar dar yr^‘ paliįę ii iii 
liofių.

Taigi karas neša tautoms ne “prosperity”, bėt HAA- 
Srbtą!

Mfai su fašistai 
to visuomene M'/ta

1 ¥e-ItožiAš,' kės slepiasi po jį 
'/nok/attofu” apsiaustu, o'------
1 na ridi MŠkliato įMA'te/ ta 
gina tiŠrtiosTtfs1 
reikalus; o kas nė.

Tie, kurie išprovokuos. vidu
jinį karą Susivienijime, dąr ne
suspėjusiam likviduoti neseniai 
įvykusio s kibta 
betgi neužmiršit, kto.fiė i 
bus atsakominįa.

- •. 'i. -V.frt f #

ĮŠkilMnUIM
-■ .. -T........... ■ ■.W-T'W»I. "TO-------T-l------------

rtas

tattf čia Jy-
vtoįM'^, papteiaį A’ lAptofeiai 
mokyklos neišMoKi'to ^unub- 
jius mandagumo, taikumo bei 
save ir kitus gerbti, tai tėvai 
šios šalies sukuringamo gyve-

Apžvalga
^ĖL TA PATI G'iĖSl^IŽ'

Bridgeporto sanduriečiai sa 
yo1 organe vėl traukia tą į 
Lozoriaus j 
rbą soči

vėl traukia tą ėačią 
giesmę a'fne mria- 
itų pasi/yžimą “už- 

^6bti” Susivienijimą. Jie la
bą! gerai žino, kad jokia sočia- 
iM organizacija nesikišo į 
SrJA. kandidatų “slcito” nu- 
St^i/juną. Jie žino, kad socia- 
lfstdi: net publikos akyse ne- 
li/i/iuiė laikytis šitame klausi
nė bendros linijos, bet vieni 
rčinė vienus kandidatus, kiti 
kitufs. Jie žino ir nebando už
ginčyti tą'faktą, kad tame 
“slęitc”, kurį bridgcpo//tb!rfi 
šaridariečiai vadinu “SoČianš- 
tiših”, figūruoja 
kdunc patys staAw^/tsi4p, 
San/laros šulai, o lud* 
jahte nėra nč vieno s sobtįmfc 
tų organizacijos narid^otf 
vi'štick' kartoja savo 1/
gana, ir kartu giriasi ša^vb '*rd- 
le ra nei j a”! ’’ ‘

štai tų sandA^i^by *ldtbr^ 
pavyzdy^ <Ac j&fc 

kAhdidatą j iždo gfdbcpis Š.‘M-

“Socįalisių ‘žvaigŽtJy 
n& vos pramokę^

- fUd.) skaityti ir rdšVn. Apie 
ŽiAansinius

šė, kad “p. Bakaąas nemoka 
(Pąteyt/ paprasto šjakMio” ir jo 
■statymas į iždo globojus Autų 
“tfėšfėg ^hsityčiojiiMts :Š 

į'o¥įartfz,^cijos”.
šiokiais žemės rusins biau- 

rojimais “Sandara” rodo 
— toleranciją!

turime čia' pateyti; kad Š. 
■Bakarras yla Aė koks ten uvoš 
pramokęs” skaityti ir rašyti 
tamsunėlis, bet 1— vienas la
biausia toa^ifaViAt/s^ių1 ližtt^It/ 
darbinirt^ą if vMMAš ž^mtoišiį- 
jų SLA. darbuotojų. Jisai per 
daugelį metų buvo nuolatinis 
delegatas Susivienijimo seimuo
se, ir tuos seimus jisai apra
šydavo “Naujienose”, teisingiau 
ir gaį'frfM’ togu tie literatai, ku
rie jį “Sandaroje”. Ba-
kd'toi todovavo Pittsburgho 
apj- krfčfo, veikime ir kovose su 
bffl$Wąis; jisai^buvo to ap- 

pirrpininkas ir dabar 
jb4 o'fįS'nizatorius. Iš to ga- 

l^MiffaAyt, kad SLA. nariai, 
na iš arti pažįsta, 

žmogum ir juo 
įį iiiiijį š’AAVtariečių 
M, kto.^lMbur- 

SM/ kuo.
yra! Aen!^ą6y pave- 

mba or-

visos

T • 

biau-
savo

. Apie,.Jaunuolius
i ’f-.' ♦ ■ ’• A kmm u . J, {

A^aructftr \diku t&ilki
ir kdlbtai apie/ ^u- 

įtotoh' organiztotaf h' i U
i savas nėtSviškas 6^4^- 

m i zhč i j a š. Per tosk u t i n i us kefe 
Mete tougiatoia’i j’auriinM pM 

i to Mama LšlA. Kad W 
gvito totų gštaa jaun®$6$ 
p/iv'itofc tad ŠiisivieMdMd 
Iždo ški/tona tot pinigai 
jimui reikalingų sportui daik
tų. Naudojama ir kitokios prie
monės, kad juos prie prganiza- 
cijds, MitMukus. Šiultoto; lai
ku'! togtot, p&vėšfi į m rdnkais 
ir SlA. LA'ikraŠčiai Jadtodlid 
reitaamŠ taip pat Abšlgain 
vietos.

Ir visa tai yra daroma besą
lyginiai iš senųjų pusės. NeM- 

l^ižveilgiMna nei j tai, kr tie 
’fąuAViolfei tei reikiamų kvali
fikacijų užimti vietas valdybė 
sc ir komisijose.

< Reiškia, senieji deda yisas pk- 
Štto^as; Aąd todšų' jąupuoliai' 
butų ne tik geri šios šalies pi
liečiai, bet tuo pačių lapkį 
geri lietuviai. Jie nori, kad jau
nieji galėtų valdyti iš senųjų 
paveldėtas organizacijas.

Kyla klausimas, ar, -Oš'; be
sąlyginis jaunuolių 
yra tinkamas? Aš fed 
ne. Ir štaf fotol. S'čn 
prie sŠ at$i
mi i*r vfš^i 
mo. yfe

TIKRA TEISYBE

gam4‘ tauri šimtai 
i^MoAij Vč$t®$ ir šeši 

, milioi|ų ’ ^rtdkiiį 
rA'čtalų1 (vario, šlamino'/.

yę

variu. Mišinys ląbai panąšus 
auksui, nerudyja. Iš jo daroma 
įvairus indai ir šiaip daiktai.

’ Vilkaį g'eria vantoto 
jtokiyš r jWi nela’ka; tap

Texas valstijoj įvyko želvių 
(čerapokų) lenktynes, , kuriose

* y irs ;50(fo. žMftių
, (žmčnės, ž/nbmA*, tiKvii žf&rė- 
'fo).

tokia 
na- 

fM R$t
ji mano*/ jogei SLA. nėra dau-

1 Širdi-

kiai tuW : „W
sjems ®šl 
atsargAttldš %su¥ 0^

........ t^'...

’T.’l’F'-i *• į /. v

žiūrėdamas pro primerktus an
takius, kankinamas malonaus, 
aistringo nujautimo agbnijos. 
Gražioji prisiartino. J aučia u 
/6s, jtfrfe^itfš,' fig kvapą visai 

iŽ^oJ, yeido. Jjs^buvo 
^la(fe; it Midus ir per visą 
MaAW ^iiuntė malomį 
Mstrfe' a/toi/t/. Bet to. saldu
mo ii^palMfy/ė t slėpėsi kartu- 
Ma^ biMruįf dvokiantis kar
tumas, ' atsiduodąs pasenėjusiu 
krauju.

Nedrįsau atmerkti akių, 
fč taiM v'r^ką- gė/M1 mačta,’

Gražio.

.mmose bA’tį Hep^tojuyi praga- 
bį# /X*. ugnis. Jo vĄi<ras mn tinai iš- 
\ a įtofcs, o įrtoža i ir f Aukšlės 
l ; I Milžtos, įtemptos
’^jphtoo viJffe TAbi^s antakiai,. 
. - viri tosfe atrtoė, lyg

Raitte fŠbftiusi, (lusbojan- 
& Ai’Žalo ^^rf^.^SmarKiu ran- 
k6§ totodffiiktf atstuYne grafas 
mbĮArj; n to; Ažtvęs i£ Atsigrįžęs 
į kitas dvi, pradėjo dviejomis 
rankomis kapoti orą, lyg jas 
vydamas užpakalin; tai buvo 
tas pats griežtas, įsakantis ran
kos pamojimas, kurį jis nau
dojo susidūręs su vilkais. Tuo
met grafas atsiliepė balsu, ku
ris nors žemas ir duslus 
šnabždėjimas, lyg raižyto 
orą ir skambėjo kambario 
puošė:

' '■ * '-JI • ’*• \ I
“Kaip jus,, drįstate ji liesti, 

jus! Kaip jus drįstate į jį žiū
rėti, kuomet jums tai griežtai 
užd^A 
kauV(A 
&rg&f

vi&ilbfhei prisilaikiau papločio 
jf brisuktl prieš užmigsiant 

ir kitas tam pana- .
&as šrhtfltfoenas. Bet tie ddly- 
kėi 'n&rfl prirodymai, nes gal tą 
Arfktf iftiitib protas nedr-bo kaip 

i’r dėl vienos, kitos 
priežastie^ otfvAu labai skau
dintas. Turiu būtinai iėštoli 
tikrų prirodymų. Vienas daly
kas, tačiau, mane džiugina: jXi- i 
gu grafas mane čia atnešė ir 
nurengė, jis, matyt, laoaf sku
bėjo, nes kišeniai buvo nepa
liesti. Esu tikras, kad šie už
rašai butų buvę jam nesupran
tama paslaptis. Jis greičiausiai 
juos butų pasiėmęs ar sunai
kinęs. 4

Besidairydamas po katabarį,’ 
jaučiu, nors pirmiau jis ir tei
kė man tiek baimes, kad jame 
turiu saugią prieglaudą. Man 
negali būti niekas bjauresnio ūž 
tas moteris, kurios •aukė — 
kurios laukia — 
mano kraują.

Gegužės 18 d. 
buvau vėl nuėjęs 
rį pasižiūrėti, nes

progos gerti

et

dą prie tfiano, ji ISižė sW Wr- 
pas, kaip gyvulys. Mėnulio 
šviesoje lengvai galėjau paste
bėti jos šlapias, suvilgintas 

į^kiį'rTOfej'/iMlčiai lup^ rf tarp 
aštfiį, baftd dantį MsVfeitan- 

j iį lįėži^i. Vis arfyn n* artyn ji 
tžftfte J.aTvą, ricliėtd ZiOto lu
pų, smakro. Jos lupos buvo 
belimpančios prie gerkles. Va- 

‘faA'tofef ji šdsilaik^. Ąiš$i$f

kaip 
raižė 
karn

^iaiff Bin, jums jsa- 
! jis'priklauso friari! 
,. įa/f) 8U juo elgia- 
kffam turėsite susi-

---------...Gražioji, vul- 
irišktft ^WįnAgumu nusijuo-

nemylėjai; tu 
I” Jai vos pra-

♦ 1 Z J • i .

Dienos mętu 
i tą kambk- 
butinai turtu 

sužinoti visą tiesą. Bet priėjus 
prie durų, laiptų viršuje, radau 
jas uždarytas. Jos buvo taip 
smarkiai privarytos nric šulų, 
kad medžio dalys buvo \isai su
triuškintos. Durys nebuvo Už
rakintos, bet užbarikaai/olbs 
štanga iš antros pusės. SjSėjd, 
kad tai < nebuvo sapnas. Tos 
^ųoippnės pri^pąikydamas turiu 
prądeti veikti.

Gegužės 19 d. Esu pasken
dęs darbe. Vakar vakare Dra
kula saldžiausiu tonu paprašė 
manęs parašyti tris laiškus. 
Viename turėjau pasakyti, kad 
darbą jau užbaigiau ir netrū
kus pradėsiu rengtis alga!, an
trame, kad išvažiuoju n£.m6, 
sekančią dieną po laiško pė,ta- 
šymo, ir trečiame, kad jąVi aM 
leidau pilį ir atvažiavau į BiŠ- 
tricą. Noriai bučiau jam įašl- 
prfėlinę^, bet jaučiau, kad dA- 
tykAfh'Š taip stovint, kaiį d£- 
bkf, tA’i butų beprotybė, kol 
!^išss: e£u Drakulos galybėjė, 
negaliu jokiu budu atvirši sii 
juo argumentuoti. AtsisakyM- 

;Ma*š šužeičiau jo piktumą* it, 
!pe $>, sužadinčiau Įtarimus. 
!(ira!as gerai supranta, ktftt ži
nau per daug, ir jeigu oftšiu 
jam pavojingas, jis lengvai įga
lės manęs atsikratyti; vfcnm- 
tele išeitis yra ieškoti kuddid*- 
giausiai progų. Greitoje atėity- 
jc, kas nors gali atsitikti & ati
daryt man kelią j laisvę.

Grafo akyse pastebėjau susi" 
buriančią apmaudą, kurį Vd’kar 
mivo parodęs ‘ atstumdamas 
/yiesiaplaukę moteriškę hilo 
manęs. Jis paaiškino, kad apy
linkėje paštas veikia labai ne
reguliariai ir netiksliai, d is 
anksto parašydamas laiškui ntl- 
į/aminčiau draugus, kurie grei
čiausiai jau pradeda rupmtfs; 
be to, grafas kuo griežčiallŠftĄ 

;nVane' įtikipo, kad jeigu p&si- 
;/6dytų /eikafo’ man pily j 4 pa- 

rfar jfjįiu, jis lafekuš 
šVi^iįyfų f/ $diktų juos BN- 
tAče; kof laikas judš iš- 

šj kurtą jam
• Msiplfe^Alį^ bučiau sukėlę! tik 
na'tfj'iY^ jd Įtarimus. TVdel; ap-

i^ttAfeąs su jo nuo- 
‘Mon‘o, fr /blausiau kokias da-
• ♦ > . , * * •. . . , ..

tas uždėti ant laiškų. Grafas 
pagalvojo valandėlę ir ta/ė:

(Bus daugiau)

„ov.„ 
gižioj®’/ pito 4iio prisidėjo ir 
d v/, Š^iamtol^is. Išgiidęs j U 
nelinksmą, aštrų, nežmonišką 
juoką plintantį po kambarį, 
pradėjau drebėti iŠ baimės; jų 
džffifiigsmas 6įivo • npVidonų 
džia^gsmąs/. Tf§ joms nutilus,' 
gr^te i>/aKįta’ ątsii?dkė, aty- 

((fžto ų^to^jo j mah;i veidą, 
1$ lyta p4W šiiAžtoti:

“Taip, ir aš guliu mylėti; jus 
tai žinelė iš pf^MtiesV Ar 
iai-nė. ues^? &erai, jurft^ ėri 

‘ž$te tolfMu jw aTŠidirnUs; 
galėsite "jį bučiuoti, kiek tik 
norėsite. Bet dabar bėgkite! 
be;
yn

“Bet > ar mes neturėsime nie
ko šį vakarą?’’’ viena jų nusi 
juoke giliai, rodydama pirštu į 
ant žemės pamestą rrcišą, ku
ris judėjo, lyg. jame butų bu
vusi užrišta gyva esybė.\ ^iša
kydamas, grafas linktelšftf &i: 
va. Tuomet VT^a rrctį/i^Kl 
prišoko pi# rffitfšo* fį* jį Mfh 
šo. Jeigtf MČyJ Ap
gavo, išgi/taf toto# i&Hčtoto 
atsidusimą beveji vfe(t iratrrn- 
kųsio kūdikio, vfeo$ 
feųrė prie

Mfe ffldo j'dtfčiau jM kafšt^ 
aistrųjį kvapą. Oda prie gerk
lės pradėjo drebėti, kaip pa-Miestely Greendale, Mass., 

parduoda bažnyčią iš yatžyti- 
rnių',’ kAd džMokčjdš* kūMta dž- 
vilkiiltąr algą. * ’ *

■/ M ‘-•I

John Philip Šousa parašė 
daugiau kaip 200 maršų, bet 
patsai tiktai du kartu pavado
je dalyvavo. -

Anglijoj kuri mergiųa uždi&Įf“}0S’ -Opančios 
ba $25 i savąitę, tai .inoktf ftįfe apW^ iMailciail- 
į mėnesį mokesčių vait’Žfiill

- Iš devynių svarų vi|n§ M- 
<roma vyro apsiaustas.

■
U TcftM Jf pabudinti, nes

f šių metų pusmety Arrfėj 
(M orlaiviai turėjo virš Wi

i ,IL'< WWflW'" > ..

Tek^ yąlstijo».
klausimą!, itt gmiMį?

-(pančląką). i’žveižčte
M^lįSyirn , gąlų gale ?

j ją alus* 4e?- į* W
* iUŽi'ė "<i>vvanaf^ 4'^ 10*5

w8fįra ir arčiau. Jaučiau lipš
nų, drebantį <jos lupų palieti
mą, jos aštrius dantis leng
vai sukandant mano nepapras
tai jautrio# gerklės odą. Už
merkia^ AkI*# Ą gulėjau malo- 

' z O^.Mpangios eksfair 
-laukiau

momentu, kitas jaus- 
faij&'fe perbėgo per 

/ąučiau, kad kam- 
t grafas Drakula dra- 
įmOTdoi Jr pąsiutįmo

laųlęę dar . AiMVti įiį 
lamste juoihfej^žius ^ėš^lito

3 Turtingiausius ispanai Juan
PMl

Pasjbiaurėjimas paėmė viršų 
įSughiilžaU lovoje netekęs SIJ-tcj i
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Vilią Devoto Bastilijoje atsto no ir kitų lietuvių kojomis sto menki, nes du visai beraščiai daro apsiaustą keisdama,

arba
Argentinos valdžios lėšomis iš
laikomoje komunistinis propa

gandos mokyklojč

Spalių 19 d. sujfraugri ^ait^ 
kevičium sugrįžome ii Berisso 
į Buenos Aires. Ten 
jo duonkepyklos reikalais. Su
tikti pažįstami pasakojo, Jęąd 
mieste eina didėlis “Valyirias”. 
Policija areštuoja visus, kas tik 
paskundžiamas iŠ kū’riĮgų, kon
sulatų arba ir paprasta dbnos- 
čikų pusės. Mariau, mari ri^ra 
įo saugotis, nes jau prieš me
ta laiko apie 3 savąi^8 ^u'vau 
tačdpmp.s ir skundikai negafi 
įrodyti mano “anarchizmo”.

Vos užėjus pietauti į papras
tą vietą, <— ♦įėjo riepažjstamaš 
pilietis, ir poniškai paklausė 
mano pavardes; prif6dė ženkle
lį it pasiūlė palydėti jį į ceht- 
rahrię policiją '“trumpam pa
klausimui”. Pakeliui klausinėjo 
apiė “Pietų Amerikos Nąujįe- 
nas”, klausė, ar pažįstu lietu
viškus kunigus.

Policijos raštinėj jau radau 
sėdinčius “Argęntinos žiniiĄ” 
redaktorių Kaz. Kliaugą, “tlarb. 
Tiesos” red. Br. Švedą,, Banco 
Central Europes liet, skyriaus 
vedėją St. Raudonikį ir4 buv. 
Liet, puskarininką ( M. Jušką. 
Dešimtį minučių pabuvus drau
ge iš knygos “comunieado”. 
mane perkėlė į “incpmunicado” 
ir 30 valandų pasėdėjau vienoj 
mažoj celėj. Po to iššaukė f 
raštinę, padavė dokumentus ir 
drauge su lietuviu Pugerevi- 
Čium ir dviem hungarais poli
cijos lemozine atvežė į milži
nišką Vilią Devoto kalėjimą', 
kur sėdi tukstan'Čfal laukiančių 
tarymo ir teismo žmonių.

Vilią ,
1 * f

Labai paradnas įėjimas *į
Bastiliją. Pirmiausia mus įleido 
atskiron kameron. Tai bifVo .1 
vai. nakties. 'Paskui pašaukė 
raŠtinėn. Pasirašėme užpakaly
je “lydimų raštų”. Apart val
dininkų ir policisttf, paisirodč 
uniformuotas ponas ir paklau
sė:

—Komunistai jus,' ar anar
chistai ?

—Nė tie, nė kiti,. 
atsakė iš musų.

Uniformuotas pohas žiūri į 
mane ir šypsodamasis sako: *

—Visgi tamsta žinai, ką rei
škia “Stalin”.

—Manau, kad tamsta taipgi 
žinai, ką reiškia “Stafin’’ 
me nėra jokis nusidėjimas, — 
atsakiau.

Viršininko veidas surimtėjo 
ir jis ką tai pašnabždėjęs su 
kitu uniformuotu ponu, balsinį 
stebisi: ;

—Nesuprantu, kam j/e tuos 
žmones čia be skaičiaus siun
čia? . ’ ■ -•

Po tam mus klausia:
--Kurioj kvadroj pori’te ap

sigyventi: su komunistais, ar 
su Anarchistais? .•

—Ten, kur phtmrifrfdte vA- 
kAį atvežtus lietuvius.

Sekretorius mandagiai pažiu
rėjo' sąrašus ir pasakė:

—Cuarto piso.
Ketvirtame arikšte,

ll/ta į garsią ėūridto ctftfrto

mobiliu $20. New Orle/ns $13. E 
$3. St. Louis $3. 'Minneapolu 
Omaha $8. Pittsburg <$7. Kansasį 
$7; Miami $32.75. Cjeveland f

u. s. limousine Lines;

vai ir savo kalboj. Kasdien “iš
sprendžiama” nauja tema.

lų grupč diskusuoja 
’^sauriji? krizą”. Rėfeta/itas 
pakalbėjas; nurodęs kete£ įa- 
Vyzdžfi/ teikia,’ kaip dal^viAi 
nubalsuos. Užsirašiusieji ima 
sivikritikoš žodį.

— Sutlrikū su referentu: kn- 
žio kftltinihkAs kapitalistini £1- 
iterita. j

— To nepakanka, reikia /t- 
aiŠkint, kaip giliai tas kririŠ j 
iįėjęs? .
. — . O ką tu velnią dpiė prif 
žinosi; kalėjime sėdėdAmriš’! 

; . Perskaityk įvadą 1 įviri
nę ekonomiją ir žinosi.

KitA diena — kita temA. 
i KAS tai yra moralybė ?

Referentas Aiškina, kad yra 
dvi moralybės: Lapitatištiriė 
męijalybė ir proletariato, fn’bra- 
lyrii. O tAi yrri dėl to, kad kas 
yra mųiį-^lišką kapitalistui, tai 
•riernorališka ddrbininkiii, d’ Of 
rriorališ^A darbininkui, t$i /i’č- 
moraliŠką kapitalistui, 

i — Palaukit^, x draugi; bet 
žodis fhoralybč lietuviškai ^ri- 
.diąasi dora, o1 tai yra 
Fdalykriš' ir visiems lygte1 pri- 
VŽIomaš. , . v

—’ Sglfn, šalin tą klasiriio Su
sipratimo prbfiną! x 

, Policistas pranešė; ka’d iš rau
donosios pagelbos SAiidVičiai ąt- 
ėjo. Diskusijos nutruko ir da
lyviai strimagalviais vertėsi ei
lėn stoti* Tik pačius žymiau
sius komunos gasp.adorius prie 
pOrcijų štoviriti “companerai” 
pavardėmid iššaukė ir jįė/riš' 
>iebesfię porciją davė. Nekitfte 
iraukėsl, kad tie gaspaddrriįi — 
išimtinai izraelitai. Stovim^ 
eilei; gąvo saVo, o nedrįštAnri 
eilėn stoti priskirstyti pėrife- 
nąąis, kurių vadas, pačmįs /fWš" 
išdalina su speciale maldele, 
kviečiančia stot komunom 
■ Socialištai koiriunpn nestoja. 
Tuonlet. sandvičių gaspadOriai 
paskelbia, kad, jie jų tepriima 
ir yadina darbimrikiį’ klasės pro
vokatoriais... . 

; Vienas “ųę/iriiiritas” komri- 
noii socialistas' ginčinasi su ko- tu valgyklą nekratė) 
munos vaikėzu: . . 1 j_.

— dusų komuna tik dėl šriPd-. 
vičių. Jeigu kas paskelbtų, krid5 
tie, kas komūdoje negaus* ša;/iP- 
viČių, o tie k'ą prieš kolhūria 
— gaus,, tai jūsų komunoje riiė- 
ko neliktų.

— Iš 205 žmonių esdmę tik 
.5'0 komūnistų, o kitus tik if- 
kimdsi tokiais padaryti. 

‘ ■ — Š'aiidViČią pagelba...
—i Taip'1, šaiidvičių if pAškSfi.

Bet kad jlišų prelegen
tai labai silpni; Jie tik kom
promituoja komūnizmb idėją. 
Su tokiais “obAlsiais” jumis pą- 
či6j Rt/sijoj Sušaudytų.

' — Tamsta esi smulkiai, bur- 
žuazišktj pAzii/rų ir nematai to 
didėlio dArbo, kurį mes Arg'ėn- 
tiiid's' Valdžios rūmuose yataO'.' 
Apie niti‘š kalba viso paWiri6' 
spauda, o tame ir yra mrišt/ 
įifekitffOimas. t 
“ Socialistas dar norėjo ką 
sakuti, bet d^kų balsų šaūlkL- 
maš riubafsavo komunistui' tei
sybę. V .

1 Šalin' langai ir lempos!

Laike ^kfAtdš kva'drojė pas 
;vįėną kaliiij rįafe didėlius pa
skaitų užrašuš. Policija bAhdė 
jį išvest “kaląbdzan”. Visi 
draugai užsistojo. Laike tąsy
čių kaliniai n'usiavę batus ši?- 
dauže elektroj lempas, o sii- 

(slėptąis blekiiįiais bliudįf^ iŠ- 
idąuže visus kvadros lAn^M 
Tame . momerite draugą iŠgM- 
pėjo. . Bolicijri kvadrori meto “ašarų bombas”. Ąpalpfe1® riW- 
neše ligoninėn.

■» Lietuvi

ras policijos kapitonas betiks
liai varto kokį tai madų žur 
nalą^ paskui rpašinaliai jį 'per- 
duodS savo drfugui. Tas fitgi 

i varto. ;
Kbrido'Nrije likę valdininkė 

pašaukė pavardę “Delgado”. 
ĮTAi yra kalinys, fturiš ŪŽ ftuV- 
slfyriią bedarbių Šėdi 8 mėne- 
įririi be teismo ir tiilą laiką gu
lėjo kalėjimo ligoninėje. Visį jį 
kį). tai klausinėjo. Paskui visi 
į$jo kameron. Delgado kalba:

Draugai, ponas Alcade no
ri žinoti, ar tai yra teisybe, k^ 
rri'šę Šio vakaro “La RrfžiiV”; 
ei britčnt, kad ketvirtoji k^A- 
dta’ vėl rengiasi bado strent^.'

— “La Razon” yra kapK^- 
lislų laikraštis^ ir, žinoma, me
luoja, — Atšiliepė jaund ž^dri- 
ko balsas. 5 ‘ ? ..

Valdininkų ■ veidai riiSm&
• Alcalde sako: 
t — Vakarieriiaudąmas per- 
Ofi^iau “Kazon* Quintą” ir taip 
^risfjaudiiiau, kad negalėjau val- 
m nė miegoti.

' Storas kapitonas dar kartą 
id/iejo kvadrą siaurais takeli&M 
!tap kalinių kojų ir galvi/ ir 
išykiu su kitais išeidama^' /j^.-

'
— Tyku ir ramu. Nepa/Žfl- 

iRintų nėra...
Ėratri viduj

Ant rytojaus po aukota 
idinipkų vizito kvadrori Atefd’ 
bent 50 visokio štolto policį- 
.ninkų.^Tųoj srikomanetavojd, vi
ršus kalinius eilen; po du. P^si- 
idAČė dubeltavas žiedas visoj ka- 
mętaj.' Ištystiiįę kameros yal- 
į^klą ją iškrdtė, net marrim- 
ifihius stalus n’uo geležiniu; zm- 
igiy nųkilnodartii. SukonfiM^ 
'aAri.£ laiškų ir valgykloje ‘ Ant 
Utalo stovėjusį. Lenino bii/st$, 
krirį vienas kalinys artistihte 

'nulipino iš duonos. Visuš" įfį 
porą sugrudo^- valgyffett ič 
smulkmeniškai porą ‘ yrim/idų 
kršriė visus kalinių daiktus'. Įš*- 
eiriaiit iš valgyklos žiurėjo kd 
Šėniūs. (Būt' blogiau, jei būt 
žirirėję įeirialA/mes antru kar-

į )f, Sukpnfiškavęj' daug raštų. 
F Tardymui išsivedė ir vieną lie-

Sarulį, dobusį “RytOfAClš” 
arirnjJ1'stracijdj'L (To vyro oąfž- 
da jį daro laBal panašiu į 
loVą, Biržišką1). Šarulis jau v//s 
prišrriečio sėdi. Pas jį radį' /)&- 
skAltų Užrašus lietuvių, rusų ir 
išpahų 'kalboj. Už pusva^rių® 
policija atvedė Sarulį atgal Wfc' 
dron ir vėl visus išrikiavri?

— Daba’r pArodyk kurie, — 
sAkb riolirijoš selčretoriuš; ,x

Satuliš aplirik vaikščiodamas 
išrenka tris ^yčus: Lenkijos 
žyduką, baltgridį ir italą ir sy 
kiu visi išeina rąšjįihėn.

—. Ko tave klaushiėjb,, — 
.vienbalsiai klausia sugrįžusį Sa
mulį kameros draugai. ^,..... ,
; •— Klausė, kas vadovaują, 
k Aš paskaitas laiko, kas s$im- 
vičius dalina, — už jį dtŠOTič'1 
ijof nurodyti draugai. z 
I Ir, iš tiesų, Sarulis tik tric/š* i 
' V'-- ■ . i '

.. ......I...-—

i J
tik ta aplinkybe pateko, kad

utuumus pui ouyuaniu. uranu, 
kad negalima kelt triukšmingas 
ovacijas. O ta typiška “kakluš- 
ka”, ta/ jaunai įlondifets," iifea- 
pldrikis tfkrai/iieati£ 

i (Briš (įaugimu)1

----------------- - ------------

cementinii/ grindų 
gulint . 205 “komunistus”, jų 

1 Wė wigą, ič kf-

r Neturint Joki# bal&ko- 
’nų, iąt htfktį teko tffiė 
pfažhai/^f; ries pasieniai ir vf- 
drifyš bu^d užpildyta ^irtfričiafš

“Komtmis'tų” tau/yfe

IŠ 205 triadų k^acfMjė 
yra Lėnkijris žydų, 20 balt- 
gūclžta 15 Ult/ainiečių, 14 iMf- 
gata» 13* Ifeta^ių, 11 čėftZ&loM- 
fcų, no kęhš‘ jugoslavi/; rritriahų,1 
tftsų; tam, Žiė.

N ėr a fle 
anglo, jrfri^tey V^fe^čio* Af fet’ff- 
euzo. žodžiu -L nėra nė vieno fi'ų^taffn^š ' vAWW pfff^;

piliečių tų šalių, kurių 
konsuUi Sivo piliečius globoja, 
d katritfojarrii tų šalių piliečiai, 
kurių’ K^nsrifai tik savo kėdę 
sfiuįdj^, £rba įsčios* šaly s t&- 
Kimtrii silpnos.

i Bado sif^ikšM

“Orden SociAl”. t. y. politiniai 
> Vilią Devoto kAlfrite paskelbi 
-bado streiką reikalaudami: 
’ Laikraščių, knygų ir laiškų 
įleidimo, pašimatymo su gimi
nėmis laisvėm, kalinių komite- 
tų ritfsteofribs1 vidrijfh’is 
košė pripa^mim'o.

Bad<Vo an'ritchištąi,. socialis
tai, komupista/ ii; su iais laiko: 
mi heįririiriia/ “orden sočiai” 
kaliniai.

Jau pirmą badA^imo dieflri 
trečioje aharčhistų kvadroje kai 
?ririe kATfnial sutiko , valgyti.- 

ik ketvirtos . kvarfros kaliniai 
įšbadavo penkias dienąs. Pirmą 
dieną kalėjimo administracija 
juokėsi, antrą • dieną grąsino, 
trečią nekuriubs jėga, valgydi
no, ketvirtį — mandagiai rfė- 
rybAš ved$, Penktą — paten-

7

I vleAb i

šią

kas tai

atkėlti

trečią nekuriuės jėga, valgydi- 
jjjjj JL-ii-gs.h a i s* ya

rybAš vedč, pfenktą. 
kino kalinių fėikalavfmtiš.
Muštynės an'a^chistįf sd komu

nistais
Po bado streiko cuadro ėūar- 

to buVo 140 y komunistų ir 90 
Anarchistų. Komunįstai užgau
lioj d anarchistus, kad jie vien 

i tik iš Vaikų ifibterų ašarų 
nori padaryt bo/nMš‘ft sugriaut 
.pasaulį. Anarchištaf stojo' mu
šiu prisiruošę; į grindis išsi
galandę šaukštų kotas'; ėfb. Mū
šis tęsėsi gerą’ pusvalandį. Ko
muniste taįio nugalėti: 15 šan
kiai sužeisti/, — vidnierbš rto-' 
sys, kitienis ausys, kitiems šo
nai supjaustyti; ir abėlnaf, 140 
komunistų tapo skAudžidi dp- 
rėė’šti 90-ties ahdfcĖistų štto- 

’takočiais ir kitais iš anksto pa
siruoštais ginklais.

Badavusieji anarchistai atėjo 
pas komunistus į cuadro cu- 
arto, o anarcnisįai iš -cuadro 
ėuario tapo hukelti į čdadrė' 
tercero. į ten nuėjo ir neišlai
kę bado streiko' kofnuništai. y

Įsitikiriiih!ai x *

Gal tik dėsifdtą kalinių; da
lis turi tvirti/a pąttimtiš įsiti- 
;tfdiWiWš. . Kiti tik dėl mados 
hifhfftus dainuoja; O, daugiausia 
tai tik kalėjime sužino; kas tąs 
korntmizmas ar anarchizmas, 
ne ti< 
[sijų, kie 
rojo” , (railfl 
A iz:.;.:,..

4ia <W čereft

-. u

La Ražon” yra kapW- -
L4UVA0< 11 y fJl I J V* 11U) . lllV“"

— atsiliepė jauni/ žį/iiti-

it eilėįj te. penkis ^yrds burrA 
^riraba^adorivdis”, t y. darbi
ninkais. Jie šluoja kameros vi
dų; daliifa. mėsĄ, duoną; pilsto 
ižupjį/ ' . '
■ Tokiu “ištyrimu” policija, 
matomai, nebuvo patenkinta...

Rankdarbiai
Komunos ... nariai iš duonos 

i minkštimo lipina visokių išdir- 
mhių: šachmatų figūrų, raša- 
mįįjh, o ypatingai daro" daug* 
$$nų bukietų (taipgi iš duo
nos), kurių vieną dovanojo 
Iflud. pagelbai už di-.žūs, o už 
jdritr^,., meisteris gauna pinigus

Taipgi gražių išdirbinių 
pri'daro iš siūlų.’ Dauguma nuo
latos skaito, rišo, studijuoja.

I^dŠilinkšininimai

FūtbolA's, kai
i. y . r . • * , t ,

.FdtbolAs, kaip ir laisvoje, la
biausią įdomina publiką. Hole] 
S popierine. Gjmhastika ir dainbs j 
garina rustų ūpą. Anekdotų

gi netrūksta. Ypatingai rie
ksi turi gėrei pasisekimo.

koncertas. Dainuoja solo, jau- 
pi mergina. “korobopką”; “Jąį- 
jį&ka”, -“Solnde vschodit i ,zą-. 
fet” skamba švelni# altW. 
KirĄ^bs draugai artistę apsto-

vieną
pro kurį turi matyti durų sar-

. y f*. ■? ;•

j*

G. Kucharik

v įa.Rrod-
„ žiu taisymas.

6. N. Dearborn

PiWT sm/ittmo Skyrius ai
ri aras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. valį, ^edhdienffli 
nuo 9 v, ryti

fe**,

Garsinkite^ Naujierio^

ITtWAlT WARNER

per 10 dienų už $60.
m W. 35th Place 

įį,^ Tol. Bouįotup* .BOOtf.

-‘r.
jr*—- — > 

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO ' Kqntrąktorius 
6504 So. Vyashtenau) Avė. 

, CHICAjGO,
f
/j

SERGANtiEJI!
J Pasitarkit su D

apie bile ligą ar silpnumą.
Vėliausi ir geriausi 

L treatmentai išgydę 
& mui kraujo liftą, 
n reumatizmo, inĮ^- 
ELj tų, pūsles, uryyy 
Ip rių ir visų užkrę- 
Ę čiamųjų ligų. T^j(- 

pgi speciali tęs**1 
^,1 mentai su|^i 

mui energijos t 
stiprumo be (a:

1 nustipusiems ir iv- 
t ! tintai silpniems vy- 

. rams.
Sergantys žmonės kvie?jartii i||:eiti 

a wk"rio! 

! jRosx kiihU' Jia; ?emps. ir, vh, 
Ism^)^riei?Įamps.i Galijną suskąręidd 

lengvą . dniokėjin|ų,. kad kiekvienam 
diioti progos „ išsigydyti,, * j , .,,

DRj B. 1^. ROŠS
UŽTJKIMAS SPECIALISTAS ..

35 South Dearborn Street , 
kampas' Monroe Street, Chicago. III. < 
Imkite^ elevatorių iki £’enkto^ augs to. J į 
Priėmimo kamb. 506 dėl v/h/ijęSdli/ 
įdel moterų. Valandos: 10 a,., m.>. iki <1 h 
Į5 p. m. Nedėliomis, 10„ a. jų. iki, 1 L 
p, m. Panedėliais, Serėdomiš ir Suba- 

1 tomis nuo • 10 a. m. iki 8 p. m.' J 
.30 Metų TAME, PAČIAME NAME J

fllTi I L
i k.1' '

, ?• 11

r'1 i

—tu,'.’*..
—■■I

Saugu MĮSTi pinigus
- -.m PER MW IŠTAIGĄ

.. Per 15 irfėttj riėf viOrihščerftA’š fiežuvo 
. ‘ i '■ 't *4 teka i i ' i L' ' , - »» 1A 1^- . . ■ L • I

Aplink Pasaulį trūniju/ ir ilgų BirigiJ Radįos. Dvi raffio 
i į yįepjį, 1(1 JUbų dideliame'gražiame f)H

kabinete. Tiktai .........     ^OOaUU
' Su viskuo

tacIaKytąs parduoti* 3 kartės (tatglaus. Jus galite šį račliį
Ifutiyti, kad girdėsite visųą^e .pasaulio kraštuose. Taipįfi 

' gafesitė’ gitdeįi iš laivų, kdrf^ plaukų^k:j&' Atlantą, iš 
... ollaiviiį ir policijos calls-rėįiolttp

\ ,ar i ■ /■ *
' STEWA^i’-WAftNE^^short wavc &liverteris, k^fj 

galima prijungti prie bite.kokios ra- ttOO C_
; dios, kaina' tik ........ .. V

Kiti Ste\vart-Wariier radios kainos JI>............     $34-35
* * . .. . ‘t' • <■ - '

[ ‘ Budriko Krautuvėje dideliš pasirinkimas visokių mu
zikos instrumentų ir šiaip visokių pirkinių.

Budrikė ^krautuvė mhmin 
s per radiu; Kitai

(.A

o duoti Lietuvių rsf- 
__ _____ __ _ krautuvė pirmoji siitriį-
Čia lietuvišką muziką į nAwulį, ant trumpųjų bap- 
gų iš stoties WAXAA^ P®p/n#omis ir lėšomis Budrikb 

u mses turimi gražių. Ii 
t WČFL 970 kyl. nu#’

dio valah

5 , ■ '
Budriko Krautuve j/artari^ radios ir j kitus miestas 

vvholesale. . •
r Į . .

i-Savas P
- sako biznieriai

i ■ ....................... .. ......... . . l/,.M

Loof

Offkt Tel. Celartet n99. , 
Ree. Tel.

8RBDGEPORT MOTOR SERVięi
, Goodeonai Broliai

Pdojylių ir pianą maveriai ▼iętoje ir

- srsr
. „ T& Boa

ęk iš pdskaifų ,ir disku- 
k&H t0»

(rateonoji pagelba), 
įafejimo maisto, ktsiųn*

nę; papirosų, tabako, vai
sių. šio momento areštuoti dąu- 
giaWa dėj tų nofžijų ėįta

muhistinio gyvenimo praktiką,, 
grieštai prtd’ydAmi visas Į^ipd 
d6kriųw; jos Vilos ■ žia1 
ik apte diibeltaVą porciją su-

ttsiloiiiM

tik apie* dt 
kasi..;

VažitidįdM JCietiibonį. Pataniavimas
$40.00^^

Atsilitfk'J^it5 yphtiškįat Jirš'a prisiųskite per paštą.
. .. JO'— 

į i |' 4559 So. Paulina
• W- ■ . j / ■ . ■

Jos. F. Sudrik, luti* 
3417-21 So. Halsted Street 

' Telefonas Blvd. 8167—4705 
. ■■ -r- - ■ Į .. Į IJllĮiilimiĮlI'.l ,H1ĮWW»

Ji# •.•Į.ft* V^’1*** lįįLg į* '

bhieago; įHb
r*

ų ^5 dienos vakare, 9 
ųomėtvldf$ įė/o tuzinas mii-

CEftmAI’-Seimjnii
? j^eve*k kiekrienas^

KAL®- 
yra ge-

• | *•« uuvanu. xvuvx, HlČS PU“

darSni ąP’EGIALį' IŠPARDAVIMĄ ir užt&rfntunė', kid
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

UNIVERSAL SHOE STORE
.“.a“!”

Ul r. 
I * 
HĮę

) WISS1G,
r PaMuliniamt Ras*

- Seno Krajaus
vnv » •-*» «v »T*M * vr fe Jj 
NEIŠGYDOMOS JOS Y k >

Daktaras
Kapitone*

Specialistai iš ’ _ ___
GYDO Vl’sAS LIGAS .į&OT^RL PER 26 METŲ* t 

st ŽIŪRINI KAIP UŽSISFNgJUSIOS u NEIŠGYDOMOS JOS Y k > 
*pr. Uhikai gvck liga* pilvo plauku «njk|tą <t pusli* qžnoodij»raa |pr|*> 

ido», ligas lizdas j tfiunatizmą gaKęi skausmus <kau»mm
O kosėjimą gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas Jeigu ki(i Kr 

, galėjo jus ligydyu įteikite iia i| perutikrinkit* k| ji* jum* gab padaryt, 
°raknki»oja pei daugel) metų ^r ŪlrS’ tuksiančiu* hgomą Patarimą* 
•vkai OFIŠO VALANDOS *aland<>» mo ik' .i
aiancia. n nuo 5 < *alan<Ul vakar; NfdėJtonji* npo 10 ryto iki ’l ėil

: *2oa\,Wp»š. Ą«..v ,■ -Td,

ln n, ,, .. ,
z A: i • iį

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
(2tH STREET

Tel. Kedzie 8902

d&siįĮtu bMSit m 

gindąmas užmigti.
Po valandos įėjo kita grupė 

iūmformuųtų žmonių, apie 15 
į^A«'

S Dažninusia diskušiYOjahiS įmeiniftltiai,' o

girst labai rimtų diskusijų. Bet 
jeigu diskusantai ima aukštos * 
.nes temas, negu pajėgia, tuo*

aš’ 0ž kalbėjtaisi iri ra-

ZALESKI ir MARTIN, Savininkei

» & Halsted ®
1514-16 Rooiertlt Rd.

808^ j
Hil

6 ■- jį

.• . ...
1 ;■. t



NAUJIENŲ KONTESTAS

Nors

Orange, N

SKELBIMAI

KONTESTO LAIPSNIAI

PRIZAI IR BALSAI

Chicagos, 
savininkas

$15.00
1,100

$50.00
2,800

A. N. Žičkus, East St Louis, 
III. Turbut nėra buvę Naujie
nų kontesto, kad A. N. žičkus 
nebūtų dalyvavęs, šiame kon- 
teste jam teks sunkiai dirbti, 
nes pagalbininkų, ne konkuren
tų neturi.

M. R. Kemešienė, žinoma Chi- 
cagoje, kaipo gabi pardavėja ir 
darbšti visuomenės veikėja.

J. Rimkus, iš Chicagos, turi 
80 balsų.

Antra iš eiles yra Domicei? 
Žukas. Turi 240 balsų. Jau da
lyvavusi keliuose Naujienų kon- 
testuose. Iš jos daug laukiama 
šiame konteste. Paveikslo tur
but dar nesuspėjo priduoti. Reikia surinkti 5,000

J. Martin, Kenosha, Wis. Yra 
žymus darbuotojas, nekilnoja
mų nuosavybės pardavėjas, ir 
pirmesniuose kontestuose ture-' 
jęs gerų pasisekimų; neatsiliks 
nė šiame konteste.

"Kontestantas priėmęs pinigus 
už “Naujienų” prenumeratų, 
apgarsinimus, Biznio Knygą ar 
ką kitą, privalo prisiųsti į 
‘Naujienas” ne vėliaus, kaip už 
5 dienų po priėmimui.

NUPIGINTOS “NAUJIENOS

Sagaitis, Amster-

NAUJIENŲ KONTESTANTAI 
IR JŲ STOVIS

PAREMKITE KONTE 
STANTUS

K. Umežius, Chicago, III., tu-
Dalyvauja jau

KONTESTANTAI IR JŲ 
UŽDAVINIAI. '

“JJaujienų” Konteste gali da
lyvauti vyrai ir moterys. Kon
testo Vedėjo pripažinti ir pri
imti j Kontesto dalyvius.

Užsirašiusis ant pusės metų 
gauna V/2 MĖNESIO VEL
TUI.

NAUJIENŲ” PRENUME 
RATA

Visi “Naujienų” skai
tytojai ir draugai kvie
čiami paremti kontes- 
tantus ir pagelbėti 
jiems jų sunkiame, bet 
svarbiame kultūrinia
me darbe. Iš to bus di
delės naudos kontestan- 
tams, “Naujienoms”, ir 
visiems Amerikos lietu
viams, nes “Naujienos” 
yra visų lietuvių dien
raštis, tarnaująs visų 
lietuvių reikalams.

Užsirašiusis ant 3 mėnesių 
gaus laikraštį 1 MfeNESJ VĖL* 
TUI

1 metams Chicago j e, Kana
doj ir Lietuvoj $8.00, Pusei me
tų $4.00. Trims mėnesiams 
$2.00. Visose Suvienytose Val
stijose (išskiriant Chicagą) me
tams $7.00; pusei metų $3.50; 
trims mėnesiams- $1.75.

šiame “Naujienų” Konteste 
yra 6 laipsniai.! Kontestantams 
bus duodami prizai (dovanos) 
už pasidarbavimą cash pinigais 
sulyg laipsnio, kurį kiekvienas 
jų bus pasiekęs pripažintais 
jam balsais.

Kontestantas perėjęs vieną 
laipsnį, o nepasiekęs sekančio 
laipsnio, gauna prizus kokie 
jam priklauso pasiektame laip
snyje ir dar 15 nuoš. atlygini
mo už padarytą biznį virš savo 
laipsnio.

Nepasiekęs 
laipsnio, gauna 10 nuoš. už pa 
darytą biznį.

J. Evanauskas, Chicago, III., 
turi 20 balsų. Yra jaunas ir ga
bus vaikinas ir prie užrašinė- 
jimo Naujienų prenumeratos 
jau turi patyrimą.

Joe Woske is Chicagos, jau 
turi 240 balsų. Yra seniausio 
amžiaus iš visų kontestantų, bet 
savo darbštumu stovi pirmoje 
vietoje.

C. M. Rachaitis, Springfield 
III. žinomas jau iš praeitų Nau 
j ienų kontestų, kaipo sąžinin
gas darbuotojas apšvietos sri-

Pirmo., laipsnio prizas 
cash. Reikia surinkti 
balsų.

Antro laipsnio prizas 
cash. Reikia surinkti 
balsų.

Trečio laipsnio prizas $100.00 
cash. 
balsų

Ketvirto laipsnio prizas $300.- 
00 cash. Reikia sulinkti 12,000 
balsų.

Penkto laipsnio prizas $750.- 
00 cash. Reikia surinkti 25,000 
balsų, •

šešto-laipsnio prizas $1,000.- 
00 cash. Reikia surinkti 35,000 
balsų.

Šiame “Naujienų” Konteste 
gali laifriėti to paties laipsnio 
dovanas kad ir keli Kontestan
tai. Pavyzdžiui, jei 3 Konteš- 
tantai gauna nemažiaus kaip po 
35,000 balsų, tai jie visi trys 
galės gauti po $1,000.00 cash.

J. Degutis iš Chicagos turi 
280 balsų. Darbuojasi šiaurinėj 
dalyje Chicagos. Northsaidiečiai 
jį parems.

į- VI. Kuzavinis, East Chicago, 
Ind. Dar' studijuoja kontesto 
taisykles, bet žada konkuruoti 
su Elizabeth Kaminskaite.

, J. Maksvytis, Hammond, Ind. 
Jauu-patyręs Naujienų kontesto 
dalyvis. - . .

St. , Žukauskas iš Wilkes 
3arre, Pa., turi 80 balsų. Turi 
abai didelę kolioniją, kur be
darbė žmones kankina, bet ne

nustoja vilties pasisekimo savo 
darbe.

Toliaus seka surašąs kontes-r 
tantų, kurie nesuspėjo priduoti 
savo paveikslų, tad negalėjome 
“Naujienų” skaitytojus su 
plačiaus supažindinti.

Jonas Ascila, Chicago.
J. čepukas, Chicago.
J. Grybas, Chicago.

Asmuo pripažintas Kontes- 
tantu turi teisę užrašinėti 
“Naujienas.” parduoti apgarsi
nimų kortas, rinkti apgarsini
mus į BIZNIO IR INFORMA
CIJŲ KNYGĄ 1932 metams 
(kuri išeis apie Gruodžio mfcn., 
1932 ir bus panaši' į 1931 m. 
knygą).

A. Smigelskis, Cleveland, O. 
Tai .nenuilstantis Naujienų' dar
buotojas, kuris jaučiasi užganė
dintas, jeigu gali praplatinti 
apšvietos skleidėją “Naujienas”. 
Jam konkuruos Ralph Banionis.

» !
Naujienų kontestas prasidėjo 

gruodžio 1 d., 1931 ir tęsis iki 
kovo 31 d., 1932 m., vito 4 mė
nesius. Ikišiol užsiregistravo 49 
kontestantai iš įvairiu miestų, 
bet dar ne visi parodė gyvumo 
savo darbe.

Su augšta pagarba
T. Rypkevičia

nė pirmutinioK. Matuliokas iš West Frank- 
rt, III., turi 80 balsų, be 

teitu laiku žada pasiekti aųgš 
ssnį laipsnį.

Užsirašiusis “Naujienas” lai 
ke šio Kontesto ant vienų me 
tų gaus “Naujienas” per 3 MĖ 
NESIŪS VELTUI.

žemiaus telpa kontestantų 
paveikslai, kurie iki šioliai bu
vo mums priduoti.

K. P. Deveik}s, Cicero, III. 
žinomas tarpe Ciceros lietuvių, 
kaipo gabus korespondentas ir 
uolus visuomenės veikėjas. Jam 
stojus į Naujienų kontestą, be 
abejonės, Ciceros gyventojai jį 
parems. '

J. Sinkus, Chicago.
E. Siderayičia, Chicago.

• J. Sholtmaji, Chicago.
F. Terleckaitė, Chicago.
M. Stoškus, Kankakee, III
Mrs. M. Rovaitienė, Her- 

rih, III.
George Christian, Barring- 

ton, III.

dam, N. Y.
Andrew Elkint, Los Ange

les, Cal.
Sam Kubilskis, Belevue 

Altą, Canada.
Kavaliūnas, Toronto, Cana-

A. L. Skirmontas, Ilarvey, 
U1J žada pasidarbuoti šiame 
Naujienų konteste ir parodyti, 
kad ir laike bedarbės veikiant 
galima, daug nuveikti.

^Izabele Sakalauskienė, jChi 
cago;

T. RYPKEVIČIA 
Naujienų Kontesto Vedėjas.

P. Atkočiūnais iš 
uri 120 balsų. Yra 
oteriškų rūbų krautuvės, 4034 

V. Madison St. Apima Garfield 
r Douglas parkų ■ apielinkes. 
en daugiausia apgyventa lietu- 
ių jartitorių, tai jam pasiseki- 
.ias užtikrintas.

A. Kviklis, Gary, Ind 
dar nesuspėjo prisiųsti vaisius 
savo darbo, bet prospektų tu
ri gana daug.

A. Frenzelis, Toronto, Ont,, 
Canada. Atstovaus Naujiehas 
Kanadoje ir žiūrės, kad nė vie
nas išsigalintis Kanados lietu
vis nepasiliktų be Naujienų.

Skelbimų Kainos į Informacijų 
ir Biznio Knygą pažymėtos Kvi

tų Knygutėje,
> -■■ •

Skelbimų Kortas galima par
duoti visiems biznieriams ir 
profesionalams išskiriant Kon- 
testantus Chicago j e, kur parda
vinėjimas kortų yra kiek' apni- 
bežiuotas.

J. IP. AlikonisJ Johnson 
City, III.

Stanley Naudžius, Grand 
Rapids, Mich.

NAUJIENOS, ChieagO, III.

Skelbimų Kortos (Advertis- 
ing Cards) vienos parsiduoda 
už $10.00, su kuria pirkėjas 
gauna $11.00 vertės apgarsini
mų. Antra parsiduoda už $25.- 
00. Pirkėjas gauna $27.50 ver- 
tės apgarsinimų.

Kontestantas parduodamas 
apgarsinimų kortą išduoda pir
kėjui tiktai kvįtą iš prenume
ratų. knygutės. Kontesto vedė
jas gavęs kvitą su pinigais, pa
siunčia kortas pirkėjams išra
šytas jų vardu, su parašais 
kontesto vedėjo ir Naujienų ge- 
nerališko manažerio.

Elizabeth Kaminski, East 
Chicago, Ind.

• Peter Džiaugys, Kenosha, 
Wis.

Z. A. Jucaitis, Cudahy, Wis.
Ralph Banionis, Cleveland, 

Ohio.
Bernice Mikelk, New Brook- 

field, Mass.
J. Petrikis, Scrantcn, (Pa.
M. A. Januson, West

A. Savickas iš Rockford, III
turi 315 balsų. Yra jaunas ir ri 120 balsų
darbštus vaikinas, bet turėda- ketvirtame Naujienų konteste
mas pažintis ir gerą vardą tar
pe. rockfordiečių turės ir pasi- gana stambias dovanas. Šį kar- ■ keganas atsiliktų nuo kitų mie- 
sekimą. " . " - tą pasiryžęs g’Auti visą $1,000. stų. ’’L-vt. >

Mitchell, >Waukegan, III 
kiekvieną kartą yra laimėjęs' Sako, negalįs pakęsti, kad Wau

Antanas Ruzas, Detroit, 
Mich.

Franas Lavinskas, Detroit, 
Mich. - <

Sveikinu visus Naujienų kontestantas, su žiemos švente Ka
lėdomis ir linkiu sulaukti Laimingų Naujų Metų. Taipgi veliju 
kuogeriausio pasisekimo jūsų darbe.

žinau, kad jūsų darbas, deįpi siaučiančios dabartinės bedar
bės, bus gana sunkus, bet tikiuosi, kad nenuilstančiai dirbant, 
kontestantai suras žmones, kuriems dar sąlygos leidžia užsisa
kyti Naujienas, taipgi budus padaryti šį kontestą tiek pat pa
sekmingą, kaip kad buvo praėjusieji. Tik darbas kontestantų 
bus daug sunkesnis. ' ,

Naujienų Bendrovės vedėjai žinodami tas visas sunkias ap
linkybes, ir dovanas kontestantams paskirė didesnes ir vsas 
cash — pinigais.

Linkėdamas visiems kontestantams ir jų rėmėjams geriau
sio pasisekimo pasilieku

šeStadlenls, Ghiofl. 26,1931
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North Side
Dar apie Bijūnėlį

Paskutiniuoju laiku lepka 
pa temyli Naujienose gana tan7 
kiai aprašymų apie Bijūnėlio 
chorų ir jo darbuotę. Matyti, 
nortlisidiečiai yra gana paslan
kus žmonės, jie netingi pasi
darbuoti jaunimo kultirini- 
mui ir nebijo apie tai ir svie
tui pranešti. Gaila, kad nie
ko negirdėti iš kitų kolionijų 
apie panašius darbus. Juk se
niau daug girdėdavome apie 
Jaunąją Birutę, apie Cicerus 
Aušrelę — nejaugi šį metą jos 
nieko nebevikia? O gal tik 
nenori, kad kas apie tai žino
tu? Pavyzdingi*darbai nerei
kėtų slėpti, nes mes daugiau
sia iš pavyzdžių mokinomės.

Bijūnėlis gali daugiausia 
pasididžiuoti savo mokytoja, 
nes nuo mokytojos priklauso 
pasisekimas ir naudingumas 
viso darbo. O liuosanorių vai
kučių mokinimas nėra lengvas 
darbas — vaikai vaikais ir 
palieka; jie ir ^pašturmauja, ir 
vieną kitą šposą tarpusavy iš
kerta, ir juokauti bei krykš
tauti jų prašyti nereikia. Bet 
kad palaikyti visus atydoje, kad 
sukoncentruoti visus prie vie
no tikslo tai yra mokytojos už
duotis. Čia reikia geležines 
ištvermės ir pakantrumo, o 
ypač takto. Nes, pergrieštai 
subusi — mokinio nustosi, gi 
mandagumu nesuvaldysi. Bi- 

veįčikiutė-Steponavičienė, su 
vaikučiais moka sugyventi 
kaip su vienos šeimynos na
riais, nes per metų eilę vaiku
čiams bemokytojaudaina įgi
jo gana tam patyrimo, o ant
ra, tai atsidavimas darbui, pri
birsimas užduočiau Ji. prir 
taiko, parašo chorui daineles, 
sukompanuoja * pati muzikų 
net ir sceniškus, veikaliukus 
jau kelintų iš savo pačios 
rankraščio mokina. Ar dauge
lis mokytojų ant tiek įsigilina 
į savo darbų?

Sekmadienio vakare, gruo
džio 27 d., turėsime progų atsi
lankyti pas Bijūnėlį į svečius 
ir t įvertinti jo . pastan
gas. Kadangi minėtu dienų, 
kaip 7:30 vai. vakare, Bijūnė
lis rengia, gražų pramogų va
karėlį su dainomis ir perstaty
mu Almira Simons svetainėj, 
1640 N. Hancock st., tai butų 
malonų matyti kuodidžiausių 
būrį jaunuolių svečių, ypač 
kad ir Santa Glaus žada visus 
vaikučius apdovanoti.

Holdaperiai darban 
jasi

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių 
laikotarpis tai šienapjūte vi
siems, kurie ne labai tiesiu gy
venimo vieškeliu važiuoja. Mat, 
piliečiai ir pilietės perkasi šven
tėms įvairių reikmenų, nešioja
si su savim pinigų, tad tokio 
ar kitokio plauko piktadariai 
turi geros progos jei ne vieną, 
tai kitų nuskriausti.

Ir ot kūčių dienų mačiau tokj 
įvyki beeidamas i miestų. Hal
sted gatvėj, prie 12 Street, neg
ras pagriebė moters piniginę ’r 
nubėgo į šiaurę. Jam bebėgant 
jo kepurė nupuolė. Kas norėjo, 
galėjo ją pasiimti. Bet kokis 
nauda iš jos?

Paveikslas rodo Bijūnėlio 
chorą, kuris sekmadienį, gruo
džio 27 d., Almira Simons sve
tainėje rengia šaunų vakarų.

Kalbama svetainė 
adresu 1610 North 
street. O ta gatvė 
blokų į vakarus

randasi 
Hancock 
yra pora 

nuo Kedzic

Piktadariai atėmė iš moters 
pinigus dienos laiku, atėmė to
kioj vietoj, kur praeivių daug 
ir kur, rodosi, piktadariai ma
žai progų savo verslu vėrstis 
turi. Bet... mes gyvename Chi- 
cagoj, o Chicagoj visko pasi
taiko.

Moteris išvaizda atrodė esanti 
graikė. Ji pasisatė turėjusi pi
niginėj apie $12. Kada pasiro
dė policija, tai negras buvo jau 
dingęs.—Senas Petras.

Cicero

kurio

šventės nu- 
tė.vus Wis-

Kiru bar kas

Visiems gerai žinomas 
tis, J. J. Kimbarkas, iš 
vietos lietuviai dawg tikisi, jei
gu jis įeis miesto valdžion, Ka
lėdų ir Naujų Metų 
sitarė praleisti pas 
consin valstijoj.

Išvažiuodamas p.
pareiškė, kad brangias , šventes 
praleisiąs su tėvais, o po to vėl 
grįšiųs čtgal į Cicero ir stosiąs 
darbui su visais ir už visus. Dar 
išreiškė linkėjimus visiems lin
ksmų švenčių ir laimingo? atei
ties.—K. P. D.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LEUKADIJA PUŽIENĖ 
po tėvais Baupkaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 dieną, 2 valandą ry
te 1931 metais, sulaukus 37 
metus amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Kvėdarnos pa r a p., Drobuk- 
štelių kaime.

Paliko dideliame nubudime 2 
broliai — Pranciškus Baupkus ir 
Kazimieras Varanius, brolienė Ag
nieška, sesuo' Veronika Punkausr 
kienė, dėdė Liudvikas, dėdienė Ve
ronika Baupkai, 5 pusbroliai, 
Baupkat ir Ūseliai, 4 pusseserės, 
o Lietuvoje broleinė Varanienė.

Kūnas pašarvotas, randasi 3309 
Morgan St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 28 dieną, 8 vąl. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Leukadijos Pužicnės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvęse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo, Brolienė, 
Dėltienė, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Gimines.

Laidtouvėmis rūpinas sesuo Ve
ronika Punkauskienė.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

•r*—

LOVEIKIS
NUSKINTOS KVIETKOS

Miesto Palis 
ir Pagrabams

Pristatome i Visas J 
Vegtuvfems, Banketams 

Vainikai 
3310 S. Halsted & Tel. Boulevard 7314

avė. Gi Bujunėlib parengi
mas prasidės 7:30 vai. vakaro.

Vaikai bus šio vakaro veikė
jai. Tėvai bus jų svečiai. Sve
čiai bus ir visi kurie atsilankys 
į balių. Be to, visi yra kviečia
mi atsilankyti, visi pageidau
jami, visi norimi matyti.

The Engiish Column
i i ■l|i»'<ib| '' '*

North Side
The Bijūnėlis Chorai Society 

expects to have a great con- 
cert Sunday, December 27, 1931. 
We all were and štili are work- 
ing very hard to make i t. a 
suecess.

Ouf techer, Mrs. a Stephcns, 
is \vorking very hard too. We 
are going to have some clašsi- 
cal dances, and a couple o|' 
fu tu re opera singers are going 
to sing. 
body to 
Another 
Glaus is 
friendly visit.

Everybody, Irom f ar and 
near, give us a cheer and come 
to Almira Simons hall Sunday, 
Į)ec. .27,1931. .

Almira Simoiis Hali is aį
1640 Hancock Št.

Dcn’t forget—7:30. So Long.
—-Albin.

We shall have some- 
recite few ^erses, 

thing' ir that Santa 
to make us a very 

/

MUŠKIT KEk . 
NAUJIENAS 

t PINIGUS LIETUVON 

1o prašo Lietuvos žmonėsir 
pataria Lietuvos banh

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai it 
gui 
dieną 
visose miesto da« 
lyse. Moteris pa- 
gelbįninkė.

2205 Lake S t 
Tel. Melrose 
Patk 797 

*}

P>< 
patarnauju 
ir naktį

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ h* NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, Bimpatihgą ir ramų 
pafarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas, 
ra ■ trati m m maut at mar m •*>' '

JŪSŲ GRABORIAI 
Pidysie Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vili T.Monai, YARDS 1741 « 1741

ir 
viena di- 

išeivijos šeima

Vaikai, tėvai, jų draugai 
draugės; visi kartu 
dėlė lietuvių 
švenčių laikotarpiu; mažoji 
Lietuva kitoj Atlantiko pusėj 
— štai ką reiškia šis vakarėlis 
mums, Cbicųgos ^lietuviams. 
Reikia ingnyti, kad busime ja
me visi kas lik galėsime.

Lithuanian Universi 
ty Club

There will be ą meeting Sun- 
day, Dec. 27, at Naujienos, 1739 
S. Halsted ’St., at 1 P. M. Ali 
members should come.

Plans for sočiai undertaking 
will be ‘discusscd.

— C. J. Svilovv, Vicc-Pres.

Grabeliai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Mu»ų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti šili
ni ngas it nebrangu* to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky
rių. ' • *

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL. 
• ;

'■ S. M. SKUUAS_
. . I.LtUVII

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718W,18St
Tel. Roosevelt 7532.

.• > l ■ ■ ‘

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busime užganėdiųti,'

Tel.,’Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rijĮ PI, Chic&go
SKYRIUS:

1439 S. 49 CQurt, Cicero, UI,
Tri„ Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
, Graborius ir, (

. Balzamuotojas
. Modernišką Kokplyčia Dovanai

Turtu automobilius visokiems reika- 
la&s; Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
, .y , . - •

CHICAGO. ILL. •

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

FOTOGRAFAS
Fotografuoju jusų na

muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel. Engletvood 5 84 0

Graborlal

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj '

646 W. 46th 8t.

Telefonai

Boulevard' 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

i

Lietuvės Akušerės

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phonez
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

, DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis akių specialistas 

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

akintą. Kainos pigiau kaip kitar.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kanapas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m, 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47tb St. 
Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akie išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

^631 S. Ashland Avė. Tel. Yatds 6780

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai.‘dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vikare

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

Tel. Kenwood 5107
VĄL ANUOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai Kakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Serędomis ir nedėliomh pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 Sb. Richmond Street 

Telefonas Republir 78 6R

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais

Utardirikais —

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

. 4180 Archer Avenue s
šalę Midland Banko

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

Lietuviu Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

----------O-2-------

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35tb St

(£ot. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos; nuo l»-3. nuo 6:30-8:30 

Ntdeldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEHS
756 W. 35th St.

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

Nedėldikniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
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

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazai. X-Ray. etc.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą

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

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

--------- o---------
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. Cbicago. III

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue 
r

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virtinis

10

OtBft

<•«. 6600 South ArletiMi Aoentf 
,■ Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. . (LL

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank BJdg. 

'2400 W. Madison Sfe
VaL t 4 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunawick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas
/ ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 ,Sp. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 >r 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutarti 
T«l- Boulevard 7820 

1 I Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Ą. K. Rutkauskas, M. D.
' 4442 South Western Avenue

* *
Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NcdelioJ pagal sutarti

Hemlock 8151

. DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9—12. 7—9. Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

DR. A. L. YUSĖA
1,2422 W. Marquette Rd.

* kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595

Vahndos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir /-9 po pietų, aeredoma po pietų ir 

nedilioms pagal susitarimą
.. I-     lįllll  ..............................—”■ ' IH»   —

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8_ vakaro 
Reridence Phone Hemlock 7671

Lietuviai Gydytojai__ ■

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

UtarninkaiC Ketvergais ir Subatonąs 
2420 IV. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredome ir Pėtnyiioptf 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stttet 

J l . ■,

t Įvairųa Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 «M- 
tus kaipo patyręs gydytojas, chinugM 
ir akoieria. 1

Gydo staigias ir chroniikas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujaurius 
metodas X-Ray ir kitokiu riektu* 
prietaiso*.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W 18ei> Si., netoli Ucrgem St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ig 
■no 6 iki 7;30 vai vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ur Randdpb 6800

DR. CHARLES SEGA!
Piaktikuoja 20 autai 

OFISAS
4729 South AthUnd 2 laM 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriikų i( Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, ano 2 04 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki S:30 vA 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12

Phone Midivay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KARS
4631 South Ashland Aventu 

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

7 iki 8 vai Nedel. nuo 10 iki 1T 
Rez. Triepbone Plaza 3200 

.... ............ ...... ..... . -i-— i įwį
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS!

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 31st Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 4050 VeneriJkor

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos <w

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N.'Dtarbom St., Rpom 11|> 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard -1310 
Valančius: nuo 6 iki 8 vai. kiekvit^f 

vakarą, išskyrus ketvergi *
Nėcttfioj nuo 9 iki 12 rytu

A. A. OLIS 
R. A. VASALLE

ADVOKATAI

Room 1934 Tel. Randolpb 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL 
3241 S. Halsted Rt, TtL Vktots

Valandos - 7 iki 9 vripps
Oth—Utarn., Ketv. ir Subatos
VasaUe—Pan.. Stt. ir P&tyUuii

«■■■■ ■m ■ I I ■■hisį iiįi "I _■ *

John Kuchinskas ■
Lietuvis Advokatas

Ąrri Ltavicc St, 
Telefonas C«nd 2553 

Valandos 9 ryto ik) 8 u 
Seredoj ir Pžtnyčioj nuo 9

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. W 
Room 1502 Tel. 

Valandos: 9 ryto iki 4

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Snbatog 
6 iki 9 vai.

4145 Aubtt Aus. TtL Ltttyetf 7»n

Namų Td. Hyde Park 3395 -

JOHN B. BORDĖN 
(John Bagdžlunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV Adams St.. Room 2117 
Tclephone Randolpb 6737 

Vdkmais 3151 W. 22nd 8A m 6-9 
Telepbon. Rooeevek 9090 _

Namie 1-9 ryta. Td. ReptMit 96W 
.......... —* ... . ■" 11 11 1 1r

J0SEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4431 So. AMai Am. 
Tel. Boulevard 3800



/ ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bankieto prisimini 
mai

Netikėtai oro bangos atnešu 
pakvietimą į iškilmingą “liau
dies tribunolo” jubiliejinį ban- 
kietą. 'Well, mariau, jeigu jau 
kviečia, tai gal ir neišvarys. 
Nors esu menkas,žemės vaba
lėlis, bet norėčiau nors maty
ti, kaip tribunolo garsieji pilie
čiai baliavoja. Įsilindau į skre
bučius ir nei savo kamarotui 
nieko nesakęs nudūlinau ir aš.

Nors oro bangos kvietė 6 v. 
kaip saulė nusileis, bet per ne
drąsumą pasiekiau žymėtą vie
tą tik apie pusę po aštuonių. 
Vieta puiki, auditorija dar pui
kesnė. Užsikerėblinau laiptais 
aukštvn. žiuriu—nagi ir dau-

giau panašių vabalų esama! At
sikvėpiau: nesijausiu vienas.

Nelaukus nė ^pusantros va
landos, pasirodo tribunolo vir
šila ant tribūnos (asai stoičium 
vadinu) ir prisidėjęs trumpą 
plačią triubą.prie burnos pa
prašo svečius pasidėti savo šū
dines ant kėdžių.

Visiems susitvarkius? vaizdas 
malonus. Prieky tribūna, pa
sieniu reta eile svečių, audito
rija erdvi-^griadys tik blizga. 
Nuo tribūnos Viršila prabyla. 
Gerbiamieji! Musų čia nedaug, 
bet mes visi geri; čia nėra nei 
šmugelninkų, nei apgaivikų, nei 
škymerių, nei šaldrų; mes ne-^ 
augame ir nenorime augti; mes 
turime tribūną ir pergalėsime 
viską. Prašau sveti muzikantą 
pagroti.

Svetys:
> Viršila:
nininkę padainuoti.

Viešnia:
Viršila: 

vertelgą pakalbėti.
Vertelga:—Dešros ir kopus-

Atsiprašau!
Prašau viešnią dai-

Atsiprašau!
- Prašau gerbiamą

Gera Muzika

I' ’ 1? * ■
RADIO IR RADIO SU FONOGRAFU KRŪVOJE 
yra gera muzika dėl švenčių ir per visus metus

Budriko krautuvėje pilnas pasirinkimas radio
R. C. A. VICTOR FA iki

Kainos nuo..........  ’ *37*350

tai buvo skanus. Ačiū!
Viršila:— Prašau gerbiamą 

prezidentą liaudies tribunolo 
pirmojo pulko pakalbėti.

Prezidentas:—Nesu kalbėto
jas, bet jei visi laikysimės krū
voj, tai bus allright.

Viršila:—Gerbiamą svetį, ku
ris nori būti prezidentu, mel
džiu pakalbėti. ’ '

Svetys:,—Ne kalbėti atvykau 
pusantro šimto mylių, bet jus 
pamatyti; veliju jums viso la
bo.

Viršila:—Gerbiamas artistus, 
meldžiu mus palinksmint!

Artistas:—Kaip žinote, man 
■išdavė diplomą, kad-aš ne k ar
tistas, nei kas kitas; tai ko jus 
norite? Jei norite, tai dainuokim 
visi.

Bandome dainuoti vieną, ban
dome antrą dainą. ’ Nesiseka. 
Ant galo neprašytos trys pane
lės atėjo ant tribūnos, ir artis
tas prie piano padainavo fine. |

Viršila:—Gerbiamas jaunas 
teisininkas; įkorporuotojas mu
sų tribūnos, meldžiu spyčiaus.
- Teisininkas:—Gerbiamieji, so- 
cialistiškas dienraštis čia per
daug įsigalėjo. Jam reikia ra
gu snulaužti. Musų tribūna tu
ri būti dienraščiu. O antra, so
cialistas iždininkas mums ne-i 
atsako i musų vėjo klausimus, 
tai mes’išsirinksime kitą iždi
ninką.

Ant galo viršila pašaukė patį 
tribunolo tėvą dvasišką išthi 
močyti/del ko tibunolas gimę 
ir kodėl gyvuoja; čia tai ir 
man patiko. 'Tribunolo tėvas 
dvasiškas yra žmogus didingos 
dvasios, pilnos vilčių ir pąsiti- 
kėjimo. Išdidžiai išėjo į vidurį 
tuščios erdvios auditorijos, iš- 
skleidė rankas ir sako:

—Gerbiamieji, mes turime iš
gelbėti liaudį. Kas pas mus at
eis—bus išganytas. Mes čia 
esame visi tik geri,1 prastų ne- 
įsileistumėm nei už tūkstanti 
dolerių. Mos nenorime būt daug, 
ir mes pergalėsime viską. At
menate, “Titanikas” buvo galin
giausias, o sudužo j vieną ledo 
šmotą. Jei kas turite, amžiną 
atilsi, dienraščio 
rų ,tai žinokite, 
kaip auksas, nes 
Amen.

Parėjęs namo
dušką ir galvoju: Džiaugiuosi 
išvydęs garbingą liaudies tribu
nolą, bet, dievuliau tu mano, ko
dėl aš toks silpnas ir menkas, 
kad nuo tokių pašauktų vyrų 
nieko neišmokau—net jų ir su
prasti negalėjau! Viešpatie, ar 
man duok stiprybę, ar jiems 
dvasią šventą? Kitaip turėsiu 
aš pasilikti tarpe sau lygių su
tvėrimų.—Nusivylęs.

nt....į. , '.....
vaistais? Liepė ateiti, už savai
tės laiko. Labai apgailestauju, 
kad taip atsitiko, nes buvau su
sitaręs su daugeliu savo pažį
stamų pųsimatyti reikale “Nau-j 
jienų” kontesto, 6 čia prisiėjo 
gulėti lovoje. Daiąar jau biskj 
geriau jaučiuosi ir kai pasveik-

tadienis, Gruod. 26, 1931 
.......... ..... . ■
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tės 
kad

stamų 
jienų” 
gulėti 
geriau jaučiuosi ir 
siu, tai pradėsiu smarkiau 

kontestųi.-~Jos. VVaske.
dirb

ti

North Side
Whoopee- Chrištmąs

• , 4 ■ ’?

šį vakarą gr. 26 (1. northsL 
diečiai turės “good 'titnė” Almi
ra Simons svetainėj, 1640 N. 
Hancock St. Dalykas toks, kad 
N. W. Lietuvių Moterų Kliubas 
surengė taip yadhisiriią: “Wlioo- 
pee Christmas” vakarėlį su šo
kiais ir gardžiais užkandžiais. 
Gaspadinės prirengė visokių val
gių—namie gamintų pyragaičių, 
riestainių, varškiečių su lašinai-, 
čiais ir kt.

AtrUdd,*kad. bus* smagus va
karas. Kas atsilankys— praleis 
vakarą smagiai.,

Nepamirškite vyrai, kad klių- 
bietės moterys kviečia jus atsi
lankyti.—Kl.

Cicere
Naujas biznis pasirodė šauniai

F. Urbonas, senyvas žmpgus 
Bet matyti ženklų, kad pa
sveiks. ' /

pa- PRANEŠIMAI

selinta 
nei sei

.. Konstitucija bus spau- 
ir btis daug tobulesnė,

Naujienų spulka CLASSIFIED ADS.
atarai

Prie progos pamatykite tuos naujus radio Budriko krau
tuvėje. Pirkdami dabar gausite gražią dovaną. 

Suteikiame lengvus išmokėjimus.

Gražus Radio Programai
Nedeliomis — WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
Ketvergais—-WHFC nuo 7 vai. vakaro.

NAUJAUSI VICTOR REKORDAI
ir Oi močiute motinėlė. Merginų14051—Bernelio šokis

choras.
14049—Gimė Kristus Viešpats ir Angelai, šv. Marijos Gti. 
14045—Valsas ir Vyžoniškių Polka. Armonika sol. Akiras 
14042—Laivyne ir Užmiršai Tėvų Kapus. J. Butėnas.
14041—Deimantas ir Gėlynas Polkos. Kaimo Orkestrą.
14040—Gersim, Broliai, Ulevosim ir žydų Bėdos. Padau

žų Grupė. ,
14039—Laike ir Džiaugsmingas—polkos: Stygų Orkestrą 
14038—Pasikalbėjimas ir Veseles Polkos. Ch. Orkestrą.
14037—Gero Ūpo ir Linksmi Drangai, Polkos. Arm. solo.
14036—šok Mergyte ir Mandruolių, Polkos. J. Padauža.
14035—Oi, Greičiau, Greičiau ir Tolima Laike Vilioja.

J. Butėnas. / ,
14034—Pavasarėlis ir Kaimo Polkos. Victoro Kapelija.
14033—Bevardė ir Radio Polkos. Ch. Vešelių Orkestrą.
14029—Lipomi n is ir Užgavėnės, žiūronas ir Grupė.
14011—Kalnų ir Katarinos^—polkos. Lie|. Orkestrą.
14009—Sake Mane šiokia it Molio Užbonas^V. Valterai- 

tė ir Z. Krasauskienė. J'' <
14004—Močiut, širdele mano ir Dukrelė po sodelį. Venc- 

kevičius—Daukša.
14002—Mergyte nesuturės ir šoka Jaunas, šoka senas, 

Polkos. S. Kosiba.
14001—Anykščių Merginos ir Smagi Kumutė,' Polkos. F 

Yotko Orkestrą.

Jos.F.Budrik,|nc
' 3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulėvard 8167-4705

“Lietuva” šė- 
jog jie geri 
mes teisingi.

užguliau pa-

Naujienų kontestan' 
tas

Joe Waškė susižeidė

Praėjusį šeštadienį buvo 
grand openein’g valgomų daik
tų krautuvės, ši krautuve ati
daryta buvusioj p. Rimdziaus 
vietoj, Juknio name.

Krautuve — pirmos rūšies. 
Iš šalies žiūrint kai kada atro
do, kad naujoms krautuvėms 
nebėra progos, ba jau užtekti
na esama senesnių, įsigyvenu
siu, s ;

’ Ale gabus biznierius visuo
met susiranda progų. Taip 
padarė ir p. Šimkus, ebieagie- 
tis, ir ncapsirikęhp Atidarymo 
dieną .parode diktus stebuklus. 
Produktų nespėjo atgabenti. 
Pirkėjų buvo galybės.

Veliju gerų paseįtų 
kui. -

p. šim-

Jis pats rašo:
T. Rypkevičiau! šią savaitę 

aš nė jokio raporto Kontesto 
reikale negaliu išduoti.

Praėjusį sekmadienį prisiėjo 
važiuoti busu. Bųsas, greitai 
važiuodamas, stipriai stojo ir 
taip visus sukrėtė, kad aš par< 
virtau ant šono, ir skaudžiai už
sigavau; manau, kad šonkauliai 
yra sulaužyti.

Buvo pranešta “buso” kompa
nijai, tai ji atsiuntė kokį tai 
daktarą, kuris liepė tepti skau
damą vietą su “iodina” ir šiltai 
laikyti. AŠ jo paklausiau, pra- 
kentėjau kęlias dienas, bet pa
galios nuėjau į pavieto ligoni; 
nę. Ten išegzaminaVę7 pasakė; 
kad dabar nieko negali daryti, gelevičius 
nes toj vietoj oda atšutyta tais ‘glaudoje.

Linksmos Kalėdos 
yra pp. ; Elisabęth * ir Justinu 
Ariškams. Jie t— seni vietos 
gyventojai. TujrLgražų namą 
adresu 1328 So; 5() avenue. Au
klėja dukterį Emiliją.

Nežiūrint, kad, panele yra 
jauųa — vos 17 m. — ji jau 
baigė aukštąją mokyklą, kole
giją, ir yra prisiruošusi užimti 
darbui vietą sekretores, steno- 
grafes ar kurio kitokio pašaur 
kimo, kuris reikalauja geros 
kvalifikacijos.

Tikrai smagu tėvąms matyti 
savo vaikų pasisekimus. To
dėl ir manau, kad pp. Aviškai 
turėjo linksmas Kalėdas šie* 
met. į

Pp. Ariškai yra pažangus 
žmonės. Duktė eina tęvų pė
domis. Taip ir turi būti.

............. . .... :------- ■

Bet nelinksmos Kalėdos 
Bartkums, nes p-nia Bartkiene 
jau mėnuo laiko kaip guli li
gonės patale. Yr& tečiatis vil
ties, kad ji pasveiks. Todėl 
galima tikėtis, kad su naujais 
metais ir pp. Bartkai pradės, 
taip sakyti, iš naujo gyventi.

u ‘
i\. “ *

Draugystė Lietuvos i Karei
vių turėjo prie$metinį susirin
kimą praėjusio sekmadienio 
popietį.'. / '

Narių1 susirinko g^n skaitlin
gas būrys. Naujo 4 
gyvenimo nėra daug, 
ši pora ligonių, Ado

evičius esti Oak Forest prie-

šiemet

draugijos
Randa

mas Jur-

Sidabrinių Kvietkų Balius Ir Šokiai
. .... t?T 8 U 3,1

IlIinois LittuviŲ Pašelpos Kliubas
ATSIBUS ANTRĄ DIENĄ KALĖDŲ

Šeštadieny, Gruodžio-Dec. 26-tį, 1931
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street
, Pradžia 7:30 va|ąndą vakaro

Visus kviečiame atsilankyti į šį pirmą 'Sidabrinių Kvietkų Balių ir pra> 
leisti laiką smagiai Lietuvų. Auditorijoj, antrą dieną Kalėdų.

KVIEČIA KOMITETAS

T-H*; r'

e, kilo ginčų <lel buvii- 
sios vaikų draugijėlės Aušre
lės, nes pasirodė atsišaukimų 
su ienomis biloinis. Daug “vė
jo” kliuvo tos draugijėlės su
manytojui p. J. Kuzmickui ir 
komitetams. Bet jų jau drau
gijoj nėra. Deli a i to draugi
ja turi nukentėti.

L. L. Bendrovės priešmelinis 
susirinkimas atsibuvo praėjusį 
trečiadienį, gruodžio 16 d. Da
lininkai kviesti susirinkimai! 
atvirutėmis.

Susirinko netoli poros šim
tų. Karšti avi mosi, ginčų daug 
nepasireiškė, ba nėra yž ką. 
iš visko pasirodė, kad tavorščių 
frontas gan apiręs, j ii u nebėra 
toks, koks buvo seniau. Ir tas 
jo pairimas bendrovei eis • į 
syeikalą.

Iš direktorių trys atsisakė. 
Išrinkti nauji. Jir tarpe yra 
ir K, P. Deveikis, kuris iš pra
džios yra buvęs direkjtorius 
porą metų. Jis yra tas asmuo, 
kurį Maskvos garbintojai “ge
riausiai myli”.

K ores pondentas.

Naujienų skolinimo ip būda
vo ji mo bendroves nauja serija 
prasideda, su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto ;į<i 8 vai, vakaro kas- 
die.

šf įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir parankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del* platesnių informacijų 
kreipkitės 4739 So. Halsted St.

T. Rypkevičia, sekr.

« LIETUVIŲ SPULKOS
Lietuvių spulkų delegatų susirinki 

mas įvyks Gruodžio 28 d., Meldažio 
svetainėj/ kaip 7:30 vai, vak.

Delegatai visų spulkų kviečiami 
silankyti, nes bus svarbių reikalų 
dienotvarkės.. ~ ,

at
ant

Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis at vakarais. Del informacijų 
huk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
.COLLEGE,

672 West Madison Street
———i........  ............

b urmture & Fixtures 
Rakandai-Itaiaai

Business bcrvice 
Biznio Patamavlmas

DABAR ŽEMIAUSIA KAINA. Sta
tome ič, taisome namus, šaukit Republic 
1598 J. J. Grybas and Co. General 
Carpenters and Millwrights

6142 S. Fairfield Avė.

Brighton Park
Kalėdos—Nauji Metai

Tikiuosi, “Naujienos” leis 
man viešai išreikšti širdingiau
sius linkėjimus ryšy sū šven
tėmis—Kalėdomis ir vclijhną su
laukti laimingų Naujų J1932 Me
tų visiems Lietuvių Keistučio 
Pašalpinio ' Kliubo ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
riams, valdybose esantiems ma
no b^idradarbiams, abiejų kliu- 
bų rėmėjams, draugams, gimi
nėms ir visiems naujieniečiams, 
“Naujienų” skaitytojams.

Su pagarba.
—-Anton Jusas.

»Sfius

\ Marquette Patk. — Marųuette Park 
Liet. Am. Piliečių Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
27 d., 2 vai. po pietų, parapijos sve
tainėje. Wa$htenaw ir 68 gat.

Visi na'riai malonėkite atsilankyti i 
šį susirinkimą, ba bus nauja valdyba 
renkama ateinantiems metams ir šiarip 
daug dalykų turėsime apsvarstyti.

— Valdyba.
■ t

North Sidės lietuvių vaikučių choras 
Bijūnėlis rengia puikų pramogų vakerėlį 
su perstatymu naujo Kalėdinio veikalo 
“Petrytė”, ateinančia nedėldienio vaka
rą, gruodžio 27 d., Almira Simons svet., 
1640 N. Hancock St. Pradžia 7:30 v.> 
vakare. Taipgi bus išpildyta daug 
įvairių atskirų gabalėlių iš muzikos bei 
dainų. Svarbiausia tai kad atsilankys 
patsai Santa Claus su maišu dovanų ir 
dalins visiems vaikučiams, kurie tik ateis 
į parengimą, ųžanga labai žema.

*- Kviečia Bijūnėlis.

Draugijos Šv. Petronėlės extra susi
rinkimas iš priežasties mirties narės Ve
ronikos Kairytės Strazdienės atsibus 
gruodžio 24, 7 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. svet., 32nd Place ir Auburn Avė.

O. Kliučinskaitė, rašt.

North Side N. W. Lietuvių .Moterų 
Kliubas rengia draugišką vakarėlį su už
kandžiais ir šokiais antrą Kalėdų dieną, 
gruodžio 26, Almira Simons svet., 1640 
N. Hancock St. Programas prasidės 8 
vai. lygiai. Komitetas.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas ren
gia Sidabrinių Kvietkų Balių ir Šokius, 
antrą dieną Kalėdų tai yra šeštadieny, 
gruodžio 26 d., Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visus kviečiame atsilankyti į šį 
Sidabrinių Kvietkų Balių, nes bus labai 
gera muzika ,del šokių, ir taipgi norin
tys įstoti į Kliubą bus priimti be įstoji
mo mokesnes ka§ išpildys aplikaciją Ba
liuj. ' < Kviečia .Komitetas.

 For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai H 

priekio, $15, ir 3 kambariai užpakaly, 
$10. 2524 Limc St. Yards 3954.

--------- 0---------

IŠRENDAVO^U garadžių geroj vie
toj su geru bizniu, arba priimsiu gera 
žmogų i partnerius kad ir ne mechani
ką. Turiu keletą biznių, negaliu visus 
apžiūrėti. Del platesnių žinių atsišau
kite greitai, tik ne Kalėdų dieną, 

4510 So. Hermitag/ Avė. 
3čios lubos iš fronto 
Tel. Yards 3465

Furiiished Rooms *
PASIRENDUOJA patdgųs apšildo

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

z Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Felikso Petrilionio, pa
eina iš Tyvelkių kaimo, Šiaulių apskri
čio. Ieško jo sesuo ir motina. O. Petri- 
lionienė, Lietuvoj. 'Žinantieji malonė
kit

'Žinantieji malonė- 
pranešti šiuo adresu:

ST. PETRAUSKAITĖ 
1534 N. !6th Avė., 

Melrose Park, III.

PAIEŠKAU Domininko ir Antano 
Rudokų; girdėjau, kad gyvena apie 
Brighton Park; pirmiau dirbo pas krau
lius. Atsišaukit. per laišką.

ANTANAS TURKEVIČE 
2016—136 St., Indiana Hatbor, Ind

Policijos komisionierius James 
P. Allman pataria:

Dabokitės plėšikų!
šyenčių laikotarpis yra pin

ties metas plėšikams, kurie dir
ba viršlaikį ieškodami "neapsatr ' 
gfotų namų ir apartmentų.

Pirm negu jus apleidžiąte na
mus išeidami i krautuves,, apsi 
žiūrėkite, kad visi langai ir vt- 
sos durys butų tinkamai užda
ryti. Nenutraukite langų už* 
Jangų visai ženjyn. Išorine ju- 
ų namo išvaizda turi atrody

ti taip, kad jus lyg butumet 
namie. Vakare, išeidami paliki
te šviesą degančią.

Atminkite, kad plėšimai pa
sidarę pelningi kaip amąt^s tik
tai dėka neatsargumui daugelio 
žmonių, kurie laiko namie di
deles pinigų sumas, vertingas 
popieras ir brangias gražnas.

žmonės, kurie nesiliadja lai
kę namie savo sutaupąs ir ki
tokias brangmenas ,kurias gali
ma lengvai pakeisti pinigais, 
daro taip lyg jie iškabintų pa
kvietimą plėšikams įeiti j na- • 
mus.,

Visi yra kviečiami kooperuo
ti su policijos departamentu 
laikydami ibrangmehas saugioj 
banko dėžėj. Pašalinkite plėši 
mams priežastį ir plėšikai grei
tai taps pašalinti iš biznio.

The Bridgepprt Knittjn^į Shop 
Noria t>lonti« ir tbto^uo /viinottlua svederiua ir 
pančlakas. Taiaom Benus evederlue. Met> 
parduodam taniom kainom Idant ralfitumfit 

su taupyti nuo 75% Iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA 
604 West 33rd St.

Netoli Normai Are. Tel, VICTORY 8*8«

Help Wanted—Malė 
DarbiniiikĮ Reikia

APLEIDŽIAME janitoriaus darbą, 
turi būt unijistas. it vedęs. Atsišaukite 
1408 So. Union Avė. Darbas' kitur.

STANKŪNAS
Kas norit gėrų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit j namui 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1545

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS IR 
ELEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lisrų. reuma
tizmo, nervų, lumbago, Balčio, paraly
žiaus, sclattca ir visas panaBias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfurinAs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

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

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lie,tuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. 1Lt.

;.aSSIFIE9 ADS.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių šapa kartu 
su siuvėjus įstaiga, geras biznis — 
neriai nesutinka, parduosiu pigiai. 

1803 W. 46 St.
--------- O—r-

part-

PARSIDUODA Road House •netoli 
Chicagos, su narnu arba mainysiu ant 
grosemės Chicagoj. arba ant gero auto
mobilio.

Agentai neatsišaukite.
Rašykite laiškais.

Box 1379
' “Naujienos”

1739 So. Halsted St.- -<> ....  . •
PARDAVIMUI minkštų gėrimų vie

ta, gerai įsteigta vieta arti didelių dirb * 
tuvių, už dyką — tik $300.00.

J. SLAMP 
6Q21 Archer Avė., Argo, III.

. --------- O---------
___________ t------------------ ,----- —

PARDĄVIMUI geri! įsteigta groser
nė, pigirf. Pardavftno priežastį patirsi' 
ant vietos. 1408 So. Union Avė.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI, mainymui arba ant 
parendavimo 200 akrų ūkis, Illinois val
stijoj, žeme gera, su budinkais.

Tel. Yards 1328

Keal Estate For Sale 
^Įainąi-žęitti Pąrdayimtii

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE .
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, f ar mas, biznius visokios rųliet 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagi 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leog 
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. .

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- I>|T T '■ nosyje, burnoje 

ir gerklėje'

Leiskite Zenite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus. neprileisti ligą 
Labai naikinantis pe
rus. Raminant™ plfvet

______ Automobiles
LINCOLN VĖLAUS MODELIO 

SEDANAS
Vartotas visai mažai ir yra kaip nau

jas. Našlė yra priversta 'paaukoti. Rei
kia pamatyti. Jcad įvertinti. $250 pa
ims jį. 2538 N. California Avė., Irt 
flat. •

GYVENIMO PROGA
Cadillac vėliausio 1931 modelio, Im- 

perial Custom Built Sedanas. Mano 
pirktas tiktai 10 niėnesių atgal. Turiu 
paaukoti už cash. Yra. absoliučiai nau
jas. Kainavo man virš $5,000. Paau
kosiu jį už tiktai $800. Atsišaukite 
tiktai nedėlioj. 3124 Frank.lin Blvd.,
arci Kedzie Avė., Apt. 105

PARŲAVlMUI 2 augštų medinis. 
Priimsiu geriausį cash pasiūlymą. Kreip
kitės prie savininko 2 flate, iš priekio.

2109 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINUI
Grosernė su nartui arba be namo, iš

simaino ant privatiško namo arba lotų.
2 kampiniai lotai išsimaino' ant 

mq, pridės dar pinigų.
Geras automobilis išsimaino ant 

mo, lotų arba biznio.
3 krėslų barbemė išsimaino ant 

tomobilio arba lotų.
Kreipkitės pas mus.
Turime daugiau visokių mainų.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

vakarais Tel. Boulėvard 0127

na-

na-

au-




