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KadNegautuPilietiniŲPopieriĮ 
Apkaltinoji Esant “Nihilistu”
Del Skundo Yra Pavojuje Dr. Viniko 

Kandidatūra į SLA. Sekretorius
BIAURUS FAjįj 

DR.^FviNIKUI
KERŠTAS i nemalonių keblumų.

Vos spėjo^^^vago, III.
^Naujienos” patirti apytikriai 
žinias apie SLA. nominacijų pa
sėkas, kai atėjo iš Rytų prane
šimas, jogei vienam sėkmin
giausiųjų kandidatų tose nomi- 
nacijose jo priešai bando 
kišti koją.
^^^^jdiriuSLA. narių 
m i am a SLA.
retorius, gavęs apie"2,300 balsų 
nominacijose, Dr. Matas Vini
kas, yra fašistų apskųstas fe- 
deralei valdžiai. Skunde jisai 
yra denuncijuojamas, kaipo “ni
hilistas, kurs šaukė žmones už
mušti Smetoną ir Voldemarą”!

Aišku, kad tas absurdiškas 
skundas neturi jokio pamato. 
Dr. Vinikas yra senai žinomas, 
kaipo demokratinio nusistatymo 
visuomenės veikėjas, kuris į te
rorą netiki ir nieko bendro su 
“nihilistais” neturi ir negali tu
rėti “Nihilistais” (nuo lotyniš
ko žodžio “nihil”—nieko) buvo 
vadinami kitąsyk Rusijos revo
liucionieriai, kurie nepripažin
davo jokio autoriteto ir laiky
davo leistinomis bet kurias prie
mones kovoje prieš valdžią. 
Net tarp rusų tie nihilistai jau 
seniai yra išėję iš mados.

Dr. M. Vinikas yra baigęs vi
suomeninių mokslų skyrių 
Washingtono universitete ir 
gavęs tenai daktaro laipsnį. Ji
sai yra stambus sandariečių va
das. Nuo pereito ŠLA. seimo 
Chicagoje jisai eina pareigas 
Susivienijime, kaipo Apšvietos 
Komisijos pirmininkas.

Kerštas fašizmo priešui
Bet musų fašistai labai ne

apkenčia p. Viniko, kadangi ji
sai po perversmo Kaune išėjo 
viešai prieš smurtininkus. Jo 
prakalba milžiniškam protesto 
mitinge Brooklyne, sausio me
nesį 1927 m., iššaukė dantų 
griežimą “vienybininkų” pasto
gėje, ir senis Sirvydas nesilio
vė jį niekinęs; o vėliau tą pa
čią neapykantą prieš Viniką 
skelbė ir tebeskelbia Sirvydo į- 
pėdiniai.

Nėra abejonės, kad Dr. Vini
kas galų gale nuo skundo ap
sigins. Bet kolkas jisai turi

pa-

re- 
sek-

Vinikas 
laukia antrųjų popierų. Jei ne 
skundas, jisai pilietybes popie- 
ras jau turėtų; bet dėl skundo 
jisai dar nėra popierų gavęs 
ir gali dar praeiti du ar trys 
mėnesiai “tyrinėjimams”, iki 
popieros bus gautos.

O tuo tarpu Vinikas yra no
minuotas kandidatu į SLA. sek
retorius. Nominacijose
gavo daug daugiau balsų, negu 
kiti jo oponentai. Jeigu jisai 
sutiktų toliau kandidatuoti, tai 
jo išrinkimas į SLA. sekretorius 
butų užtikrintas. Bet dėl pilie
tybes. negavimo jisai gali būt 
priverstas nuo kandidatūros at
sisakyti. Tokiu bud.u fašistų 
kerštas bus pasiekęs savo tiks
lo.

jisai

Klausimas tačiau, ar SLA. na
riai sutiks, kad asmuo, kurį jie 
laiko tinkamu užimti atsako- 
mingiausią vietą Pildomoje Ta
ryboje, butų tokiu biauriu bil
du iš rinkimų pašalintas/?

Reikia dar pastebėti, kad apie 
Viniko “pafiksinimą” su piktu 
džiaugsmu kalbėjosi tarp savęs 
kai kurie “tautiški” gaivalai 
jau prieš .dvejetą savaičių Chi- 
cagoje. Jie, matyt, žinojo apie 
savo sėbrų atliktą “žygį” Ry
tuose.

Mes manome, kad Dr. M. Vi- 
nikas vistiek turi būt ir bus iš
rinktas į SLA. sekretorius, ne
žiūrint kokias pinkles “juod- 
marškiniai” prieš jį daro!

Peru žada atskirti 
bažnyčią iš valstybes

Seimo komisija ruošia 
atskyrimą

Lima, Peru, gruod. 27. —Au- 
toritetiškai patirta, kad Peru 
respublika rengiasi atskirti baž
nyčią nuo valstybės. Ligi šiol 
Peru konstitucija pripažino ka
talikų bažnyčią valstybine re
ligija. Peru seimo konstituci
jos komisija pasiryžusi atskiri- 
mą paruošti. Sulig konstituci
jos Peru bažnyčios ir vienuoly
nų turtai yra valstybės nuosa
vybė. •

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

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

Pirkite savo apielinkės krautuvėse

[Acme-P. W A. Photo]

Chang Kai-shek, kuris rezig
navo iš Kinijos prezidento vie
tos.

Marylande atgimė 
linčiuotojų ūpas

Linčių priešininkai vadinami ko 
munistais

Sailsbury, Md., gr. 27. —Prieš 
mėnesį čia pakartas negras WiL 
liams už nušovimą biznieriaus 
Daniel Elliot. Minia su pagal
ba policijos, kuri tvarkė tra- 
fiką, negrą paėmė iš kalėjimo ir 
elektros šviesoj pakorė jį miesto 
aikštėj, šiandien Maryland yra 
suskilęs į dvi dalis, iš kurių 
viena ne tik pateisina linčiavi- 
mą, bet jį dar karštai gina ir 
reikalauja, kad valdžia nesikiš
tų į Maryland “naminius rei
kalus”. Linčiavimų priešininkus 
vadinama “komunistais” ir “ra 
dikalais”.

Pranašauja 2 mėnesiu 
šiltą orą

Chicago, gruod. 27. — John 
F. Barrett iš River Forest, 73 
metų savamokslis meteorologas, 
pranašauja, kad šią žiemą ligi 
vasario mėnesio galo oras bus 
nešalčiau kaip 20-40 laipsnių au 
kščiau zero. Jis savo spėjimus 
remia iš augalų ir grudų. Per
nai jis puikiai•. atspėjo orą ir 
laimėjo lažybų už $1,250.

Brazilija panaikino cen 
zurą -

t

Rio de Janeiro, Brazilija, gr 
27—Vietos spaudai cenzūra nu 
imta; paliekama tik užsienio ko 
respondentų žinioms. Pilna lais 
vė pažadėta grąžinti kada kon 
stitucinė valdžia bus įstatyta.

Karas Mandžurijoj 
plečias; kiniečiai 
turi 109,000 armiją

Japonų 5 pulkai mntšuoja link 
t Chiiichoiv

Tokyo, Japonija gruod. 27.— 
Gautomis iš Maędžurijos žinio
mis penki japonų pulkai pa
siųsti prieš kiniečius “banditus” 
parėjo skersai , Liao upę ir sku
biai traukia link Chinchovv 
miesto, kurį yra pasirengę ki
niečiai apginri. Laukiama bilc 
valandą susirėmimo su 50,000 
kiniečių kariuomenės, pastatytos 
neprileisti japonų link Chin- 
chow.

Nanking, Kinija ,gruod. 27.— 
Kinijos valdančios partijos cen- 
tralinis komitetas paliepė gene
rolui Chang Hsueh liang, nu
verstam Mandžurijos guberna
toriui ^“pasitikti su vijomis pa
jėgomis japonų puolimą”. Chin-. 
chowui ginti kiniečiai turį apia 
100,000 reguliarės kariuomenes.

Japonija pasiuntė pasaulio 
valstybėms notą, pareikšdama, 
kad ji negali jokiu būdu liautis 
“gaudžiusi banditus” Chinchow 
apylinkėj ir Mandžurijoj. At
sakymas buvo į Amerikos, An
glijos ir Francijos notas, ku
riose buvo reikalaujaiha iš japo
nų sustabdyti karo žygius Chin- 
chow apylinkėse.

Rusai apkaltino čekų 
diplomatą

Jis pasikėsinęs nužudyti Japo
nijos ambasadorių

Maskva, gruod. 27. — Kari 
Vanek, Čekoslovakijos neoficia
lus diplomatas . įtartas ruošęs 
suokalbį prieš Japonijos amba
sadorių Rusijai, Koki Horita. 
Vanek turėjo tuojau apleisti 
Maskvą.

Bijodama trynukų nų- 
\ siaudė

Baltimore,*Md., gr. 27. 
Erna Rengis, 25 metų, 
gimstant kūdikio, ir vyrui pa
klausus, kokius vardus ditotų, 
jei gimtų trys vaikai, ji pasi
ėmė revolverį ir ištarusi “To
kį duočiau!” šovė sau į kaktą 
ir užsimušė vietoj.

-Mrs. 
laukė

Pašautas turi apmokėti teismų

. Paryžius, gr. 27. Mme 
Giabrielle Goron pašovė 5 šūviais 
savo eks-vyrą, turtingą pietų 
Amerikos biznierių už alifnoni- 
jos nemokėjimą. Teismas jam 
dar priteisė apmokėti ir teismo 
išlaidas. '

‘ / . * ' , - v
Kalėdomis užmušta 23 žmonės

LaikeLondonas, gr. 27 
kalėdų trafikuose užmušta 23
ir šužeista 
žmonių.

au kaip

[Acme-P. U A. Photo]

Pola Negri, pagarsėjusi ju- 
džių aktorė, kuriai prieš kiek 
laiko buvo padaryta pavojinga 
operacija.

Indijos maharadžos 
baigia gyventojus 

/ r , ! *.

Anglų kariuomenė saugo, 
n en u verstų

kad

Viena, gruod. 27, — Senais 
gerais laikais, kada Indijoj' ar 
kur kitur karalius pasidarydavo 
nebepakeliamas, jį paprastai 
nuversdavo sukilęs kraštas. In
dijoj šiandien tai nebegalima, 
nežiūrint kaip supuvęs ir nie
kingas maharadžia butų. Ang
lijos kariuomenė laikoma vie
tose, kad visuomet galima bu
tų ją pašaukti sukilimui nuslo
pinti.

1921 metais Anglijos karalius 
yra davęs pažadėjimą ginti In
dijos karaliukų ir despotų tei
ses ir privilegijas ir šiandien jie 
tai žinodami laiko milijonus gy
ventojų nepakeliamame skurde.

33 užmuša Peru
lime

suki-

Santiago, Peru, gr. 27. —Lai
ku sustabdytas .perversmas šiau
rės Chile. Mūšy žuvo 33 ir 
daug sužeista. Sukilimą rengę 
kofnunistai.

New York, gr. 27. — Inter
national Labor Defence parū
pino advokatus ginti Harlan 
county, Ky. mainieriui, Virgil 
Hutton, apkaitintam, nušovime 
šerifo Maurėr.

Kalėjime pasistatė 
laivį pabėgti

or-

Leaventworth, Kas., gr. 27.— 
Ką tik suimtas ant kalėjimo sto
go pastatytas 18 pėdų ilgumo 
vėjinis, be rpotorinis orlaivis, 
kuriuo du aršus šmugleriai ren
gėsi pabėgti kalėdų vakarą.

Chicagai ir apielinkėi fedeta- 
i oro biuras šiai dienai pra-

Lima, Peru, gr. z27. —- Trys 
užmušti ir 6 sužeisti kalėdų vą- 
karą. komunistų riaušėse*

lis oro
našauja:

pra- Rib de Janeiro, Brazilija, gr.
27. — Amazonas valstijoj rasta

Bendrai giedra ir kiek šal
čiau; 'vidutinis - pietryčių vejas

dideli laukai su deimantų radi 
niais.

Dviejų Seserų Bendra 
Diktatūra Lietuvoje
Papa pareikalavo 

visą pripažinti 
jo neklaidingumą

Seserų diktatūra 
“šviesusis taškas” 
Šiaurryčiu Europoj

Kviečia “paklydusius brolius” 
pasiduoti jo autoritetui

Latvija ir Estija nebesuveda 
sąskaitų

Roma, Vatikanas, gruod. 27. 
—Papa Pius XI išleido kalėdų 
encikliką iš 7,500 žodžių proga 
sukaktuvių 1500 metų nuo Ep- 
hesus kone iii ūmo, kuriame Ro
mos vyskupas paėmė viršų ant 
rytiečių krikščionių “eretikų” ir 
kuriam buvo iškeiktas Nestoras, 
Konstantinopolio patriarchas už 
tai ,kad jis nepripažino Panos \ 
Marijos nekaltybės.

šia Romos popų pergalės pro
ga Pius XI savo enciklikoj kvie
čia “atsiskyrusius brolius”, ypa
tingai rytų orthodoksus ir va
karų protestonus “pripažinti, 
kad Romos bažnyčia visuomet 
buvo ištikimas Jėzaus doktrinos 
sandėlis ir gynėjas, kad Mari
ja pana- esanti tikra Dievo mo
tina ir kad Romos papa turįs 
vieninteles dieviškas teisės būti 
aukščiausiu ir neklaidingu au
toritetu visoms krikščioniškoms 
bažnyčioms tikybos ir moralės 
klausimais. Ypatingai encikli
koj dedama daug svarbos į pa- 
pos neklaidingumą ir jis remia
mas įvairiais senais dokumen
tais. >

Indijoj 8 užmušti, 50 
. x sužeista

Viadus suėmus minių 
plečiasi

riaušės

Pęshawar, Indija, gr. 27. — 
šiaurvakarinėj Indijoj neramu
mai prieš Angliją didėja. Val
džios kareiviai paleido šuvius j 
500 “raudonmarškinių” Mahat 
ma Gandhi šalininkų; 8 tapo už
mušti ir 50 sužeista^

Bombay, Indija, gr. 27.-—Ma
hatma Gandhi sykiu su visos 
Indijos kongresu rengiasi pa
skelbti civylio, neklusnumo ka 
rą. Pačiame Bombay mieste 
jaučiama tikra karo padėtis. 
“Kai karas prasidės, nebebus 
jokių derybų iki tik nepriklau
somybė bus iškovota” skelbia 
Indijos vadai.

San Francisco, gr. 27. —Visu 
Pacifiko pakraščiu siaučia smar
ki audra su vėju 70 mylių per 
valandą greitumo.

Ryga, Latvija, gruod. 27. — 
“Besiartinanti trylikti nepri
klausomybės metai žada būti fa
tališki Baltijos valstybėms”, sa
ko Donald Day savo kablegra- 
moj į Chicago Tribūne.

“Estija ir Latvija turi dide
lius deficitus savo biudžetuose 
ir vis labiau krypsta link val
džios monopolių, surasti fon
dams, išlaikyti savo skaitlingas 
biurokratijas ir netikusias val
džias”.

Lietuva ginasi depresijos
“Lietuva, kuri pradėjo savo 

nepriklausomybę labiausia ne
turtinga iš visų Pabaltijo vals
tybių, šiandien finansiškai stovi 
daug geriau už savo kaimynes.

Dabar Lietuva taip jau yra 
įtaųkiama j visuotiną Europos 
depresiją ir ji taip'jau svarsto 
Apie liaujas monopolijas 'pa
traukti naujų fončfų, sunkiems 
laikams pergyventi”.

“Lietuva yra daug geresnėj 
padėty kaip jos dvi Šiaurinės 
kaimynės. Nors energiškai nu
ginčijama oficialiai, tačiau Lie
tuva šiandien yra valdoma dvie
jų seserų, kurios vykusiai pa
deda savo' vyrams, Pčezidentui 
Smetonai ir Premjerui Tube- 
liui, baigti uždavinį, pradėtą iš
vyto ir diskredituoto profeso
riaus Voldemaro.”

Voldemaro nuvertimas
“Voldemaro kritimas taip jau 

yra priskaitomas šioms dviem 
moterims, dėlto kad jis tapo su
imtas ir ištremtas, kadangi jis 
negalėjo suvaldyti liežuvio savo 
žmonos, vidurinės klasės kili
mo franeuzės, kuri paleido kai 
bas apie Mrs. Smetonienę.”

“Prieš susipykimą Voldema- 
ras ir Smetona valdė Lietuvą 
bendrai. Ponia 
sprendė, kad jai 
ga pagalba ir ji 
jos sesers vyras,
vęs Klaipėdos gubernatorius, 
persikeltų j Kauną už miništerį 
pirmininką. s

Šių dviejų seserų jungtinė 
diktatūra, ir atsitiktinai jų vy
rų, yra šviesus ‘taškas šiaury- 
čių Europoj”.

Smetona nu
yra reikalin- 
sutvarkė, kad 
tuo laiku bu-

Sveikindami su
NAUJAIS METAIS

* K

Siųskite saviems Lietuvon
.PINIGŲ TELEGRAMA

PER NAUJIENAS
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Dėtroit, Mičh.
Blogos ' naujienos

Su darbais vis dar blogai, 
nes ’aūtomobilių dirbtuvės ne
kruta ir nereikalauja darbinin
kų. žmonės lilbai nusimetę, »-ka-»- 
daugi nfeko ‘gero nesimato ht 
Ateityj. ‘Kai ’!kuhe buvo išVA4 
žiavę į mainas ‘datbu ‘iėškdti, 
bet daugelis jų jau ir vėl su
grįžo. Matomai, ir ten nekokie 
pyragai.

Mieste eina didelis triukšmas. 
. Mat, renkama aukos 'bedarė 

biams gelbėti. Tad gal kai ku
riems ir teks ^Kalėdoms ap- 

. graužtas kabias. Visas bedar
bius sušelpti visvien n»*bus ga
lima, kadangi jų yra labai 
daug.

Priegtam aukomis pasinau
dos ir visokie ftieklėriai, ku
rie prie jų arčiausiai stovi. 
Apie tai ’gATima spręsti iš pe
reitų metų patyrimo.

Bedarbiams tikras skurdas ir 
vargas. Nors* tie sunkus lai
kai jiems turėtų būti gera lek
cija, bet kol kas jie dar nieko 
neišmoko. Kai ateina rinkimai, 
tai jie ir vėl balsuoja už de
mokratus arba republikonus. 
Nejaugi jie niekuomet ir nesu-, 
sipras? —F. Lavinsko.

ty ‘ iteštšfapštyti po ąlapyvardė- 
mis. Tąsyk 'Atėjus Į susirinki
mą nereikės slėptis Auo na
rių už stulpo, kaip taništa kad 
slėpiais pereitame susirinki
me. ' žodžiu, nereikės jaustis, 
lyg katihui pieną paliejus.

* Kadangi ligi ~'iiol nebuvo 
kreipiama 'Vhntbs ‘įdomės į ,p, 
Vandupės tVfŠ#iUs sapalioji-* 
Inus, tai jis tAtp įsidrąsiųoį 
kad juo tdlitou, ’jbo dairįįaii 
nesąmonių apie šią kuopą 
pradėjo skleisti. “N..” 300 nu? 
meryj, rašydamas apib įvyku
sį priešmetiiiį kuopos suširiii- 
kimą (žinutę suspėjo parašyti 
begyj trijų savaičių), tūliems, 
musų kuopos nariams prime
tama nebūti ir lAlmi nemalo
nus dalykai. Būtent, apkal
bant kandidatus į SLA. "Pil
domąją TarVbą, 1 kalb'ėjušills 
už p. J. Grinių į Sitsiviehijinio 
prdžtdentus ‘ir ' pasisakiusius 
prieš a*dv. F. Bąfco&ų, p. Vanj- 
dupč'išvadina' ■'šmeižikais iįr 
ŠinkUlos agentais (Sinkula 
Detroite vaidino Chicagiškib 
Rishoff’o rolę). Bet kaip tie 
žmbncs "■šlneiže”, nė žodžio 
nepakartojo. Kadangi tais 
kalbėtojais
Uvick ir p. F. Račkauskas, tai 
dabnr nariai, dalyvavę susi
rinkime, ir leidžia žinias, kad 
vtršininėti žmonės buvę Sih-

buvo adv. J. P.

Detroit, Mičh
352 kp. reikalu •

kulos 
minėti 
k a (los 
kinis 
čia m s

agentai. Gi tikrenybėj
žiu oliė s niekados, 
nėra -

I , <

o nie
ko

NAtinraros, cna®,. m
..........     ——.................... ............ . ...................... . H. >Į !■■>!! lįį.4f i .... 

ninku, tai gal būt ir butų pa- duną vaiką, kuris už kanųio 
siskelb^s, kad jo ‘pėrtija lai- pasislėpęs ihefb^Talttiifehimis j 
iriėjo. Bet’tai butų buvęs nie- kaimyno langą.
kas dadgiau kaip absurdas. 
I )ab»r, *tlkrfėji tautiiirtnkai” 
nfękb strošno nelaimėjo. O 
kris rangėsi i-kją laiiųėti, apart 
p. Vandupės? Bloga, _kad 
žmonės ateidami. į fraternalę. 
broliška organizaciją atsiveda 
ir partinius “oželius”, ir pagal 
savo “oželį” norėtų visus $usw 
vienijimo narius šokdinti.

Tkme pačiame “N.” numeryj 
p. Vandupė rašo, kaip -‘buUe- 
įeriai” kovoja tiž koštunieriils. 
Ot,'prieš tai mes nieko neturi
me pasakyti, apart to, kad 
tamsta apie tą “judėjimą” gal 
ir “kvalifikuotas” visuomenę 
informuoti. Bet apie SIaA. 352 
kp.5 ir jos' narius btitų geriau, 
kad pėlMdtnm niekus plepė
jęs. 'Jeigu, jūsų nuomone, kas 
nkirs kuojoj netvarkoj, tai 
ateik į suširinkimą ir pasakyk 
bei parodyk. Už tai nariai bus 
Idėkingi. Bet kuėmtt nAriai 

svarsto savo rei- 
V^lUs, o jus 'pt^leiUžMte laiką, 
■(Šį kartą nerašysiu 'kur), o po 
šušifinkimo rašote iš tvarių 
^iVgirdę visokias 4ncs^m6nes, 
Ui, p. 'VėhdUpe, ‘Ules į1 tamstą 
^ėiversti žiūrėti, 'kaip į palai-

— fa Motuzas, 
SLA. 353 kp.' pirmininkas

JUOKAI r

Senyvas negras, -apkaltintas 
vištų vogtinu. Slidžia■ į >jį‘1^1* 
ba: “Kur tavo advokatas?” 
“Nėturiu ' jokio.” 'Slidžia: 
“Bet tau advokatas reikalin
gas”, pareiškė su'džią. “Aš 
paskirsiu vieną, kuris tave gin-, 
tų”. /

Negras: “Ne, ponuli, 
ne, meldžiu to nedaryti”,
maldavo apkaltintasis. “Ko
de! ne?” slidžia neątlaidžiai 
tarė: “tau nieko nelėšuos. Koj 
dėl tu advokato nenori?” “Na, 
gerai, tarpusavyj kalbant, aš 
gerbiamam slidžiai pasakysiu: 
aš noriu tas vištas sudoroti 
pats vienas”. , -

Ladies' Home Journal.

ne,

Pirmadienis, gr. 28, 19311

Edngiftfiši “Maįno tau perša
ma meilė, kftip giliosios Mėly
nosios inaribs” 
“Aš ją inlu su 
’druskbs ^kiekiu.”

Unioersity of Michigan
— (Gdrgoijle.

7 Barbora: 
Atatinkainu

Dzimdžius: “Galutinai į vi
suomene savas šaknis sulei
dau; fąli.tinąi laiškais iš ‘po- 
flitf&p” jįiliu įrodyti, veik iš 
visų . vietų, kur tik aš viešė
jau”.

FilbZčfas: “O, 'lai’atskaitos,

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOV1NG 

Loeal & Lotif Distance -Retnoval ** 
3244 S. Halsted St.

•Office Ttl. Calumet 3399 
Res. Tel. Yard® 3408

......

-Phone Hemloek -3323 - 
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. 'Wathtenaw Avt. 

J CHICAGO, ILL.

priminimai iš ŠeiniibinkiųLlįaaj 
kurias ndkvbjai.” ^it^lts. {

**į i jį. ••■' '.A- . <4r' »«• ■■« 4/

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE'

Goodęunai Broliai 
Fornyiių irrpUnų nuvertai vietoj® ir 

;4>1L Jpatatsajr^thtias geras ir pigtU. ■ 
®7'Wt 84th 8t 

i*r«i?Mnv»td 9336
■>»»■.... .. .. ... .. ..................«*>■■»

■■■1.1,11 fa,ioU ■          ■■■■ ■

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA 'MOSTIS, 

kurios pasaulis 'per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Dektnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos' skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio '<Uniga 
Mostis kai(R>J siūlės spinduliai, ^pMtk-

a

STEWART WARNER

tirpimą ir adMluaį kranją> nik«t 
ir iiaip visokius skaudljlmus. Tūkstan
čiai žmonių . yra pagijf,' o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Moctis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų raip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. , Klauskite 
taip: DBKEN’S NEW EttŠCOVERY 
OlimteNT. Kaina 75 totai.

Deken’sOiritmentCo
HARTFORD,' CONN.

Jau bus pusmetis laiko, kaip , 
mums detroitiečiams žinomas i 
p. Vandupė pradėjo laikas nuo 
laiko rašyti žinutes “Naujie
noms” iš SLA. 352 kp. dar
buotės. Jeigu tos žinutės bu
tų j/aremtos teisybe ir nuošir
dumu, tai mes p. Vandupei 
būtumėm 'dėkingi >už garsini
mą musų • kuopos. Bet , kai-' 
bant apie p. VandupC<4r žinu 
les, tenka pasakyti, ka< 
tų žinučių nerašytų, tai butų 
daug geriau, nes kuomet tik 
jis rase ką nors apie SLA. 352 
kp. tai visados jo'žinutės bu-j 
vo parašytos tendencingai. 
Kitaip sakant, šu tikslu apjuo
dinti jam nepatinkamus asme
nis. Pavyzdžiui, besiartinant 
SLA. 352 kp. priešmctiniabi 
susirinkimui, p. Vandupė pa
rašė žinutę “N.”, kurioj minė
tos kuopos valdybą be jokio 
pamato išvadino “ponais”, 
“fašistais”, “diktatoriais” ir 
šaukė kad reikia šluot visus 

, lauk. Bet už ką? Ką jie blo
go padaro? Apie tai nė žo
džio. Tai musų kuopos na
rius stebino. liet neilgai rei
kėjo laukti, kai yla iš maišo 
išlindo. Ogi, mat, p. Vandu
pės rengtasi “runyti” į kuopos 
“prezidentus”. Vadinasi, pa
prastų politikierių dėsniu ei
nant, reikia kitus iškolioli, 
kad sau dirvą prirengus. Vie
nok ncišdegė, Ir da kaip ne- 
iŠdegė! P-as Vandupė iš šim
to septyniolikos narių, daly
vavusių susirinkime, vos su
rinko dvidešimt du balsu. Tiek 
balsų p. Vandupė ir kitas kas 
galėjo surinkti ir be niekini
mo kitų per laikraštį.

Taigi dabar vcl p. Vandupė 
pyksta, kam jo SLA. 352'kp. 
nariai neišrinko kuėpos “pre
zidentu”. Jeigu p. Vandupė 
nori, kad jį rinktų į valdybą, 
aš galiu jam duoti praktišką 
patarimą 
yra toks: ‘pirma, trupdtį rei* 
kia padirbėti Susivienijimo ir 
kuopos labui. Antra, lėnkyti 
visus kd60Os sitširinkimus, ir, 
trečia, Susivienijimo, o ypatin
gai savo kuopos narius laikyti 
ir į juos atsinešti, kaip į bro- 

' lius; dalytis su jais ’ d^ibais, 
vargais ir džiaugsmais, vietoj 

’ pravardžiavimo ‘ fašisftaiš ‘ir 'ki
tokiais. Jeigu jtamsta to pri
silaikysi, tai tikėk man, kad 
tamstą nariui štapras’ir atida
rys duris tos siekiamosios “pi
lies”.'dirbant ar Tašant visM-^ 

I dos reikia prisilaiky H teisybės

j uos a t rekbm en d u o j a. 
Čia nėra 
bandymas tų žmonių bizniui 
pakenkti. Aš tikiu 
Vandupė turės įrodyti, kad jie 
tokie yra, arba atšaukti. Ži
noma, daugiausia priktausj's 
ntio tų narių, kuriuos jis įtarė 
esant Sinkulos ‘agentais.

* Klausimas, ką tokio blogo 
tie žmonės padare ? Tik tiek, 
kad S LA. Pildomosios Tarybos 

ominacijų reikalu buvo skir
tingos nuomonės, negu p. Van
dupė. Prisilaikant p. Vandu
pės logikos, aš irgi turėčiau 
tuos žmones Sinkulos agentais 
vadinti, nes, jie ir p. St. Gegu
žį kritikavo, už kurio kandi
datūrą aš stovėjau. Prieš no
minacijas aš, .kaipo pirminin
kas, užklausiau susirinkimo: 
“Ar apkalbėsime kandidatus, 
ar ne?” Visi vienu balsu su
tiko, kad apkalbėti. O kada 
kalbama, tai ir norima paro
dyti, kodėl tas geresnis už 
aną, ir kodėl mes už tą, o ne 
už šitą, turime balsuoti. Ir ti
krumoj p. Gegužiui nemažiau 
buvo daroma užmetimų, negu 
p. Bagociui, bet. p. Vandupės

juokas'5 bet a i ši us

kad p. čia

Z£3
===»*
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Su vislaio

i <3'A^litok ’ l^atfaiUį! ttdmpų! ir1 ilgų bahgų1 Radios. Dvi radio 
į iviehą,’IO tnbų dideliame gražiame

•kabinėte.' Tiktai ....................................

“Gerbiami ‘ Tamistos”, ' pa
reiškė profesorius, “keliems 
bajoriškai auklėtų šios klases 
narių galvos reikalingos tam, 
kad kaklaraikštis nenusmlik
tų.” Harvard Lampoon.

Buy gloVes with what 
lt gavės

’ Mfirs reikalo moaėti 50c ar 
flauriau. kad rauti rora dant« 
kotele., Literine Tooth Pa»te. 
dtdeHa tUbM naralduoda M 
'25c. JI valo ir apeatuo ttaa- 
u«. Be to raute autaupiaU 
S8. oi kuriuoa raute anaiplrk. 
U plrlUnaitea ar ka kita. 
Lambert Fbkrrtacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Digestible 
asrrillk ‘

rrRASLEDAS
Geresni akorų

PIENAS yra vienas iš gamtos greičiausia ‘'‘■gendančių” 
maištų. Nuolatinė žema temperatūra lošia labai1 svArbią 
rolę jo tinkamame pristatyme. Todėl tai šiltesniais Ulė- .? 
uosiais, kiekviena bonka 

l

’KRAFT

i

5.

4!
r T<

•Padarytasparduot i 3 kartus dauginus. Jus galite šį radio 
, -įtiHiyti;‘kadigirdėsite visuose pasaulio kraštuose. Taipgi* 
^iUšite girMČtiiš laivų, kurie įlaukiOja po Atlantą, iš ‘ 

orlaivių ir. policijos calls-rcportų.
lįWveeta-

ilovvman’s Pieno buba storai'’' 
apklota tyro kaip -krištolas ’ 
ledo. * ; '

Tokia tai nuol|itinė refrige- 
facija jo gafulinanfc prist.aty- ■' 
ibe iki jušų ulurų ir pagelbsti 
išlaikyti Bowman.’s Pieną taip • 
saldų ir šviežią—-ir štai kodėl i 
jis tokiu pasilieka daug ilges
nį laiką.

Ar nebūtų gerai dabar-išger
ti augšlą, vešų stiklą šio ska
naus pieno?

TELEFONAS:;
Superior 6800

BOWMAN
DAIR.Y C'OtvJPANY

MILK

Rūpės
tingit

r STĖWART \VARNER sliort wdve
• ■ • * • • • - >

. galiipa, prijungti prie bile kokios ra
'eitos, kaina tik.... ................ .....................

1 kūnvčrteris, kurį*

S2335
Kiti Stewart-Warner ramios kainos $34.95

w šį 
skanų* naują ^tfrįgAlfttna 
tarpihti, raikyti, tepti!

Kaip jo ’ plintąs, Hėbus 
‘sūrio fckOrtiš ^Tiffiika.^Ie 
Ikitų valgių! ‘‘Mėsės, žu
vies, kiaušinių,' d^YždVtų. 
Ir ■ j isu sveikas“ — leidai 
vir&kfruisi, ‘— tyras kaip 

*tyras pats-pienas!
' Pabandykit jfmMie 

—dėl kėlimo ir"šenVTvi- 
?Z5ų. Jtišų ’gtdšerniiifcas 
’fiirPjj’pusės avaro pake

liuose.

Budriko Krautuvėje didelis i pasirinkimas visokių mu-.i 
žikos instrumentų ir šiaip visokių pirkinių. (

Budriko krautuvė pirmoji pradėjo duoti 'LiėtUVių ra
dio valandas per radio. Btidriko ’kraiVtuve pirmoji siun-^ 
Čia * Metu viškų muziką į visą/ pašmUį, allt trUmppjų ban-‘ 
gų iš stoties WAXAA. Pastangomis ir4lėšomis Budriko: 

, mes turime gražių • lietuviškų programų setoadieiliais išL 
\VČFL 97Q kyl. nuo 1 vai. iki 2 vai. po. pietų.

Bdilriko Kralitūvė, parduoda Nadios ir į kitus miestusT 
Svlroiešalc.

įi

THE MUK oe sūpjskior klavor ■ (

’1W ■ :I|įįg-tįįĮnk ■*

g $179.00 Trečialiesa
JI ę Itnv/i Mnlepteifii Atakirfli

o tas patarimas

=tt

Lietuvos Žiniose.

■ i
rži

pusei metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybėse metalus 8 do-£ 
leriąi, pusei ‘metų 4 doleriai, y • > } •

H anburg-American Line
177 N. MlČHlGAN AVĖ., CHICAGO

T 
t:

pdd^r°
Rgctr^

f

rt

de

Rūky 
tojų

nių galima kalbėti kad ir ne
palankiai, bet Bagočius tai jau 
“tabu”, — lig smerčio prasi
kaltai jo vardą v suiAinėjęs. 
Antrą, prieš apkiilbėjinlą Aš 
padariau; pasargą, kad apkal
bant kandidatus turi būt prisi
laikoma teisybės, kad' be fak
tų nebūtų įtarinėjami apkal
bamieji asmėnis. Ir jeigu pr 
Vandupė galėtų įro'dyti, kad 
p. Bagočius buvo šmeižiamas, 
tai aš už ncsulaikymą, kaipo 
pirmininkas, prisiimčiau ant 
savęs kaltę. Be niekas štisi- 
rinklme nedarė nė k'albčju* 
siems, nč pirmininkui pasta
bų, o pastabų liedarė dėl to, 
kad nebuvo tokioms pasta
boms progos. Vienas pakak 
bėjo už vieną kandidatą, kitai 
už kitą ir buvo balsuojama® M
•jokios kritikos,'be jokių jiesut 
sipratimų. Pats p. Vandupą 
sudėjo liž stulpo ir tylėjo, kaiįp 
“o’tsterls”. O išėjęs iš susirhii 
kimo plepa, kaip ta perskilus 
davatka. .

Nežiūrint, kad ši kuopa yrą 
skaitltngiaiųsia Detroite, bet 
nuotaika nariuose kuogeriau- 
šfa. ' Paš’ AiAs 'partinių varžyk 
tinių dcl kuopos vadovavimo 
nėra, to'dėl laimėjimų ir pra-į 
laimėjimų, 'kaip p. Vandupė 
norėtų matyti, mes nesuprah- 
taAi,z Jeigu p/ VAn'difpė butų 
•buvęs išrinktas kuopos -pirnU-

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į ‘KAUNA IR 'ATGAK^
PER HAMBURGĄ

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
VtRŠMlNĖTA' KAINA DABAR GALĖJĘ ANT tv 

i VISŲ MUSŲ LAIVŲ.
Del informacijų kreipkitės j lokalinius ’

musų "agentus .

I932METAIS lt ET4M3OS
SSJHŽINt—

Kam tikrai rūpi laisva, nepriklausoma, demokratiška, platiems, sluoks
niams tarnaujanti spauda, tas privalo prisidėti j>rie "Lietuvos 'žihių^* A

“Lietuvos Žinios” turi savo korespondentų Lietuvoje ir visame pasauly, t 
todėl jos nepraleidžia nei vieną įdomesnio gyvenimo, reiškinio.

^ealsilikit fino gyvenimo—-uisi skaitykit, pldtinkit į 
ir bendradarbiaukit

K a r n a: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje methms 60 litų,

K’AŪNAS, Gediminog-vė 38 Nr., telef. 223
• A. w<■ . . r 4.A... . ■ i . 4>. A ' Uir »■ . t i

H *10 fc M MRIJos. F. Budnk, Ine
3417-21’So. Halsted Street

Telefonas ‘Blvd. 8167—4705

'r**-$•!

Mtos
Kapitonai

Specialistas iš ’
'tį^at^N-rrlKAip,'užSlšfiNlXri?cįs it neišgydomos jos 
SpedališkaUgydo 'ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puolės, užnuodijim? 
jo, odos, Jigas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, ikausmui 
tpje, kosėjimą, gerkles skaudėjimu >ir paslaptingas 'ligas. 
galėjo; ju»: išgydyti, ‘ ateikite* čia1 it pertikrinkite, ką ji» j
Praktikuoja vder dąugelM sdėtų ir1 išgydė tdkitąndui ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandoi ryto iki J 
valandai ir nuo 5-8 valandai Vakkrr. Nedeliomi

,J 4,4.00 Sb>;| - ■ ■ 'kMnpM ‘ Ay«r»

iiWISSIG
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
MOTERŲ PER .26 METUS.
IS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

[ krau- 
_ . nuga- >

Jeigu kiti ne- 
Jums gali padaryti 

indui ligonių. Patarimai 
10 valandoi ryto iki 1 

____ . . ..... Nedeliomii nuo 10 lyto iki 1 vii 
k»mp», Kerl.r A v... Tel Ciawtord 5 5/1

-4 y- -? >•■ Į-J.J , ,| ‘^.1—■ ■ ,n

Rusiškos ir Turkiškos Varios^ 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 . »r> i . 

1514-16 Rooiefilt Rd. 
ajtti St. Eonu Avė. 

CHICAGO, ILL.

Didelis smagumai

Pypkės ir
Gigaretų

ATSIKRATY-

P j T nosyje, bacnoje
< ir ęeckleje

Leiskite Zenite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe- 
tus, neprikišti ligą.

'Labai naikinantii pe
ro®. Raminanti# pUvei
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Vilią Devoto Bastilijoje Has nors

Paskelbia

Kiekvienas(RANKOMIS BAIGTI)

duo
Su Musų Nauju Sensacingu

perfect thrift
BAIGTU PATARNAVIMU

Sieniniai Kalendoriai
Septyni Kiti Patarnavimai Jūsų Parankamai

1739 So. Halsted St
Blanketus

Atnešite ir Atsiimsite

Musų Uniformuoti Durų Sargai Pagelbės Jums.

SERVICE)OUALITY

PhonesSouth
We«tem

Avė

A

kad 
cen-

viskas especiall
i einu dažnai,

Nieko Extra 
Nerokuojama už

PUKOTUS
Rankšluoščius

Lafayette
9700 ,

ekonominį Argentinos lietuvių 
darbininkų gyvenimų ir viešo
sios opinijos akivaizdoje pasta
to lietuvius nekultūringų’tautų 
eilėn.

LAUNDRIES
“The Prlde of the Houseivife

Vilniaus žy 
už psalomščikų. Proce

kvadros lietuviais “an- 
Mano sukietėję vi- 

pala-d i. Abu 
drauge pas gydytojų.

Nieko Extra 
Nerokuojama už

ŠILKUS

ir kartu visi apdovanokite savo gimines.
aite dideli dalyku, nes ne vienų lietuvi 
raštj, ir paskui jau jie patys nemokta

savo Tėvynei jie jau yra jrpdę atvčjų atvejais ir 
palaikyti su ja ryšius.
Naujiems metams AmeHkos/ lietuviai turi progos 

i giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie- 
Tokia dovana 

apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.
GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI

(Tęsinys)
“Vera čudnaja Moja”!

Kad praktikoje parodyt ko
munistinę kurybų, negalima 
praleist religinius cirkus, šluo
tos tinka popieriniams obal- 
siams ir bogomazams iškelti. 
Vienas baltgudis be grimo jau 
popiškai atrodė, 
delis 
sija eina kvadros ratu ir po po- 
po blagoslovenstvų kartoja su
tartinų pripieva:

—Vera čudnaja moja, vora 
čudnaja moja. Vera čudnaja 
moja, dorogaja.

Tų pripieva ir ispanai, ir ita
lai ir argentiniečiai puikiai iš
mokę. Pramokę ir kitas rusiš
kas dainuškas.

Musų skaičius didėja
Spalių 28 d. Vilią, Devoto bas- 

tilijoje jau priskaitoma virš 20 
lietuvių. Komunistų kameroj 
15, kiti pas anarchistus. Užva
kar perskaitėme policijos kro
nikoj, kad atrasta komunistų 
biblioteka ir areštuoti jos ve
dėjai: Klibingaitis ir šeikaus- 
kas. šiandien jiedu jau pas 
mus. Klibingaitis tik keliolikos 
metų vaikinas, simpatingas, vi
suomet šypsantis. Tik čia jis 
gal pramoks komunizmo.

Kasdien atveža po kelis nau
jus “komunistus”, bet nieko 
laisvėn neleidžia. Sakoma, kad 
nieko ir neišleis pirm lapkričio 
8-tos, t. y. kol nepraeis rinki
mai. f-* ' /

Susirūpinimas nieko negelbs
ti. Tūli juokauja:

„..-TITU 
^duonos n* darbo) 
ną ir dirbti nereikia. Tai ko dar 
liūdi?...

Raudonikis, C. E. Banko liet, 
skyriaus vedėjas, labiausia su
sirūpinęs, nes šiandien jo žmo
na iš Lietuvos parvyko.

Vienos Amerikos lietuvaitės 
vyras vilnietis pasakoja, kad 
jau 6 mėnesiai sėdi. Jis ėjo iš 
socialistų manifestacijos pro tų 
vietų, kur buvo komunistų ma
nifestacija. Kadangi pastarieji 
išbėgiojo, tai jį toj vietoj ir pa
ėmė. Del didesnio efekto polici
ninkas ir plakatą nuo gatvės 
paėmęs, kitam policininkui pla 
katą ir vilnietį perdavė.

Du bulgarai skundžiasi, 
paleisti j laisvę jie nuvyko 
tralinėn policijon į “orden so
čiai” atsiimti raktus, nes kitaip 
negalėjo butan įeiti. Bet juos 
drąsuolius suėmė ir atgal į Vii 
la Devoto atsiuntė, kur jau 
trečias mėnesis sėdi.

Daugiausia sėdi suimtų poli
tiniuose susirinkimuose ir dar
bininkiškose' organizacijose. 
Nemaža ir tokių, kuriuos as
meniški draugai arba pelitiniai 
priešai viešais anonymiais do- 
nosais įskundė.

Spaudos Atstovų šeimyna 
Padidėjo

Spalių 28, perskaitėme “‘EI 
Mundo” extra žinią, su specia
liais apvadais, kuri skelbė, kad 
surasta naujas sandėlis lietu
viškos komunistų literatūros, 
kurios direktorius yra F. Ožin- 
skas. Vidurnaktį p. Ožinskas 
jau buvo su mumis: komunis
tinėj cuadro cuarto! O. yra 
“Argentinos Lietuvių Balso” 
šeimininkas. Jo laikraštyje bu
vo parašyta, kad policija areš
tuoja lietuvius “por nada” (už 
nieką) kaipo komunistus, o 
kun. Bumša tuoj pasistengė tai 
“kur reikia” priduoti.

Ožinskį areštavus policijos, 
valdininkai kalbėjosi:

— Tengo dolor de cabeza 
con los lituanos: todes son co- 
munistas! (Turiu galvoc skau-

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA

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

$40-00 už ,$50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.
Atsilankykit ypatiškai arba prisiųskite per past).

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

Gydymas.
Ant cemento gulint kimba 

reumatizmas. Nenormaliai val
gant genda viduriai. Areštavi
mo sistema ir abelnas kalėjimo 
gyvenimas ardo nervus. Taigi 
vien iš musų komunistinės, kva
dros kas dien bent 30 žmonių 
rašomės pąs gydytojų. Gydy
tojas su pora asistentų. Atrodo 
puikiai: visi su baltais chala
tais, visuomet šVarųs, pilna 
spinta bon kūčių, daug dėžučių, 
stalai kėdės —

JPas gydytoj 
nes beveik tuomet yra galimy
bė per grotas pasikalbėti su 
trečios 
archistais 
duriai, Ožinsko 
įeiname
Abiem lašina lašų į stiklų van
dens iš tos pačios bOnkutes.

Jaunas žydelis skundžiasi gy
dytojui, kad jis susimušė pir
štą ir diegia visą ranką.

— Ateik rytoj 1 *
— Vakar sakėt, kad “rytoj I”
— Tylėk, nes eisi į “cala- 

bozą” 48 valandoms!
Iki “rytoj” kraujas užsinuo

dijo, — išvežė operacijai.
Vienas “companero” (visi 

kvadroj vienas kitą taip vadi
na), kurio pavardė Ortes, de
šimties valandų bėgyje keturis 
kartus' nuomariu apmiič. Virš 
durų, tunelyj, esantis policistas 
telefonuoja kalėjimo gydytojui. 
Ateina baltu chalatu ponas, bet 
labai pedrųsus, rodos nė ne fel- 
šeris. Draugai sakė, buk virė
jas. Pačiupinėjo apmirusio pul 
są ir išėjo. Protestuojame, kad 
ligonį neima ligoninėn. Policis
tas iš viršaus taipgi pritaria:

— Pirmiausia, jam reikia 
oro, o paskui gydytojo, o pas
kui čia daug kas reikalinga...

Naktį ligonį išvežė ant ratu-« 
kų. Jau . nuo«)«pirmos gegužės 
Ortes kalėjime kankinasi!

(Bus daugiau)

Perfect Thrift Baigtas Patarnavimas Yra
Naujas Home-Crystal Patarnavimas, sulig kurio visi dalykai pristatomi pilnai 
baigti ir juos [tereikia pasidėti. Paklodės ir užvalkalai, staltiesės, pa/amos, skal
biniai, namų dresės, žiurstai, nosinės, kojinės ir tt. yra pirmiausia moksliškai 
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NIEKS NETIKI, 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštų Lietuvą.

Savo meil 
dabar stengias:

Artinantis 
padaryti malonumą savo gii______ _
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms. laikrašti, 
savo rimines PATARNAUTI

šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis
“Lietuvos Ūkininkas”

vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.
Savo turinio rimtumu, margumu ir Įdomumu “Lietuvos Ūkinin

kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.
“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 

TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. ' . . • ,
Tokia ninigų suma paskirti niekam nesunku', reikia tik pasi

rengimo. ■-
Kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatogu/ tai susimeskite 

keli pažįstami f
Už 50 centų Jus pad

(pratinsite skaityti gerą 1 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 dol.

arba
Argentinos valdžios lėšomis iš
laikomoje komunistinės propa

gandos mokykloje

NAUJIENOSE
Tel. Rooševelt 8500

dėjimų su lietuviais: visi ko
munistai).
, Mat, kas ne, su pasileidusiais 
kunigais, tas apskundžiamas ko
munistu.

Dabar Vilią Devoto bastilijo- 
je sėdime:

“Pietų Amerikos Naujienų” 
redaktorius Kastantas Norkus.

“Argentinos žinių” redakto
rius Kazys Kliauga.

“A. L. Balso” leidėjas F. 
Ožinskas.

“Darbininkų Tiesos” red. lei
dėjas Bronius švedas.

“Tiesos žodžio” įtaiiami re- 
daktoriai-bendradarbiai Ulevi
čius, Sikeris,'Sarulis, Nenėnas, 
Rimšiunas, Sakalauskas. Puge- 
vičius, Linkevičius ir pirmiau 
minėti.

Buvusio “Rytojaus” tarybos 
pirmininkas Staškauskas ir buv. 
jos ręviz. komisijos pirm. My
kolas Juškas, abu senai tai par
tijai nepriklausanti.

žodžiu, prisKalčius porų Lie
tuvos žydelių, suimtų lietuvių 
skaičius siekia apie 30 asmenų.

Bumša, Janilionis ir šnipas 
Br. Steponaitis triumfuoja, kad 
“apsidirbo” su opozicija ir Ar
gentinoje užsmaugta visa anti- 
klerikalinė spauda. Brcstvinin- 
kų organas “švyturys”, judošių 
vedamas, “triumfuoja”.

Naudodamiesi karo stoviu lie
tuviški šnipai-kunigai “storoja- 
si apsidirbt” su politiniais ir 
asmeniniais priešais. Sulig jų 
teikiamomis “kur reikia” žinio
mis išeina, kad tik “Švyturio” 
skaitytojai yra cacos b visi 
40,000 Argentinos lietuvių yra 
komunistai ir anarchistai. La
bai savotišką lietuviams reko
mendaciją daro tie Romos dri
gantai ir Lietuvos valstybinių 
lėšų ‘dorotojai”. Tokia samo- 
zvantiškų patriotų, taktika tik 
kompromituoja lietuvius, su
griauna ne tik kultūrinį, bet ir

Sutaupinsite ant Ryšulių, Kuriuos Patys,

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

Užsisakykite tuojaus I

—ir rūpestingai suprosinami-užbaigiami. Marškiniai yra rankom užbaigiami,jei 
juos įdėsite j savo ryšulį, už tiktai priedinius 5c sulig šio naujo Perfečt Thrift 
patarnavimo. PĘĘpEGT THRIFT yra vienintelis patarpavįmas su kuriuo marš
kiniai bus užbaigti už šių naujų žemų « 1
kainų po 5c už-kiekvienus marškinius. 1 VxS VSklTUĮ.

13c už Kiekvieną Priedinį Svarą.

HOME CRYSTAL
..U . ■ t Išaugo / • v .

. ■ , , Kadangi ■ « '■ ; •

HOMECRYSTAL
TIKRAI PATARNAUJA



'"■'.■T"?

Pimadi^Bis, gr.' 28,; 1^1
■        ——----------- & .---------------------

The Llthnanian Daily Nawa 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New« Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8509

7 Editor P. GRIGAITIS

Chicagofo
Metama *8.00

Subscription Ratai i 
18.00 per year in Canada 
87.00 per year outaide of Chicago 
18.00 per year in Chicago 
8c per copy _____________________

Entered as Second Claas Mattar 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, III. undar the aet of 
Maiteh 8rd 1879.

.. .
Dviem mlnritMlis U. 

......... ... \7ą 
iineitotojus:

****j|8SrP*8Ri*,i’B*<,*,>1*-**

—r""'*g!r". 4Ii

.UJO

T t '

Naujienos eina kaedien. išskiriant 
•eiopadieniua. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 & Halrted St., Chicaco, 
UL jTelefonar Roocevelt 8800.

Metama _______
Pusei metų ____
Trinui minėdama
Pinigus reikia ah 

Orderiu aartu aU n

..... r—---- ’Į’sJ

H 

—------ - 88.00

kius, kada jos pralaimi atviror baltas,/ Didesnė tdai 
j e kovoje ? nies dalis susideda

Pasirodę kad komumstaį ,ši
tame dalyke pramynė tiką fa
šistams ir, gegužiniams, (nors, 
liesą prisakius, dar yrą tik spė
jimas, kad Gegužis eis į tejs- 
4M; o kepųjąstai 'Jau ąt^to- 

ąj pąv teįsmuąi bltyfyjp ’•) • 
Idokinjnlįąms’’ reiklų- 
^ikosf iysenąm Susiviętrijipie” 
^aty$ą* o ne d^^t^ ma- 

tąpt, k^>itį',einaidų^pė^pmis!
J - » --|r , ■ V

APIE i BOLŠEVIKŲ • “LAIMĖ
TĄ” BYLĄ

1 .... .. 1 ..... " n Bi.m n'į '... - ......
PAPA ŠAUKIA KRIKŠČIONIS VIENYBĖN

Katalikų bažnyčios galva Kalėdų dieną išleido en- 
cykftką, šaukdamas visus krikščionis — rytinių apeigų 
katalikus (t. y. stačiatikius) ir protestonus — -vieny
bių. Bet jisai, vienybę mato tiktai pripažinime jo^j pa? 
pęs, autoriteto ant visų krikščionių

Pius XI siūlo stačiatikiams ir protestonams pri- 
imti jį už sayo vienintelį ir neklaidingą“ vadą, kurio 
žodis turįs būti galutinas ir nepakeičiamas religijos 
dogmatų klausimuose, žodžiu, papa reikalauja, kad vi
sos kitos krikščionių sektos pasisakytų, kad jos iki šiol 
klydo ir savo paklydimų atsižadėtų..

Vargiai galima tikėti, kad tokią Pijau^ XI propo
ziciją protestonai arba stačiatikiai s kada, nors priims. 
Jie greičiaus jausis papos įžeisti, kad jisai grįsta kreip* 
tis:j juos su tokiais pasiūlymais.

Bomos-katalikų bažnyčios autoritetas pastaruoju 
laiku susilaukė keleto labai skaudžių smūgių. Dvi ša
lys, kuriose katalikybė buvo, labiausia įsigalėjusi — 
Meksika Jr Ispanija
vilegijas.. Net mažiukė Lietuva turėjo drąsos pasišiauš
ti prieš Vatikaną ir išvyti Jauk; jo nuncijų (pasiuntinį).

Sunku net suprasti, kodėh.tokiu laiku p'ąpąL Pijui 
XI galėjo ateiti į galvą mintis/, kad kitos krikščionių 
sektos turi noro jam nusilenktu

panaikino visas bažnyčios pri-

BLAIVĖJA?

Miesto Halle-(Vokietijoje) tarybos narys ir stam
bus komunistų lyderis Kunz pareiškė partijos sušauk
tame mitinge:

“Kuomet /naziaft (fašistai.) negauna įeiti į val
džią, tai mums palieki tūkstančių tūkstančiai su
taupytų aukų. Musų prakeikta pareiga (unsere 
verdammte Pflicht)) ir prievolė yra neprileisti 
‘oazių’ prie valdžios. Leisti/ kad jie pasiimti^ galią 
į savo rankąs, kuomet galima to išvengti, butų nu
sidėjimas visai darbininkų klasei !”**•'
To komunistų lyderio galvoje, matyt, jau, blaivėja. 

Bet kažin, ar daug laiko dar ims prablaivėti ir kitiems 
Vokietijos komunistamsZ Gal bus jau pervėlu, kada* jie 
atsipeikės.

- ----------
Jau kelisė kartus bolševikų 

’spaudoje buvo skalbiama, kad 
Jią laimėję bylą dėl SLĄ ,57 
k’p, (Worcesteryje) turto. Pa
skutiniu laiku jie tiesiog sa
vim nesitvėrė, džiaugdamiesi, 
>kad jie “suprovojo” Susivieni
jimą. Bet kaip, iš tiesų, daly; 
kąį, stovi ?

Ady,. Bagočiui atsilankius 
“Tėvynės” redakcijoje, jisai bu
vo, 'pajklaustas apie 57 kp. by
lą ir davė šitokių paaiškinimų:

.“Galutino šios bylos nuo
sprendžio daį* nėra, ir dabar 
peranksti ką noięs galutino 
apie ją pasakyti.,; Tardyme 
surinktų; faktų.... j suderinimui 
su SLA. konstitucija ir tuo 
laiku buvusiomis aplinkybė
mis specialu) teisėjo, rapor
tas dar nėra teismo užgirtas 
ir todėl jokio nuosprendžio 
būti negali. Tik šio raporto 
užgyrimas nusitęs mažiau
siai ligi sekamų metų kovo 
mėnesio. O; pačios (bylos ga
lutinas išsprendimas,gali nu- 

1 . sitęsti iki., pabaigos. ,.;seKąmų 
metų, o gal ir ;peį>. iigL193@ 
m. pradžios. Todęl -dabar ■ da
ryti bent kokiaaai'švadas apie 
šios bylos užbaigą yra dau
giau, negu nesąmonė.” 
Bolševikų “laimėjimas” 

bildu dar kartą pasirodė 
fu.

tuo 
blo-

W-T*

JAU “IŠSTUDIJAVO”

hjanl Susivienijime gali> prieiti 
dr prie bylų teismuose.
i Pruseikinių organas- nurodo, 
įkad..; Gegužis su Lopatta 
ąiasi eiti • “legaliais kefl

DANTYS IR SVEI
KATAI '

Rašo Dr. C. Kasputis

in„
Kiekvienas dantis turį sa,yo 

funkciją .< (pareigą“). Pcreiįą 
syk padaviau jums dantų var- 
duĄ.ir jų jskiFlumą^j Taigi pry- 
šakiniai .aštrų#adantys yra mai- 
to kirtimui... Maistas, yra nu
kerpamas žirkįępiis. s Iltiniai 
yrą, draskyki ui, Dvieiliai ir 
krūminiai ’ dantys yrą. bukes- 
njąįą . galią Jr yra , vartojami 
hlais.to trynimui, arba.krąmty- 
uųiį į smulkiau dajįs. Virški
nime, dantys lošia labai, svar-

ęjlepięutąrį supratimą apie 
Janjų anatomiją, histologiją 
ir jų sudėtį. Kiti mano straip
sniai, manau, bus žingeidčsni, 
nes juose bus kalbama apįe 
dantų, burnos ir kūno ligas, 
kurios yra labai surištos viena' 
.su kita, — ir apie dantų jr 
abplnos sveikatos užlaikymą. 
Negalima išmokti ’skaityti, 
nežinant alfabeto, t. y 
ABC. Taip pat yra sun
ku suprasti" gana painius 
'.apsireiškimus musų kimo, jei 
mes nežinome paparastų, nors 
pradinės anatomijos ir fizio
logijos, dalykų. Kitą syk kal
bėsime, kodėl ir kaip dantys 
gadinusi. Taigi pasistengsi- 
^ne pradėti naujės metus nau-, 
idingai nors musų sveikatai.

Dentinas yra taipogi kietą 
medžiaga, nors toli ne taity 
kieta, kaip enąmelis. Cemen
tas.plona plėvė uždengia šaki
nį. Jei dantis susidėtų tiktaį 
iš enamelio, dentino ir cemenį- 
to, tai jisai mums niekados 
negęltų. Bet dentino vidury 
yra viela, kurią pripildo pult 
pa. Pulpa turi nervus, kraujų 
indelius, kuriuose kraujas bė^ 
ga lygiai kaip rankoje arba aly- 
kunėje, ir visokias celes. Nery- 
vai yra labai jautrus. Jei danį- 
tys tinkamai neprižiūrimi, — 
jie dažnai genda, pūna. Jej 
danties nervai lieka atidaryt^ 
dantis pradeda jums geltį. 
Medžiaga, iš kurios dantis šią- 
sidęda, t. y. enąmelis, dentą- iLictu-va paskutįųiąis laikąjįs 
nas ir. cementas, yra mineralą- ąnękslejr higienoje 
nė (kalkės, fosfatai ir t. t.)j. 
Beveik tokia pat medžiaga, iš 
kurios susideda marmuras ar
ba akmuo. Pulpa susideda iš 
gyvūnų medžiagos, t. y. iš cer
iui, kurios: padaro nervus, 
kraujo indus {ir:kUas kūno da
lis.

šituo straipsnių, baigiu nuo,-, 
bodžiausią dalį mano apie, 
dantis pasikalbėjimą. Pavir
šutiniai daviau skaitytoj aAis

! (mokslas 
;apį,ę sveikatos užlaikymą) ga
na sparčiai nužengė pirmyn. 
Pasistęngkime ir mes čia tą 
patį padaryti. Teisybę, lietu
vių jaunimas, kuris Čia lanko 
mokyklas šį tą žino. Tačiau 
suaugusieji, kurie neturėjo 
progos mokytis nei Lietuvoje, 
]įe|< čia, galį šį tą. išpaokti,, bę- 
skaittydami . geresnius lietuvių 
laikraščius, kurie stengiasi lie
tuvius pamokįntiv šviesti ir 
kuUurįnli.<.

'7 [Aeme-P, B A. Photo]

Rumunijos karalius Karolis, 
kuris, sakoma, rengiasi Magda 
Lupesen paskelbti karaliene.

štai kur jo naujas pla- 
Jis pasirodys žmonėms 
rūbuose, norėdamas juos 

kad jie mato ne jį,

BRAM STOKER

GRAFAS.
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Verti A. Vaivada ,

DRAKULA
T/ . X

“ Laisvė” praneša, kati komu
nistų didelis “veikėjas”, buvęs 
sandarietis Kokas Mizara, jau 
sugrįžo iš sovietų Rusijos. Ji
sai, girdi, tenai išbuvęs “ilgą 
laiką” (apie mėnesį ar šešias 
savaites) ir vislią .nuodugniai 
“išstudijavęs”. Dabar j'sai va- 
žinėsiąs po kolonijas ir aiškin
siąs amerikiečiams sąlygas 
“proletariato tėvynėje”.

Pas komunistus žmonės grei
tai pavirsta “mokslinčiais”. Per 
tas, keletą savaičių, kurias Mi- 
zarą praleido Rusijoje, jisai 
negalėjo ne tik kaip reikiant 
ištarti, kaip, ten žmonės , gyvo? 
na/ bet negalėjo nė apkeliauti 
tą ^milžinišką šalį. Publikai ji
sai pasakos tą, ką jisai suspėjo 
išgirstu.(jei tik viską suprato) 
iš valdžios komisarų arba iš
skaityti agitacinėje bolševikų 
literaturojor O • betgi jisai* sa- 

\ kys, kad- jisai- pats tą patyrė^

ren
tinis”, 

idant privertus SLA.* perkelti' 
savo iždą ir centrą į Wil^e9j

DEJA, TAME YRA TIESOS į

“Sklokininkai” dabar neturį 
daug laiko. “roJmojtL grįekusT 
tų srovių, kurios stovi dešine* 
je nuojų pusėje#,' nęa, visą jų 
energiją, paima barniai sii 
“ekstra-kairiaisiais” oimbinin- 
Kais. Bet ir jie nepraleidžia 
progos pasidžiaugti/ kad sepąin-’

Barre,,

Deja,, tame yra tiųsos. . Yra, 
daugiau, negu tiktai, tas vie-<, 
nas dalykas. Mums praneša, 
kad fašistiški elemortaL jau 
apskundė valdžiaip. Vinikib 
kiuris kandidatuoja į SLA. sek 
retorius. Tos rųšies elemeątąį, 
Chicagoje jau grasino apskųsti 
vieną “Nau j.” bendradarbį 
Imigracijos departamentui už 
tab kad jie įtarė)Jį įpąra^ymę 
vięno straipsnio, kuris, tilpų 
‘ Naujienose”.

'' Visa tai yra be galo-biauru. 
Bęt “sklękininkams” nelabą! 
tinka iš to džiaugtis. Ar ne jie 
pątys, būdami, Susįvieni j ime, 
vartojo tokias pat priemones 
savo tikslams pasiekti” ;

Kądai “skJokiniBkai9- dar bu
vo Bimbos draugai, , j; e ką$j 
su bimbininkals ne vieną syki 
grasino.^teUrh  W 
Jie bėgo į teisėkį- 
mi įį

gos seinrt^. $
bylą prieš Susivieniji^)#^ reįj į/, 
kalaudami “indžonkŠeno” prio& 
Pild. Tarybą 
dalies” SLA. tu$fw-

Tai ko čiąKdąjpąr^prus^ini^ 
stebisi, kad tam tiktos frakci
jos “senam Susivienijime” ban
do . pąyarįott; tuęa

■

Permissipn 
jii *" ”"Yl 1 1

(Tęsinys);
Pirmas turi būti datuotas 

birželio 12 d.,.
19 d., o trečias 

Mano dienos 
skaitytos!. Dieve man padėk!r

Gegužės 28 d. pasitaikė pro- 
ga pabėgti, arba bent išsiųsti 
laišką namo. Į pilį atsibąstė 
“Šgany” banda ir kieme pasi
statę palapines apsigyveno, (šie 
“šganai” yra čigonai. Vienoje 
savo knygų turiu Užsirašęs kcį-? 
liaS pastabas apie juos. Jie gy
vena išimtinai ■ šio krašto apyj- 
inkėse,, nors, tiesą pasakinį, 

jie ir yra susigiminiavę su pą-, 
prastaisiais, po visą pasaulį, pą-. 
plitusiais čigonais. ;Jų tukstaų- 
čiai~gyvena Vengrijoje ir Tran-; 
sylyanijoje. Teisių jie beyei^ 
<1X0X0) yar^omi- Paprastai jie prį- 
simeitO) prie kokio didžiūno ąr^ 
“boyąrb!’, ir pasisavina jo p^ 
vardę>; Jiet<nieko nebijo ir nu
turi /jokio }(. tikėjimo, išskyrus, 
prietarus. Jie kalba savotišką 
Romanų, kaįbos tarme.

, Parašysiu keletą laiškų ną-; 
md ir pailginsiu jų prisipra?; 
šyti juos išsiųsti. Kartą su ja-įsų, 

. kalbėjau, prp savo langą ir si|^ 
sipažinaų. su., vadu. Jie . nusiėmė . 
^kepures, labai nusižemino ir, 
gestikuliavo, darydami-visokius 
ženklus, kurių, tačiau, negalį, 
jaut daugiam suprasti už Jų vari 
tojaus kalbą...

Pdrąšiųti laiškus. Minps lai|i 
ką parašiau., stenografija^ o Mių 
Hawkinso paprašiau su ja susį-f. 
žinoti. Minai smulkiai išaiškh. 
nau . visą savo ■.padėjimą^ išsky< 
rus^. visųs.7 biąuriusr pąsibai sėtj-f 
nūs Įvykius,' kuriuos, t i k aš v į 
nas galiu suprasti. Paįęodydąi

; visus ..sąyp.,. jausn|ps, ję?; 
uk labai šūjaįidįp^jau dr miįi 
tįnaį išgąsdinčiau .^Jei^ lai|i

antras birželio 
birželio 29 d.” 
dabar jau są-

Atėjo grafąsi Atsisėdo., prie 
manęs, ir tarė švelniausiu bal
su, atidarydamas du .laiškus 

“čigonai man juos padavė.
Nors, ir nežinau iš kur jie at
sirado, jais turėsiu pasirūpinti. 
ŠtaiT? — viena jų ; spėjo per- 

< žiūrėti ? “vienas yraj ūsų para
šytas, mano draugui Mt. Haw- 

laišką. ati-

* ” f ■ - . • . — ’ • r '

trūksta, virškinsiąs, dažnai 
kenčia. Blogai. sugnmioįiotas 
maistas apsunkiną pilvą;, duo? 
da jam perdaug darbo. Mūšų 
pilvas yra pakantrus,, ,b<& jeį 
pilvas, taip sakant, sustreikdo- 
ja$jtadm žmogaus; gyvenime 
prasideda visokios ligos ir var-r 
gaį.. Taigi^ .valgykite nesisku- 
biųanU ■ Ypatingai gerai, kriųu- 
tykite krakmolinį maistą.

Iš ko dantys susideda t

; ‘ Juros vėžiai mėgsta muštis. 
Kįtą syk, jįę, tajp,^markiai inąa- 
sLkatLyneLnulaužo savo žirk
les* t Tas i ne taip blogai vė
žiams, nes jiems atauga nau
jos žirklės, vietoje senųjų. Pas 
žmępes dalykasj; visaikitas. 
Jei žmogus prąranda.d1ąntį4iar7 
ba pirštą —/• nauji jap^jai^ne- 
beatauga. Jei< dantKs; n^i{ > erafas "nežiboi
gyvenime išsikala* du'-syfcji tai. 
iąrcįd^tųi kad jie galėtų /išsi
kalti ir trepią syk. Bet, taip 
nepąsiUiku«c Męs;nįc^ą^, 
nugalime tm$į, tręčjęs,, dantų 

Jei<.inuiris juos

žvangėjimą. Ką- jie tikrai .daro 
nežinau, bet spėju, kad tai yra 
užbaiga niekšiško, man neži
nomo, biauraus projektą.

Išstovėjau gerą pųcvąiandį. 
Tuomet, netikėtai pamačiau 
ką.. tai išlendant iš . grafo Dra< 
kulos lango. Tai buvo pats gra
fas. Tuojau atsitraukiau ir kuo 
atsargiausiai, pasislėpęs už ak
mens rėmų, sekiau jo judesius. 
Pamažu išlindo jis visas. Jo 
pasirodymas man buvo naujas 
smūgis, nes pastebėjau, kad 
grafo dėvėta rūbai, kuriais aš 
atvažiavau į pilį. Per pečius jis 
laikė persimetęs biaurųjį mai
šą, kurį trys moterys išnešė iš 
to man taip atmintino kamba
rio. Nereikėjo abejoti ko jis 
ėjo ieškoti ir dar manu rūbuo
se!

Tai 
nas! 
mano
įtikinti 
grafą, bet mane. Mano rūbais 
dėvįs, jią* žinoma, nueis į kai
mą ar miestelį ir. pasiųs laiš
kus. Už visus jo biaurius. dar- 

bos apie traukinius ir kelionę, bus žmonės .kaltins ne jį, bet 
manei , J

Įsiutimas mane tiesiog dras
ko, žinant, kad tokie dalykai 
vyksta ir jiems negaliu užkirs-’ 
ti kelio. Štai esu uždarytas šio
je.,nelemtoje, pilyje,, esu tikras 
■kalinys, neturėdamas netgi tų 
teisių, kurias kaliniai turi ir 
kurios jiems teikia paguodą.

Nutariau laukti g r Jo grįž
tant ir, patamsyje atsisėdęs, 
valandas išbuvau PUC lango. 
Besėdėdamas pastebėjau mė
nulio spinduliuose , bestrakčio 
jant mažyčius taškelius. Jie at
rodė lyg dulkės, 
čios aplink į ratą, ir 
kančios į tamsias, 
krūveles. Man jų judesius be- 
sekant, ramumo jausmas pra
dėjo apimti sąnarius, malonu
mas paduoda lyg glostyte glostė 
mano įtemptą, audringą protą. 
Atsirėmiau į sieną, pasidaryda
mas kiek patogesnę poziciją 
sėdėjimui ir su didžiausia aty-t 
dat pradėjau t sekti tųį trupinėlių 
strakčiojimą ore.

Bet staiga turėjau pašokti. 
Mano ausis pasiekė žemas, gąi 
lūs šunų kaukimas plintąs to
li, iš slėnio, kur mano akys ne* 
galėjo dasiekti. Kaukimas ėjo 
vis garsyn ir garsyn, o dulkelės 
kaukimui augant, mėnulio švie 
soje šokinėjo vis smarkiau ir 
smarkiau ir crpė burtis į nau
jus pavidalus. Buvau beveik ne
tekęs sąmones. Mano instink 
tai. tiesiog šaukė į mane; siela 
virte virė, o pusiau apmirę 
jausmai veltui stengęsi atsaky 
ti Instinktų balsui. Buvau hip
notizuojamas! Vis greičiau ii 
greičiau straksėjo dulkeles; 
menulių spinduliai lyg drebėjo 
joms bešokinėjant, praskrie- 
jant pro mane ir pranykstant 
tamsoje. Jos būrėsi kas kart 
daugiau. Man pasirodė, kad pra
dedu matyti- tamsius šmėkliš* 
kus. pavidalus^ '

Tuomet staiga sąmone grįžo. 
Pašokau atbudęs- ir m gavęs vi
sus jausmus. Baisiausiu, balsu 
šaukdamas pradėjau bėgtu Tie 
šmėkliški šešėlfoi, kurie mėnu
lio spinduliuose nuolat raugiau 
materializavosi buvo trys mo
terys, kurioms aš jau buvau 
pasmerktas. Bėgau kaip grei
tai kojos nešė. Atsiradęs savo 
kambaryje pasijutau kiek sau
giau, nes nebuvo ten menulio 
šviesos, o 
žiburiai.

daugiau)

1----------------------- 1--------- -----
no pažymėjimai, visos pasta-

kinsui; “antras” 
darydamas. pastebejo/ jame> su* 
rašytus keistus simbolius. Jo 

^veidas apsiniaukė, akys biau- 
riai • sužibėjo — biaurus šlam
štas ; biaurus draugiškumo ir 
svetingumo įžeidimas! Jame no
rą parašo;,- BėL tas. mums, ne-r 
svarbu.” Ramiai ištiesę^ ranka 
ties žiburio liepsnų 
degino. Tai atlikęs, tęsė:-

“Hawkinso laišką 
prantama, pasiųsiu toliau* nes 
lis yra tamstoj. Tamstos laiš
kai man yra-šventi. Dovanoki- 
te, kad nieko nežinodamas JI 
atplėšiau.. žinoma,., kit ą... kartą 

’ tamsta j o neužlipdysite ?” Ari - 
-davė man laišką, ir, žemai nu- 
siįnkdąrięias, padavė, naują voką. 
Nebuvo kasiki tą ciiry... Užadr 
vėsavau voką antru kartų ir ty
lėdamas atidaviau jį atgal. Cra- 
fųi išėjus, iš kambąyi?* .dura 
spynoje išgirdau tyki 
girgždėjimų^ y Valandėle, 
slinkus, priėjau prie jų 
mėginau.

Durys buvo užrakintos.
Už valandos. ą$ dviejų grą-# 

fąa ateidamas tykiai į kamba
rį, mane pabudino, nes jau bu
vau .!prisnūdęs. Jis.buvp.labai 
mandagus ir linksmas ir maty
damas, kad; mėgo jau tarė:

“Taigi, mano drauge, esate 
pavargęs/ —
tikriausiai.

laišką sų-

— J b su

17 k to

ir, l)a;

mano paslapčių ' ir dąųgumęs/ 
man žinomų faktų....

!t IJaipus. Išt 
mečiau juos pro lango krotasj. 

i;kartu su auksinu. Jfcaiį įmanyr 
'damaąy mėginau* jiems . piršta^ 
Išaiškinti, kad noriu juos iš? 
Siųsti. pasiėmė) laišku^ 

i priglaudę prie' širdies,!: šėmai 
man iuos.: f
Jcepurę. teteko daugiau, Į negalė
jau padarytį.,(Eidamas „ant pirf 
^tų , grįžau atgal į knygyną įr 
pradėjau skaityti, ,Bet grafjiį 
ilgai... negrįžtant suspėjau' vi$i 

. yj-Ą .bli^^s^r, tai surašyti: užrašu®-; 
• •

Denti- 
i^įfitientąs ir Pulpą. Išo

rių danties dalis, t. y. dalis 
n'ialoina nu,i nią,bekalbant ar 
iJesiiupfciapk^va-dinasi karūna. 

j^MenSla eise
na. Enamclif? yra labai kic- y.
tas, daug kietesnis už kaulą.

Eikite į lovą? . Tęh 
galima'. pamlsėtk 

šiąnakt neturėsiu malonumo 
su tamstai kalbėti, nes tuviu 
ląbui dąp&vdąfbo;, b^» tąų^tą 
eikite miegoti, labąį jūsų ,prĄ;

Nuėjau? į savų.,’ 
ątsiguliau. Gulį 

keista tai.-pasakius,, 
nesapnavau. Nusiminimas, visgi 
įf ek. i tiek . ramina; > j \ 
' Gegužes 31 d. šį ryt} pabudęs, 
nutariau.), pasiimti viįsus 4^" 
tus ) popierio • • ir • • konvertus iš* 
krepšio ir įsidėti .juosį kišenių, 
'kad, progai pasįtąįĮŲusį, galėčiau, 
.tuojau ■ laikus parašytis Bet 
iypl naujas smūgis, mįująs . n^ 
■tjkčtas įvykis! ' >
j j Viši pbpieį'io. lakštai pęą.ųy- 
ko, ir, kartu su jais, visi mik-

mano kredito, laiškas, vienu žo
džiu,. žuvo viskas, kuo bučiau 
galėjęs pasinaudoti ištrukęs iš 
pilies, Atsisėdęs, ramiai. valan
dėlę pagalvojau ir staiga atsi
miniau, Tuojau puejau. ieškoti 
čemodano į gąr.derobą, kui’ taip 
pat buvo šukabiųti- ir mano 
rūbai.

Bet čemodano ten nebuvo, 
žuvo taip pat rūbai ir* kauras. 
Niekur jų negalėjau rasti. Vėl 
naujas niekšiškas darbas...

Birželio. 17, d; šį rytą besėdė
damas ant lovos krašto ir be- 
kvaršindamas sau galvą, išgir
dau botagų pliekimą . ir arklių 
kanopų girgždėjimą ir dūzgė
jimą į akmenimis išklotą kelią, 
netoli t nuo kiemo. Džiaugsmo 
pagriebtas tuojau prišokau^prie 
lango ir pamačiau į kiemą įva
žiuojant dvi dideles ’ bričkas. 
{Priedų buvo prikinkyti po aš
tuonis arklius, o už vadžių 
pasigriebę kiekvienos bričkos 
priekyje sėdėjo du slavai, pla
čiomis kepurėmis, aukštais, 
vinimis, privarytais diržais, 
purvinais kailiais ir dideliais 
aukštais čebatais. Kiekvienas 
rangoje ’aikė nepaprastai ilgą 
ramstį. Puoliau prie;aurų," no-1 
rędamas nubėgti laiptais Ir su
sitikti su jais prieangyj e< nes, 
kaip spėjau, didžiosios durys 
jiems buvo, atidarytos. Bet, vėl 
naujas, smūgis; mano kamba-> 
rio durys, buvo užrakintos iš 
antros pusės.

Tuomet vėl šokau prie, lan
go ir pradėjau į juos Sukauti. 
Jie pąžiurėjo kvailai rodydami 
j»mane vienas kitam pirštais. 
Kaip tik tuo laiku, prie jų pri
ėjo čigopy. hetmpnas. Pamatęs 
mane pųMųjąįįt, jis ką tai pa
sakė kitiems ir visi pradėjo 
kvatoti. Nuo to laiko visos ma
rio, .pastangos, 
lingk verksimai,.
nieko neveikė. Negalėjau jų 
imįsį$rašyti į mane pažiūrėti. 
Slavai atsisuko ir lyg nieko ne- 
5iriįėjo^ Jų bričkose buvo su- 
jt$s ilidgie^ keturkampės dėt- 

Ž6s, storų virvių raiiKenomls; 
kaį^ spĄjąp, ią vik-rupo, ku
riuo slavai jas kilnojo ir dun-, 
dėjimu jas velkant per kiemą, 
dėžės buvo tuščios. Jas iškro
vus ir sumetus į vieną kiemo 
kampą,j čigųnąs slavams davė 
pinigų.. Tie . juos pasiėmė, pa- 
spjaudei jdęį, Jaimės ir pamažu, 
aptingę, priėjo prie savo ark- 
.lįty,.išgirdau jų bo-

. pliauškėjimą. ■ nutilsiant 
tyloj#,. -

Birželio 24 d. Prieš auštant. 
Vakar, naktį grafas,'mane ap
leido g^na anksti ir užsirakino 
į savo kambarį. Kaip tik iš* 
drįsau, užkopiau ant aukštų 
laiptų ir .pąžiurėjąu per langą,, 
Išeinantį‘ į *pię$us.$Man*.au;‘ kad 
j P pąatęb^iu>;mes, jei, neklys
tu, pilyje vykstu, kas nois keis
tų./ Čigonai,, apsigyveno vienoje 
kųrįųje pilįe,s-dalyje ir’yra už. 
šięjpę n.kękių tai darbu. To. esu 
visai- tikras, nes laikus nuo lai- . • .M i; ; l ;
ko girdžiu duslų kūjų ir lopetų

visi mano gai- 
visi prašymai

bešokinėjan- 
susiren- 

dcbesuotas

linksmai uni degė

Reikalaukite “NAU
JIENAS’? ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne’ savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. \
—. < e’'"** y L i ■■«»■■■■——m i« iii. ■I. ■■ I ■

TIK l<ą gavome naują 
Kultūros numerį 11. Gali
mą gąuti Naujienose. Kai
na 45 centai.

t
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‘flMfina',dienis,

7WS
ir Rez. Tel.Boulevard 5913

Sužaistas daktaras

Lietuvės Akušerės

Graboriaž
Dar Viena bomba

Town of Lake
Unity Kliubo darbuotė

Neduoda ramumo

uis

Vakarais: Lka

4145 Archer

Pbone C anai 6222

Ut toks pat už

»«6#

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

mt gelžkelio 
bėgių

Valandos
Nedėliomis ir šventad.

7 iki 8 Tai. Nedel. nuo 10 iki 13 
Rez. Telepbone Plaza 3200

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

kale visuomet eiti 'sąži
ningas * ir nebrangiu to
dėl, kad neturimi il- 
laidų užlaikymui Aiy-

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taippataria Lietuvos Buikai

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

PeterConrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoja jūsų na* 
muose arba stadijoj.

730 W. 62 St
Tel. Englewood 5840U .1 mus lku.iu.lXa Įitou.1. I i IHISIl I

pražuvęs
Daugelis pirmųjų

Grumtinėse su dviem negrais 
banditais pašautas daktaras 
Fred B. Otten koridoriuje tro- 

’bėsio, kuriame turi ofisą, bū
tent adresu 3856 So. Parkway.

_ .sutartį, 
md Srrvet

Sugavo nužiūrėtus 
mušėjus

Mirė -stambus banki 
įlinkas

Night and Momlng to keep 
thern Cleaua,Clear and Healthy 

Wriu f ar Free “Eye Care?* 
or “Eye Bjaury” Book 

M«riatę<^Dl»L H. S.,9 B. OtooSt, Ci*>p

: 9 tyto Iki 4 po pietų 
'M *■■- 
Ketv., ir Subatos 
r'9 
TW. La/gyitti 7337

Skelbikai Naujienose 
dttoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vahndosi lt—3 ‘ir 7-^8 

Seredomh ir nedėliotais T—* 
Rexidencija 6628 So. Ric.

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS ir chirurgas
Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 So. II ai st c d Street 

Tel. Boulevard 1401

OJAS rIR CHIRURGAS 

r. 63rd SL, Suite 3 
Tel. Prospect lt>28

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

Nedėlioj prgal sutarti

Kam pat Wabarh Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Mirė David R. ’Foigan, 69 
metų, Centrai Republic Bank 
and Trnst ^Companiy viršila. 
Jisai buvo National Bank of 
the -RėpUblic ptmininkas iki 
1925 jn., kai 'tas ' bankas susi
vienijo su Central Trust Com- 
pany. O nuo to laiko buvo pir
mininkas ‘kartu su Joseph E. 
Otis 'Central ‘Bank ar.d Trust 
Compan^.

‘Remkite savo apiėlinkės 
bizniferitis

Išsipasakojo bėdas 
šižudė

Ofihs : ir Akinių ;i>lrbtdii 

756 West 35th St.
; kadi pas Halsted St. 

10—4, nuo 6 iki 
tino 10 * iki 12.

' Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9130 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicigo, Ilk

Ir gengių 'bendrai pel 
nęsi iš sanitario di

strikto

įvairus Gydytojai

DR. DERZMAN

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avtnue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nųp 10 

iki 12 dieną.
’Telephonai dieną ir naktj Virgin!* 0036

A. M0NTVID, M. D.
W«t Tavu "State Bank BWf. 

2400 W. Madison St.
Val.l 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vik.

Tel. We«t 2860
Namų telefonai Brunivrick 0597

■ -d 7,,

alio* -surado austata 
ro ,šv0ioU nėdrasky- 

tai

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 WOst 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonu Ctna/2^2 
Valandos 9 ryto iki 8 vkkkro. 

Scredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki f

Nuolat pastebiama spaudoj 
pasigirimų kai kurių kolonijų 
savo didelėmis organizacijomis, 
kad jos skaitlingos nariais, tur
tingos pinigiškai ir dirb,a, vi
suomenės ir kultūros darbus, 
žinoma, to ir negalima užgin-

JOSEPH i. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4431 So. Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800

jTd. Republic 9723

Per valdybos narius’pfie • Uni
ty Kliubo galima prisirašyti bi 
le kada. ‘pAtdrtina 'jauniems 
vyrams priklausyti šiam kliu- 
bui.—F. T. Puleikis.

suteikia 
’barzdaskiityklos 
m, komfortą 
HK f skutimos 

namie

John Tenkach, 61 metų, 4843 
Hirsch st., pasikorė. Jo pati 
aiškina, kad jos vyrus neatsar
giu ittVdstavfrnu ’neseniai pra
kišęs £2,000.' Ji mano, kad vy
ras deliai to ir nusižudęs.

formuotus besb’olo I jAUklus j e 
visas besbolo Jošiui reikmenas 
Be to, kjiubas Užlaiko savo kny < 
gynų ir t.t.

Unity Kliubas nemažai yra 
pasidarbavęs ir labdarybei. 
vyzdžiui, praėjusią Vasarą jisai 
alikavo $40 piėtums seneliams 
esantiems Oak Forest prieglau 
doje.

Įvykusiame susirinkime gruo
džio 11 diedą kliubas 'išsirinko 
g*ana darbščią Valdybą 1932 me^ 
tams. Valdybon įėjo sekantys 
nAriai:'prezidentu L. Rukšėnas, 
viceprezidentu J. J. • Yurachas, 
užrašų sekretoriumi J. Gan 
žauskas, finansų sekrėforiumi E. 
Serėika,/ikasieriumi 'V. P. Pier- 
zynski, Įcasos globėjais J. Juiš 
kus ir V. Kundrotas, kliubo 
menedžeriu J. Kurpia, trUstišais 
N. Karklelis, F. Raila, J. Miliaus
kas, iL. Paukštas ir J. Gaižaus-

Teisejo Fisherio pirmininkau- 
jamoj byloj, kurioj IfAltinami 
yra buvęs sanitario distrikto 
prezidentas Growe ir astuoni ki
ti pofitrkiOriai, 'liudininkas, va
dinamas taimkyperis, sako pri
simenąs, kad tarnavę distrikto 
teisių departamentui ir “Dia- 
mOnd Joe’' Ešpo&ito, kurį gfebg- 
sterrai pasiuntė amžinam atsil
siu!, ir jo pati, ir valstijos bu
to atstąvas Lawreącc (L O’- 
Brien, pasiųstas į LeaVemvorthą 
už taksų sukimą,Tr kiti.

Paveikslas rodo Margheritą 
Salvi, kaip Phileną operoj 
Migribn, kurią parašė Ambroi- 
se ’Thomas. ŠĮ kurinį stato 
scenoj Chicago Civic Opera 
vakare Vpribš Naujus 'Melus.

Keletą biznierių, jų tarpe 
David II. Jacksoną, šaukia tei
sėjas Feinberg duoti paaiškini
mų ryšy su užsidarymu She- 
ridan Trust and Savings ban
ko. Teisėjas Feinberg ieško Už
sidariusio banko turto naudai 
40,000 to banko 'buvusių depo- 
zitorių. Nužiūrima, kad liudyti 
busiąs pašauktas ir valstijos 
auditorius Nelson.

DR. CHARLES SEGA5L 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South AthUnd Am., 2 labM 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Motetifkų. Vyrilkų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, mo 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 <aL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ų.

Pbone Midway 2880

Užmuštas Charles Gobdel ir 
jo žmona, kuomet jų automo
bilis sustojo ant 'Rock Island 
gelžkelio bėgių prie Cravvford 
avė. ir 149 gatvės. Traukinys 
numetė Gobdelus keletą šimtų 
pėdų.

kare — Boris Godunof; ant
radienį vakare — Madame 
Butterfly; trečiadienį vakare 
— The Jelvcss; ketvirtadienį 
vakate — Mignon; šeštadienį 
2 Vai. po piet — Cavaleria 
Ritšticana; šeštadienį vakare 
Die Meistersinger.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėie kuopigiaUria.

Ręikale < meldžiu atiišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

•’Tėl. Rooseveit 25 i 5 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
. .. SKYRIUS: . ,.w.

14Ž9 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero, 5927

•Parako bomba apardė Jack 
Menaco barbernės priešakį ad
resu 3506 West Ohic»st. Ma
noma, kad bomba buvusi pa
dėta Heliai to, jogei Monaco 
kapojęs kainą savo darbui. Bet 
įrodymų nėra.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

JARUSH
PHYSfCAL ’ 
THERAPY 

H MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Policija ąreštavo du vyru ir 
dvi merginas. Jie nužiūrimi 
kaip dariai gengės, nušovusios 
holdape detektyvą Gaplisą.

tuafas’Iiią savaitę bus: šiandie, 
pirmadienį, gruodžio 28 d., va-

TITAISO I TRUM- 
JAUJU IŠRADIMU. 

fiiaitomot 
pigiau kaip kitur.

756 W. 35th St
(Cot. of 35th V Hatated Su) 

Ofiio vabndoi: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedildieniaii pagal iatart|

Ofiio it Rez. Tel. Bdalevard 5914

DR.NAIKEIIS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35tb 8 Hahted Su) 
Ofiio valandot: nuo 2-4, nuo 7-9 

Ntdėldianiab pagal intarti

Tel. Ganai 4050 Venerilkoi

M; H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halrted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos

J. F. -KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUSj, CHICAGOJ 

Laldbtuvėse patarriaa- 
Ju Igeriaa "h pigiau, 
•nc8u kiti tod<1» kad 
priklausau / prie ’|ra- 

bų išditbystži.MBS ..i •468 W. 18th ‘Street
Tel. Canal ' 6174 

'SKYRIUS:
3,238 S. Halsted St. 

Tel. Victdry 4OŠ8

Gerai lietuviams žinomas p<r '25 aro- 
tai kaipo patyrei gydytojai, chjfUnm 
ir įkuieria.

'Gydo įtaigiai it cbronlikai ligai vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausiai 
metodui X-Ray -ir kitokiai fltktroi 
prietaisui.

Ofisai ir Laboratorijai 
1025 VV. 18tb St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nao 6 iki ’7>30 (vaL vakirs 

T«l. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai z 

Hade Ptrh 6755 ar Kandolph 6800

rpiNE^

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ‘ ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel, Roosevelt 7532

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdžiunas Bordin) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adamt St., R« 
Telepbone Randolph 

Vakoraie 2151 W. 2»ad 
Tdephoni Rooievdt 

Namii 8-9 tyts, T<L Ri

Ke*. 6600 South Artetian Aventu 
Thone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 iSo.- Halsted Sttoet 
CHICAGO. (LL.

Valandos 
’ Nėdėlio:

» ‘ -į) *............. -• - ‘ - ■ ‘*-----

Duokite > savo akis - išegzaminuoti

Dr. A.BLtJMĖNTHAL 
’dPTOMĖTKIŠT

Praktikuoja viri 20 m.
4049 S. Ashland Avė. 

kampai 47th St.
Tel. 'Boūkvard 0487

Duokite savo akis išegzaminuoti i 
riYKAI 

Registrubtam Optomctrislui
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas ?
\ Akiniai nuo $ 3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Varde 6780

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIK0L 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

'Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

U645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 Vikare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevhrd 7820 

Namai:
*6641 So. Albany Avė.

TcL Prospect 1930 , ,

Aš noriu tečiau priminti ke
letą žodžių ir apie Town of Lake 
apičlinkę. Gana pavyzdingai gy
vuoja čia organizacija Unity; 
Club, kurio buveine randasi ad
resu 4558 So. Marshfield Avė.

šiam kliubui priklauso visi 
apiclinkės biznieriai ir inteli
gentija, daug veteranų buvusių 
kareivių, kurie nemažai pasi
darbavo demonstracijose pakė
limui lietuvių vardo Liėtuvęs 
nepriklausomybės kūrimosi lai-, 
kais. Tai j) gi priklauso daug 
čia gimusių jaunuolių, kas ir su
daro virš 400 narių. Tai yra 
nemaža kliubo šeimyna.

Unity Kliubas turi savo na
mą vertės $25,0000, užlaiko 
ruimingą svetainę ,turi visokių 
sporto reikmenų, kaip tai, ris- 
tynėms matracus, sunkias vo- 
gas, taipgi turi du gražiai uni

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vid.' 
Seredomis ir nedėliomii pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

Ch'arles W. Abair, 66 m., 170 
East !155 st., , Ilarvey, atlankė 
savo 'draugą ' graborių ;r pasi
pasakojo bėdas. CrAborius mė
gino ’Abairą šifram i n ti. Išėjęs 
iš grAborio įstaigos, 'Abair nu
ėjo pas kunigą Simers, Chris- 
tian Church kleboną, čia taip
jau išpasakojo savo ledas. Po 
to jisai paprašė, kad kunigas 
duotų jam stiklą vandens, ba, 
girdi, norįs išgerti vaistų. Ku
nigas paefavė vandens. Abair 
įpylė į stiklinę nuodų ir išgėrė 
juos. Jis išėjo po to gatvėn ir 
čia mirė.

3307 A u būru Avė.
CHICAGO. ILL.

Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sujudinama ko
kiu nors iriažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra ptuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vlettOk, dažnai koks ‘mažas 
dalikas1 gali neleisti jums fiti 
pirmin, ,

‘Pavyzdžiui. Jeigu ztridgaus 
dahtis yra neSvam,'tai jus mo
toms ar nenoroms ,turęsite ta 
kaipo užmetimą tam Žmogui. O 
tuo: tarpti gat-but toks .pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterine, dantų'tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
milroi

Irus' uždarais 
zUĮtas. \ 

, Didele, tūba Listerinc" datHti 
kepalo kainuoja tik 25 ęęftUi; 
gausite per savo apticKOriu. 
Lambert TharnįacJal' Co., Salnt 
Lcnsii, U. S. A.

* > 6 \ ‘ ■*' ' J4 r * ’ ■ •? 7 . • i* 1
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DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Siigrgio tš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris eiti 

prkžąstimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervaotnmo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. \ Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS AjlT; 
PĄ LAIKĄ SU' NJ 
Paugely "atsitikimą akys

akinių. Kainos --—r _____
4712 Sėilth Ashland Avė.

■ * Pbone Boulevard 7589
M.... ,—6<l’ II ii b»*i.-i.<llll—.. Jli. , , -

Tel. Yatdi -1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Hemlock 8151,..

DR. V, S. NARES 
(Naryauckas) 

•GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

"Valandos: 9—12, 7—9. Antradieni ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

•4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

K. G U G I S 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 'vaL kiekvienų 

takarą, išskyrus ketvirgą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryt*

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ / 
Me» visuomet teikiame širdinga, simpatingu >r ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & 00.
1 Jtfsu iSRABORIAI

DM,,i, Ofi,»

4605-07 South Hcrmitage Averiue > ’
Vilt r,Wonai: YARDS 1741 it 174J

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

kampas 67tb ir Artesian Avė.
> Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, auo 2-4 
ir 7-^9, ęo pietų, seredoms po pietų ir 

'nedalioms pagal susitarimą

A. A. OUS
R A. VASMJJ3

ADVOKATAI.
11 Sėath U Srte Ątoet

Room 1934 \ TeL Randolph 03M 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vdk 
3241 S. Halsted 'St. 'Tel. VfcN«wl05lt 

j Valandos 7r iki 9 - -
Olit—Utarn., Ketv,. it Subatos^. vik 
Vanile—Pan., Ser. ir PerfitSos v4k

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.
3 po pietų, 7—8 vak.

12 dieną.

Grabortal

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Phonc Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47ch Street

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Paklaustas, ar, jo nuožiūra, 
tie asmens dirbę reikalingą dis- 
triktui darbą, taimkyperis pa 
reiškė, kad kai kurie jų atsi
lankydavę tik savo vardą įra
šyti į algų listą, kiti pasirody 
davę kartą savaitėj užširegisi 
ruoti; dar kiti kartą pasirodę, 
daugiau nebesilankydavę.

žinoma, tokie yra tik taim- 
kyperio, kaip ir kitų liudininkų, 
pareiškimai. Kaip į juos pažiu
ręs teismas, tai kitas klausi 
mas. O teismas išneš galutiną 
sprendimą, ar teisi 
kalti, ar ne.

Telefonas ^Yardo T138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas x
Moderililk,1 ’ Dovanai

Turiu Obtoindbiliiis Visokiems 'reika
lams. Kainfe prieinama

#319 Aubittn Avenue
* CftlCAGO. DLL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE HADU 
4631 South Ashland Avene^ 

Ofiso valandos:

Advokatai

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
•‘Ketvergais — 1 iki 3 po piet 7,.

Utatninkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele 
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
. 'gale-MidlandilBadko '

Lletirdfii Gydytojai 
n> sM^žiissii hm

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

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

3421 So. Halsted St. , 
Phone Boulevard 8483

4442 South Western Avenue 

,Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

'tfuo 6 iki 9 valandai vakaro
ir m i i    w I i » te n     -■ m.   ri ,

Dr. j. j. kowarskas
GYD

2403

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
z DENTISTAS

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

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčiomi

- 1821 So. Halsted Street

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofieas 77 'Vdashington

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J.KARAH0S
Gydytojas 4r Chirurgus 

>3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

Nuo 9 : iki 12 vai, dienos k
, nuo 6 ‘ iki 9 valandos vakare

„i-ĮSM^i.Ims—M...... I. I.nsn.rt ■ n .! j. M.................. . . ...................... .

A. L. Daridoms, M.0.
4910 Stk Michigan Avenue

Tel. Kehwood $107
VALANDOS:

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

' apart IvėHtadiehio ir 'ketvirtadienio

PROBAK

(PROBAK BUDE)

f . > . <* . A 17- ■ ■
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Birute
Marquette Park Naujų Metų sulauktuves

H o] (lapas

NetoU

Marųuette Park
šeimynos vakarėlis

Roseland
Eis- operacijai

Gera Muzika

VISU

MSmi CLASSIFIEB ADS

For Rent

California AvėNAUJAUSI VICTOR REKORDAI

aukavo duonos

PRANEŠIMAI
Naujienų spulka

Melrose Parkas

aš pasiklausyti

ant

paliko tas sirgti,atsakė, kad su

B AKINO 
POWDER

Nedėliomis
Kctvergais-

Aimana 
tos drau

Educational
Mokyklos__

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tab 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis 
mas su

3417-21 So. Halsted Street 
TęL Boulevard 8167-4705

Pastebėkite paikių tel 
lq . , k kaip piragai 

laikosi Švieži.

Naujienų skolinimo jr būda
vojimo bendrovės liauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas-

Banditat apsidirbo taip grei 
tai ir taip vikriai, kad net bu 
vusieji šalygatvy prie krautu 

-vės vaikai, nuo kurių įdomavi 
mo ir akių niekas negali pasi

LIETUVIŲ SPULKOS x
Lietuvių spulkų delegatų susirinki 

mas įvyks Gruodžio 28 d 
svetainėj

Delegatai visų spulkų kviečiami 
silankyt 
dienotyarkes

erklčje gali 
_ Palengvinkit

juos i 5 minutei) su ‘‘Musterolo”.r 41 * .... — — -

karta
pagel C“ 
tarų ir ’ b!augių,

Prie progos pamatykite tuos naujus radio Budriko krau 
tuvėje. Pirkdami dabar gausite gražių dovanų. 

Suteikiame lengvus išmokėjimus.

REIKALINGA vyrų, kurie yra pa
tyrę prie beilinimo popierų atmatų, taip
gi pagelbininkų. Sangamon Paper 
Granding Co., 1449 S. Sangamon St.

Ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sųtaupinimo pinigų,, saugiausia 
dėl investmentų ir parankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 >So. Halsted St.

T. Rypkevičia, sekr.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Garfield Park apie 
linkej

Northsides moterų 
balius

Kalėdų pietums au 
kavo

PASIRENDUOJA 4 kambariai i? 
priekio, $15, ir 3 kambariai užpakaly. 
$10. 2524 Lime St. Yards 3954.

slėpti, ir tie nepastebėjo 
krautuvėj atsitiko.

šių krautuvę apiplėšia 
kelintų kartų.—Vietinis.

REIKALINGA patyrusių moterų po
pierų sortuotojų. Sangamon Paper 
Granding Cd., 1449 S. Sangamon St.

14051—Bernelio šokis ir Oi močiutė motinėle. Merginų 
choras. , . t

14049—Gimė Kristus Viešpats ir Angelai, šv. Marijos Ch. 
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-

pats—Kazunas. Raštininkė Mrs 
M. Medalinskas, liko ta pati, 
Finansų raitininku išrinko Cha* 
lį Katalų, reporterį išrinko N 
Vilemaitj.

Ligonių apiekunas
pats—
ninkas
sijon išrinkti George Medalins
kas. Stanley Plearpa ir Petras 
Petronis. Knygų patikrinti iš
rinkti Mrs. Stelių Zagars, Mrs. 
M. Jasinksas ir Mr. P. Ladiga.

Pirmininkas ir raštininkė, G. 
Medalinskas ir Mrs. M. Meda
linskas, gyvena adresu 233 S. 
Central avė., tek Manfield 4246.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
sausio 10 d. 1 vai. popiet Law- 
ler Hali, 3929 W. Madison St.

—Khibietis.

Gruodžio 22 dienų lietuvė 
moteris ėjo namo iš darbo. Dir- 
ba$i ji stuboj pas A. Vaici- 
kaūską Maywoode. Buvo 7:30 
vąlanda vakaro. ' .

Kada moteris prisiartino prie 
tos vietos, kurioj ji gyvena, bu 
■tęnt 23 avenue, Bellwoodc, ne
pažįstamas vyras užpuolė jų ir 
mėgino nutempti į tuščius 1b-

BEKERIS AR PAGELBININKAS

Žmogus, kuris dabar dirba ir turi 
mažiausia vienus metus patyrimo duoh- 
kepyklos darbe, kad liuosu laiku išsi
lavinti prie geresnių darbų.“

Telefonuokite Lincoln 1077, 
Klauskite Mr. Zam

gijos išleistomis knygomis bol
ševikai gali prieiti prie fų 
žmonių, prie kuinų neprieina 
kitokiais keliais.

Kitas klausimas buvo: Kas 
daryti kai klebonas neduoda pa
šalpos? Aimanavičius aiškino: 
Jeigu, girdi, vienam neduoda, 
tai turi eiti dešimt; jei dešim
čiai neduoda ,tai turi eiti pas 
kleboną šimtas; tuomet esu pri 
versite jį duoti pašalpos.

Antras kalbėtojas buvo koks 
ten Smith. Jis kalbėjo angliš
kai. šis kalbėtojas aiškino ke
lionės j Washingtoną vargus.

—^Vietinis.
Prierašas. Dar tuo laikiškai 

kalbama kelione į Wąshingtoną, 
bedarbių vardu, tik pųadėta or
ganizuoti, “Naujienose” buvo 
aiškinta, kad bolševikai nori pa
sigarsinti ir pasipinigauti. Da
bar ir Aimanavičius pripažino, 
jogei jie pasigarsinę. Apie pa
sipinigavimų betgi jis nutylėjo. 
O naudos iš tos kelionės bedar
biams buvo, tiktai pis!—Rep.

Jos. F. Budrik, 3417-21 So 
Halsted st

Dr. Serner, optician, 35 and 
Halsted S t.—50c.

Midwest Pharmacy, Archer 
and Francisco St.—$1.00.

P, 'Gronsky, 4220 W. 16th 
St.—$1.00.

St. Nedvaras, 3156 Wallace 
St., aukayo mėsos šmotų.

Edv. Čepulis, Gjrocery & Mar- 
ket, 3533 So 
aukavo daug maisto.

Warnis, 3838 So. Kedzie Avė. 
aukavo duonos bei keiksų..

Marozas Bakery, 43Š2 S. Ca 
liforrtia avė 
bei “keiksų.

P-nia Košt. Švagždąs, aukavo 
$1.00 ir 5 vaikams Xmaš pre- 
zentus.

L. Kalamas, 749 W , 33 st., 
aukavo “$2.00. Ačiū visiems.

—M. J-nė.

Gražus Radio Programai
— \VCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
AVllFC nuo 7 vai. vakaro.

Ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
“Birutės” choras rengiasi su
tikti Naujus Metus, tikrai, kaip 
NAuji Metai turi būti sutinka
mi. Dainomis, šokiai, džiaugs
mingai pasveikindami auštantį 
naujį 1932 gyvavimo etapą, bi- 
rutiečiai paliks užpakalyje se
nuosius, gausiai į jų veikimo 
istorijos knygų įrašytus metus 
ir įžengs į naujuosius, kupini 
aukštų tikslų, pasišventimo, no
rų. Atversdama naujį gyvavi
mo knygos lapų, “Birutė” jau
čia savo pasiryžimą, jaučia savb 
dainos, dailės meilę, augant, bu- 
jojant į naujį veikimo progra
mą, kuris toli pralenks visus į

Eina gandai, kad “drapiežnas 
dzūkas” Bancevičius trumpoj 
ateity susikibs su Joe. “Bull” 
Komaru. Laikas ir vieta kol 
kas dar nepaskirta.—N.

Garfiel(j Park Lietuvių Vy
rų ir Moterų Pašalpinis Kliubas 
gruodžio 13 d. turėjo priešme- 
tinį mitingų. Narių susirinko 
daug. Pirmininkas N. Vilemai- 
tis atidarė mitingų. Raštininkė 
Mrs. M. Medalinskas perskaitė 
praėjusio ' mitingo protokolą. 
Protokolas priimtas vienbalsiai.

Ligonių lankytojai išdavė ra
portą. Pasirodė, kad viena li
gonė pasveiko, o dvi narės ap
sirgo ir tebeserga.

Iš praėjusio baliaus komite
tas išdavė raportų, kad liko pel
no 37 doleriai.

, Iš finansų"Taštininko raporto 
pasirodė, kad banko j yra $2, 
400, pas iždifiįųkųįKazunų $275,t 
pastips ir serų $300 (Jok; vįs6 
$2,975., ■

Priėjo rinkimais vyriausybės. 
Pirmininkas N; Vilemaitis liko 
nominuotas kandidatu, \ vide- 
pirin. G. Medalinskas ir James 
Jasinskis. Tų trijų ėjo slaptas 
balsavimas. \ N. Vilemaitis ga
vo 15 balsų, G. Medalinskis ga
vo 44 balsus, J. Jasinskis gavo 
.9 balsus. Turėjo palikti vice- 
pirm. N. Vilemaitis, bet nepri
siėmė. j Tai liko nominuota 
Mrs. Kazunienė. Jasinskis ga
vo 20 balsų ir Kazunienė 20. 
Pirmininkas Vilemaitis pridėjo 
savo balsų Kazunienei ,tai Mrs. 
Kazunienė liko vice-pirm.

Kasos globėjais

J. BANCEVIčIUS RISIS SU J 
KOMARU?

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomii ar vakarais. Del, informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Wat Madiaon Street

Po programo išpildymo šokiai 
prie geros muzikos.

Dar kartą prašome visas 
draugijas nerengti viršminėta 
dienų jokių parengiinų, kad vie
ni kitiems nepakanktumem.

Varde L. S. M; R. komisijos 
, —Antanas Jocius.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvdžiuokit 

j studiją arba palaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546 1

Antradienį prieš Kalėdas, taip 
apie 6 valandų va^ai’o, trys 
banditai padarė holdapų Na
tional Tea kompanijos krautu
vei, prie So. Campbell ir 71 St. 
Piktadariai ištuštino registerį, 
atėmė pinigus iš vieno buvusių 
krautuvėj kostumerių ir jo au
tomobilio raktą. Atėmė kiek 
rado pinigų iš vieno krautuves 
klerkų, o taipgi jo mašinos rak-

The .Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storas vilnonius svederlus Ir 
pančiakas. Taftom senus svederins. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralBtumfit 

sutaupyti nuo 70% iki 100%. -

F. SELEMONAVICIA
004 West 83rd’8t

Normai Avė. Tel. VICTORY 8480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

žinomas vietos darbuotojas 
pažangiosiose organizacijose ir 
ypač Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Rately, p. A. Jocius, pirmadie
nį, sausio 4 d., vyksta į li
goninę, kur jam bus padaryta 
operacija. Reikia tikėtis, kad 
p. Jocius lengvai ją išlaikys, 
veikia sugrįš hamo ir darbuo
sis, kaip darbavęsis praeity, 
ypač gi surengimui L. S. M.' R. 
vakaro sausio 31 d.—Rep.

Šventės—Kūčios ir Kalėdos 
Kaip tam tikras laikas susitik 
ti su giminėmis ir draugais 
kaip laikas dovanėlėms rtupirk- 
ti ir parodyti draugingumų ar
timiesiems; 
laikas apie 
kurios “jau

Bet tuo laiku pasitaikė eiti 
kitai moterei kiek toliau, ši, 
išgirdusi pirmosios moters 'kli- 
ksmų, atėjo TAžiureti į tų vie
tų, kur pirmoji šaukėsi pagel- 
bos, Piktadaris pamatęs, kad 
ateina kita moteris, pasileido 
bėgti ir dijigo vakaro tamsoj.

Lietuvė moteris tapo išgųs- 
dinta ir kelias

RADIO IR RADIO SU FONOGRAFU KRŪVOJE 
yra gera muzika dėl švenčių ir per visus metus

Budriko krautuvėje pilnas pasirinkimas radio -
R. C. A. VICTOR (TO"7 CA iki'COErt

Kainos nuo........... f HwU

Turiu garbes prašyti 
draugijų, kliubų1 ir kuopų ir 
kitokių organizacijų nerengti 
jokių parengimų sausio (Janua- 
ry) 31 dienų 1932 m., nes Lie
tuvių Scenos Mylėtojų Ratelis 
kartu su A. S. Puškino Nepri- 
gulmingu Kliubu rengia tų die
ną labai puikų koncertų ir te
atrų Strumilo svetainėje.

žada būti gražiausias paren
gimas, dalyvaujant žymiems ar
tistams. ( Taipjau bus sulošta 
linksma komedija lietuvių kai-

LISTER1NE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

liko tas 
Karoblis, finansų rašti 
—tas pats. Bfznio komi-

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 pradini mokslą 
užbaigiama j devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo, Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti - 
Gerklės plovi- 

Listerine tuojaus Su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., St. Lonis,

praeitį nuslinkusius metus.
Visi birutiečiai susirinkę j 

vienų didžiulį, draugingų savų
jų burf tegali tinkamai sutikti 
tiek daug jiems lemiančius, tiek 
daug žadančius naujuosius 
1932 metus. Tik būdami tarp 
savųjų tarp tų, su kuriais jie 
yra surišti vienu, ncatmezgamu 
25 gyvavimo metų ryšiu, biru
tiečiai tegalės jausti tą džiaugs
mą, malonumų, kurį teikia at- 
siyeria'nčios naujos progos, nau
ji tikslai, nauji siekimai.

Sulauktuves, kaip jau mine 
jome, įvyks ketvirtadienį, Lie
tuvių Auditorijoje. šokiams 
gricž ypatingai geras orchest
ras, ir boto, bus išpildytas įdo
mus ir linksmas vakarui pri
taikintas dainų ir margumynų 
programas.. Visi yra kviečiami 
dalyvauti ir praleisti z tikrai 
džiaugsmingą vakarą ir sutik
ti Naujus Metus tikrai birutie- 
tiškai. 1 > \
k Visiems birutiečiamu įėjimas 
yra veltui.—Eks.

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS. ’ SUI.FURINR8 VANOS IK 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma* 
tizmo, nBrvų, lutnbaro, Balčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panailas liras ry- 
dotne su .elektros therapy. violetiniai, 
spinduliais: sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
iki 105 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
reral cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir .vakaraU

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4552kaip prisiminimų 

praėjusias dienas, 
niekuomet nebe

grįš”. štai tokia Kūčių vaka
ro arba Kalėdų dienos reikšme 
atrodo šiandie ir suprantama ir 
maloni.

Ir bent vieria šios apiejinkės 
lietuvių šeimyna turėjo tokios 
reikšmės Kūčių vakarą. Tai pp. 
Bernotaičių, Misevičių, šolių, 
Draugelių ir Petrulių /šeimynos, 
o tikriau pasakius—viena di
džiulė šeimynų. '

Susirinko minėtos šeimynos 
arba šeimyna pas pp. Bernotai- 
čius, 7145 So. Washtenaw avė., 
for a family reunion. Iš pašali
nių, kiek tolimesnių svečių, bu
vo tik pp. šmoteliai..

Praleido Kūčias ir pasitiko 
Kalėdas visi ir tik* Kalėdų rytą 
išsiskirstė.

Senesnieji ir jaunieji, visi-kar- 
tu, kalbėdami, žaisdami, dainuo
dami palydėjo Kūčias ir pasiti 
ko Kalėdas kaip vienas pavyz
dingiausių lietuvių būrelių Chi- 
cagoj.—-R.

Roseland, Pullman ir 
apielinkė

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

J. Butėnas. r
14034—Pavasarėlis ir Kaimo Polkos. Victoro Kapelija. 
14033—Bevardė ir Radio Polkos. Ch. Veselių Orkestrą. 
14029—Linominis ir Užgavęnės. Žiūronas ir Grupė. 
14011—Kalnų ir Katarinos—polkos. Liet. Orkestrą. 
14009—Sake Mane Šiokią it Molio Uzbonas. V. Valterai-

tČ ir Z. Krasauskienė. • • i
14004—Močiut, širdele mano ir Dukrelė po sodelį. Venc- 

kevičius—Daukša, ?
14002—Mergyte nesuturės ir špka Jaunas, šoka senas, 

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

Yotko Orkestrą.

šeštadienį, gruodžio 26 d., 
Almira Simon svetainėj įvyko 
Northsides Moterų Klubo ba
lius. Kadangi minėtas Klubas 
neseniai yra susiorganizavęs, tai 
dar nebuvau turėjęs progos ne 
jų parengime dalyvauti. ,

Tad (nusitariau padaryti pa
lyginimą su vyrų parengimais. 
TuTiu pasakyti, kad buvo šiek 
tiek skirtingesnis nuo vyrų 
Kliubo parengimų.

Man atrodė, kad parengimas 
buvo ne pagal šių dienų reika
lavimą. Rodos, moterys vi šuo 
met myli vėliausią “stailą”, bet 
šiame baliuje pasirodė toli at
silikusios nuo vyrų “progreso”. 
Nors jos parodė didelį svetin
gumą, svečius priiminėjo labai 
mandagiai, turėjo smagią muzi
ką, kuri grojo be perstojimo vi
sokius lietuviškus šokius, ne
drįstančius šokti išsivedusios 
pašokino, pavaišino skaniais už
kandžiais, bet nedavė vieno da
lyko—tai yra to už<)|’ąĮ|sto skys
timėlio. O be to, žinoma,v ne
galėjau būti užganėdintas.

Nors išlandžiojau visas Almi- 
ros svetainės skylutes manydat- 
mas, kad liežuvio galą gausiu 
pavilginti, .bet veltui. Tad ne
turėjau ūpo pė prie choro pri
sidėti, kurį Kairys mėgino su
organizuoti. Tas organizavimas 
nesisekė taip, kaip kad sekma
dienį Jeffersono giriose.

P-le Kairiutė prie ’piano mė
gino mums pagelbėti skambin
dama “Ant kalno karklai siū
bavo”, mes visgi mėginome iš 
visų spėkų rėkti, bet negalėjome 
nė pianą užrėkti. Mėginome 
šaukti “Gersim po lašiuką” ir 
ta daina nesisekė. Ir taip po 
kelių bandymų reikėjo chorui 
išsiskirstyti nesudainavus žmo
niškai nė vienos dainos.

Jei moterys nebūtų išvedu- 
sios pašokti, tai bučiau kampe 
išstovėjęs visą vakarą. Tik 
ačiū ręngėjų svetingumui ir 
lipšnumui,1 šiek tiek ūpas atsi
taisė. ' l.

Bet gal ir buvo gėrai, nes 
ant rytojaus jaučiausi daug ge
riau, ne kad iš daugelio ki^ų 
balių sugrįžęs. Tai labai seniai 
tokiame baliuje esu buvęs, jog 
ant rytojaus nereikėjo rank
šluosčiu galvą rišti, kad ne
sprogtų. Ačiū!—Svečias.

40YEARS 
25 ou neės for 254

18 gatvės apielinkė 
r~T T"?*' •! r-y ;

Gruodžio 21 dieną buvo su
rengtos bolševikų prakalbos. 
Plakatuose, ikurie garsino šiaa, 
prakalbas, minėta^ kad taps iš? 
duotas raportas iš kelionės į 
Washingtoną. /

Nuėjau
Radau bekalbantį Aimąnavičių.

Jisai sakė, kad nukeliaudami 
.į Washingtoną bolševikai atlikę 
didelį darbą, , ba išsigarsinę, 
nors prez. Hoo^erio ir nematę.

Kai kalbėti jis pabaigė, tai 
jam duota keli klausimai. Vi'ėj 
nas tų klausimų buvo toks: 
Ką gero duodanti bolševikiškoji 
literatūros draugija 
vičius

Business Chances 
PardąvimtiiBizniai \

PARDAVIMUI grosemč ir delikatc- 
šen biznis. Parduosiu visą ar pusę — 
esu viena, per sunku apsidirbti. Ne
praleiskite progą. 3703 S. Halsted St

Real Estate For Sale 
Na^nai-žeme Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farmas. biznius visokios rųUes 
Nęra. skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortfagi 
ir parūpinant I ir 2nd mortgage hng- 
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avp
TaL Lafayetts 0455

Help Wanted—Female
DarbininkiŲ .Reikia_______

REIKALINGA mergina abelnam na
mų darbui, geri namai.. Kreipkitės prie 
Mrs. Davitz, 6641 S- Francisco Avė.

Personai
_ ______  Asmenų le^ko_________ _

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
turi būti biskį pasiturintis. Aš esu Alek
sandrą Geštautienč. 28 metų našlė, turiu 
vieną 6 mėnesių beibę.

Kreipkitės ląisku
Box 1380 
Naujienos, - 

1739 S. Haltsed St.

Aalčiai krutinėję i 
pasidaryti rimtus,

• k o i s a. a t s •> u c? a t rs v?

counter-irritant" I Uždedamas 
k t valandą, jis turi sutelkti 

. _ Ibą. Milionų vartojamas per 
20 meti]. Rekomenduojamas dak-

Gruod^io J8 d. Melrose Par-| 
ke užsidarė bankas. Daugelio 
pavienių asmenų, o taipgi kai 
kurių draugijų pinigai tapo su
laikyti.—Vietinis.

Meldažio 
kaip 7:30 vai. vak.

nes bus svarbių reikalų

DOUBLE 
ACTING

Don’t 
neglect 
Colds

MILLJONS OF PQUNDS, ;UJED 
ay pu n




