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Finansinės Pagalbos 
Chicagai Įstatymas 
Galutinai Priimtas 

f ■

Cermakas laimėjo 
atkakliausia kova 

h 

su thompsonistais

Specialus fondas 
žymiai palengvina 
fermerių paskolas

Kelly bilius rūmuose ir senate 
praėjo žymia balsų dauguma

Springfield, III., saus. 21. — 
Viepa iš visų smarkiausių po
litinių kovų Illinois legislaturoj 
tapo laimėta visiška pergalė 
Chicagos miesto ir Cook apskri
čio gynėjų prieš farmerių ir

Agrikultūros sekretorius teiks 
farmeriams paskolas ant pa
sėlių

Washington, saus. 21. — 
Savotiškas farmeriams gelbėti 
fondas tapo priimtas senato ir 
atstovų rūmų, kaip papildymas 
prie kų lik priimto įstatymo

Thompsono-Small’o blokų, kurs $2,000,000,000 finansų korpor 
stengėsi cijai steigti.visomis priemonėmis 

nepraleisti miestui ir apskričiui 
taip būtinai reikalingo mokės- 000,000 ir atiduota į agrikultu- 

i ros departamento rankas, ( ka'd 
' tas departamentas duotų pa
skolas reikalingiems farme
riams.
Skolą grąžins derlių pardavę

Kadangi farmeriai, kurių di 
delis nuošimtis kasmet ne dėl 
savo kaltės (turi nukentėti nuo 
sausrų ir potvynių, neturi kuo 
garantuoti paskolų ir dėl to pa
skolų negauna iš bankų, tad 
šis 500 milijonų fondas duosfar
mėnams paskolas tokiomis są
lygomis, kad pasiskolinęs far- 
meris atiduos, valdžiai “lisą” 
(llen) ant sėjamų javų ir ne
turės vaikščioti į bankus ar ki 
tokias finasines įstaigas, o gaus 
paskola stačiai iš agrikultūros 
departamento sekretoriaus. Kai 
javai užaugs ir bus parduoti, 
tai farmerisz grąžins valdžią tą 
sumą, kurią bus pasiskolinęs.

Paskolos bus duodamos tik 
farmeriams, nukentejusiem nuo 
sausrų ir potvynių bei audriu

Jau spėjama, kad tas fondas 
pasidarys nuolatinis ir farme
riai turės ateityje iš kur pasi
skolinti būtiniausioms reika
lams.

Kaip tik taps paskirti $500,-

nių įstatymo.
Senate 35 balsais prieš 0
Mokesnių reformos įstaty

mas vakar priimtas atstovų rū
muose 115 balsais prieš 30 bal
sų, tapo skubiai perkeltas į se
natą ir buvo baimės, kad 
thompsonistai čia jį nepalaido
tų. bet atsitiko netikėtinas daik
tas,—senatas . įstatymą priėmė 
35 balsais prieš 0. Įstatymas 
tuojau pat pasiųstas gubernato
riui Emmersonui pasirašyti. 
Chicagos majoras Cermak vizi
tavo gu bemato rių*irA hfukiama 
pasirašymo galbūt da>všiandier.

Su kokiu utpu įstatymas buvo 
pervarytas per senatą, gana to, 
kad pereitą naktį kaikurie se
natoriai buvo prikelti iš lovų, 
kiti sumedžioti restoranuose, 
kad butų galima sudaryti bū
tinai reikalingą 34 senatorių kvo 
rūmą. ' Atlikęs tą darą sena
tas išsiskii’stė ligi vasario 2 d.
Pertvarkys mokesnių aparatą

Naujuoju įstatymu bus iš pa
matų pertvarkyta visa Chicagos 
ir Cook apskričio mokesnių ma
šinerija ir atidarytos progos 
fi naši nei pagalbai. Svarbiausia 
įstaiga, board of assessors and 
revision bus sudaryta iš naujų, 
griežtai nepolitiškų žmonių, už
tikrino majoras Cermak.

Majoras tuojau pradėjo rū
pintis kreditų miestui ir atsta
tymu visuomenes pasitikėjimo 
mieste ir apskrityje. Dar yra 
keletas kitų įstatymų, reikalin
gų šiam pamatiniam papildyti, 
ir tik tuomet busią g’a'lima 
rai aprūpinti labiausiai 
spaustas institucijas, kaip 
mokyklas, parkus ir 1.1.
Cermak važiuos “ubagauti”

Washington, saus. 21.— Lau
kiama, kad Chicagos majoras 
Cermak bus šiomis . dienomis 
pašauktas į Washiogtoną, prisi
jungti prie Bostono ir New 
Yorko majorų “biednystės pa
rado” po sostinės bankus ir ki
tokias kredito įstaigas, kad su- 

’ teiktų šiems miestams pasko
los iš ką tik patvirtinto $2,000,- 
000,000 fondo.

Laukiama', kad kongresas iš
leis naują instrukciją, kuria 
iš to dviejų bilijonų fondo bus 
skiriama $100,000,000 suma 
miestų savivaldybių reikalams.

Suomija pasirašė 
taikos sutartį su 

Sovietais
Užtikrintos dabartinės Suomi

jos sienos

tik-
pri-
tai

Helsingfors, Suomija, saus. 
21. —Helsingforse, Suomijos ir 
Sovietų Rusijos delegatai pasi
rašė trijų metų nepuolusio su 
tartį. Joje taipgi užtikrintos 
sienos, kurios buvo nustatytos 
Darpato sutartyje. Abi vals
tybės prižada nedaryti' jokių 
agresinių žygių per tris metus 
ir nepadėti trečiąjam, jeigu 
kuri šalis butų užpulta.

Dorpato sutartis buvo pa’si- 
rašyta Dorpate, JSstonijoje, ba
landžio 14 d., 1920 (metais ir 
joje Sovietai pripažino nuo Ru 
sijos atsiskyrusius Suomijos 
nepriklausomybę.

Reparacijų konferenci 
' ja atidėta

•• # ■ r,

Niekas nenustebintas, 
patenkinti

kiti

Lenkų kabinetas pavojuj

? Varšuva, saus. 21 d. —Pas
kutiniame triukšmingame, seimo 
posėdyje, opozicija buvo išėjusi 
prieš dabartinį kabinetą ir no
rėjo jam pareikšti savo nepa 
si tikėjimą, be t balsavimuose bu
vo nugalėta maža didžiuma.

Londonas, satos. 21. —Lon
done paskelbta, kad karo repa
racijų konferencija, kuri turė
jo prasidėti Luzanoje ateinantį 
pirmadienį, atidėta neapribo
tam laikui. Franci ja dėl to la
bai patenkinta, Vokietija nė 
kiek nenustebinta ir Amerika 
visai neinteresuota'.
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Pocatello, Idaho. — Badaujantys laukiniai briedžiai pasidarė labąi jaukus, žmonės jiems veža 
z šieną.

Kas Dedasi Lietuvoje
/ H.IH..I! .11,

Trūksta elgetų i elge
tyną

Surašinėjami piliakal
niai

Urbana moratoriu 
mas pagelbėjo

Majoras uždiarė viso miesto 
krautuves

Urbana, III., sausi 21. -^-Ma
joro Roginald llarmon paskelb 
tas visai savaitei nepapVa’stas 
“moratoriumas” arba biznio 
šventadienis pasibaigė šiandien. 
Del kilusios panikos ir pasikar
tojusio bankų apgulimo, majo
ras, pasinaudodąmas kokiomis 
ten senomis teisėmis, uždare vi
sus miesto bizniįjs^ palikdamas 
atidarytas vos ‘IIk maišto kratn 
tuves ir Vaistines. Po 24 va
landų ta priemonė teik nurami
no publiką, kad šiandien krau
tuves atidarius, jos prisipildė 
pilnos’ pirkėjų.

Japonija stiprinasi 
Mandžurijoj

Sekamas japonų žinksnis busiąs 
prieš Rusiją

Harbin, Maųdžurija. saus. 21. 
—Pastoviai ir be prievartos ja
ponai tvirtinusi Mandžurijos 
valdžioj, nuversdami kiniečių 
oficialus ir pasistatydami sau 
palankius kiniečius valdininkus.

Mandžurijos gyventojai pa
rodo arba apatiją arba palan 
kurną japonams. Charbiną for
maliai kontroliuoja japonai. $u- 
sistiprinę Mandžurijoj japonai 
žada pradėti ekonominį karą 
prieš Sovietų Rusiją ii tokio 
karo - nebusią galima sudrausti 
nei tarptautiniais teismais, nei 
notomis. ’

Hooveris, Roosevelt, ar 
Ritchie?

. • x . ---------------------------- , / ■'. *

Portland, Me, saus. 21. — 
Maine valstijos republikonai ir 
demokratai rengiasi laikytisivie- 
ni už Hooverį, kiti už Roosevel- 
tą, dabartinį Nęw Yorko ' gu
bernatorių. Demokratei paten
kinti, kad jų viršus Maine vals
tijoj . esąs- veik tikras.

Chicagos demokratai speku
liuoja, kad dėl Al Smith ir 
Roosevelto konkurencijos, De
mokratų Partijoj gali pirmeny
bė tekti Maryland gubernatoriui 
Albert Cabęll Ritchie.

Tvarkys Amerikos ra
dio

Washington, saus. 21. — Se
natas perspėjo teisėtumo de* 
partamentą nesikišti į radio rei
kalus, kol senatas padarys žin- 
ksnių apginti nuo radio kom
panijų publikos interesus. -
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Hawajiečią seimas 
pavadino Kentucky 

“kruvina pakalne” 
r X. ’ v f

Kentucky legislatura reikalavo 
. įvesti Havvaii saloms karo

• stovį

Atstollonolulu, saus. 21. 
vas Harry Mills įnešė į vieti
nį Hawaii seimą ^rezoliuciją 
kaip atsakymą , } Kentucky 
valstijos legislatųros rezoliuciją. 
Mat Kentucky .legislaturapa- 
i’eikalavo.J įiao pats Amerikos, 
prezidentas įsimaišytų į Hono- 
lulu padėtį, įvestų ten karo što- 
vj su karo, teismu ir kitokias 
reakcijos priemones. „ ....... .

Mills rezoliucijoj pasakyta, 
kad Kentucky valstija, kuri pa
ti yra užsitarnavusipasaulio 
pasmerkimo," būdama “tamsi ir 
kruvina pakalnė” su savo nuo
latiniais “linčiavimaįs, žmogžu
dystėmis ir smurtu” ir dar no
ri tą Apačią savo praktiką įvesti 
Hawaii tautai užkarti. “Dau
guma tamsiausių žmonių parei
ni iš Kentucky”, pareiškė Ha- 
waii senatorius/Jarrett, besvars
tant tą rezoliuciją.

Fordo fabriką Rusi
joj pradės dirbti

8,000 moterų mokinamos tech 
nikėmis

Autostroj,' Nižnyj Novgorod, 
U. S. S. R. saus. 21.— Po 20 
mėnesių pastangų didžiulis For
do atitomobilių, traktorių fab
rikas pradeda dirbti motorų da
lis. Vasario mėnesį laukiama 
atvažiuojant nuo Fordo iš De
troito 450 technikų, kurie su 
jau atvažiavusiais sudarys 710 
technikų. Kovo gale laukiama 
pagaminant 700 Fordo vežimų, 
metų gale 30,000 fordų ir pas
kui po 140,000 kasmet. Pasam
dyta 8,000 motetų, kurioms į* 
rengti technikos kursai.

N A U JI E N Ų 
R A DIO 

PROGRAMAS

' Sekmadieny .

Sausio 24 dieną

iš Stoties
\ WGES

1360 kilocydes
6 valz vakaro

Vezuvijus užgesino 
šviesas

Senas Italijos ugniakalnis atsi
gavo ir užgeso

Neapolis, Italija, saus. 21. — 
Pereitą naktį ugniakalnis Vezu
vijus staiga atsigavęs sudrebi
no apylinkę, išvertė stulpus du
rnų, sutratėjo lyg šimtu apmo
tų šūvių ir staiga visai užgeso. 
Niekas dar nematė tokio atsi- 
tikįmo, nes Vezuvijus amžinai 
šviesdavo naktimis, kįlančia ug
nim iš kraterio gilumos. >

W pa">ai', observato
rija, viešbutis, £elŽkelio stotis, 
vienuolynas siūbavo lyg laivai 
ant bangų, bet nė Vienas neiš
virto. ,

--------------- A------- —

Ispanija sulaikė jė
zuitų trėmimą

Visos kapines suvalstybintos

‘ Madridas, saus,* 21. —- Kata
likų šaltiniai praneša, kad Is
panijos valdžia laikinai sulaikė 
vykinimą dekreto, kuriuo iš
tremiami jėzuitai ir konfiskuo
jamas jų turtas. 'Prezidentas 
pareikalavęs dekretą dar sykį 
peržiūrėti. Esą, valdžia laukia 
kuo pasibaigs prasidėjęs Galici
joj syndikalistų streikas.

Seimas išleido formalų parė
dymą, kad visds Ispanijos kapi
nės padaromos laisvomis ir dva
sininkų dalyvavimas laidotuvė
se leidžiamas tik tuomet; jei 
mirusia bus pareiškęs pageida
vimų. .f"- ■ ' ' ■

Turėjo išradėjo smage 
nų mortgičių

Kaunas. 
Karmelitų 
vienuolyne 
60-čiai žmonių, bet kandidatų 
kol kas teturį tik 19. Ta proga 
tenka priminti, kad Kaune ypa
čiai paskutiniuoju laiku, labai 
daug žmonių elgetauja, o mies
to savivaldybes socialio sky
riaus jokio pažymėjimo tie el
getos neturį, šis Reikalas gana 
tvarkytinas. ‘ .

šv. Vincento dr-jos 
skyrius
įsteigęs elgetyną

Odesoj teisiami 
semitai

Pažaislio

4 anti

Odesa, Sov. Rusija, 
—Vietinės dirbtuvės 
kų teismas svarsto keturių tos 
pačios dirbtuvės darbininkų by-x 
lą, kurie kankinę tūlą žydų dar
bininką, šachtman, kaišiodami 
jam karšta geležį ir grasinda
mi užmušti. Teismas kaltina
muosius pavadino “darbininkų 
klasės priešų agentais”.

saus. 21. 
darbi n in-

Anglų ir Senkatalikių 
bažnyčios susijungė

Pir-„Londonas, saus. 21 
mą kartą Anglų bažnyčios is
torijoj padaryta sutartis tarp 
Anglijos bažnyčios ir “Senka
talikių” bažnyčios, kurios abid* 
vi nepriklauso Romos 
Nors tos bažnyčios veiks,-.

Teismas paliuosavo Schmidto 
smagenis nuo Esau

Milwdtikee, Wis., saus. 21.— 
Schmidt, 70 metų, > išradėjas' 
plieno'gaminimo formiilos buvo 
padaręs sii Walter Esau kontr
aktą 25 metams, sulig kurio 
Schmidt privalėjo už $200 algą 
mėnesiui galvoti ir išrasti nau
jus plieno pagerinimus, kadan- 
ki Esau sutarties neišpildė, 
Schmidt paprašė teismo jo 
°smagenų mort^čių” atimtų iš 
Esau, ką teismas ir padarė.

Pilsudskis siunčiamas 
gydytis ■

Neiv York, saus. 21. —Gautu’ 
iš Varšuvos žiųios, kad Lenki
jos maršalas Pilsudskis vėl 
pradėjo sirgti ir jam patarta 
skubiai važiuoti gydytis į Egyp- 
tą. žinia labai sunervinusi 
Varšuvą ir valdžios sfera's.

papai, 
aiški-

Nepriklausomoj Lietuvoj yra , 
keli šimtai piliakalnių, kuria 
yra Lietuvos žilos senovės la
bai svarbus palikimai: juose 
randamos iškasenos aiškiai pa
rodo, kaip senovėj musų tevAi 
gyveno ir gynė savo kraštą nuo 
priešų.

Dabar Nepr. Lietuvoj yra 
sudaryta archeologų komisija, 
kuri kartu su karo muziejaus 
vadovybe surašinėja visus pi
liakalnius ir vėliau imsis juos 
tyrinėti. Kaip žinome, pereitų 
metų vasarą buvo tyrinėjamas 
Apuolės piliakalnis, kurio gau
sios iškasenos archeologams da
vė daug istorinės medžiagos.

Vietoj bekono save par- 
, sivežė

Panevėžys. Pardavęs bekoną 
ir gerai “įkaitęs” ūkininkas iš 
Bliūdžiu kaimo važiuoja namo. 
Kad geriau ir be pavojų parva
žiavus įsilipa į bekono dėžę, ir 
užmiega. Arkliukas šeimininką 
parvežė namo. “Ir vėl tėvas 
iškrito kur nors”, sako šeimi
ninkė. “Vaikai įleiskit paršą į 
kūtę, o tu Maryt padbok jam 
ėdalo”. Vietoj bekono dėžėj 
vaikai randa saldžiai bemiegan
tį tėvą.

, U
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rai, tačiau reikale atsilikshDvi savaites užrakintą

Vokietija visai atsisakė 
mokėti reparacijas

nėgyvąžntogų >

VokieBerlynas, saus. 21 
tija atsisakė Francijos pasiūly
mą sumažinti Vokietijai repa
racijų mokėjimą ligi $150,000,- 
000 metams ir Anglijos pasiūly
mą ligi $75,000,000 metams. 
Vokietija pasiryžusi visiškai 
nieko nebemokėti, nežiūrint 
pasekmes ar ’ grasinimus 
Fra’ncijos pusės.

Amerika nesikiš į Euro- 
4 pos karo skolas

Washington, saus. 21. — 
Amerikos valdžia davė aiškiai 
suprasti, kad ji laikysis visiš
kai nuošaliai nuo Eurdpos de
rybų dėl karo skolų, kas esą 
grynai pačios Europos reikalas 
ir Europa viena turinti jį iš- 
sirišti.

Kaunas. — Vaisių g. 19 nr. 
gyveno pil. Jonas Valkavičius, 
70 metų amžiaus. Jau prieš po
rą savaičių Valkavičiaus butas 
buvo užrakintas ir niekas į jį 
neįėjo. Pats Valkavičius taip 
pat nesirodė.- Kaimynai, ma
nė, kad jis bus kur išvykęs. 
Pagaliau kilo' įtarimas, kad čia 
gali būti kAs negero ir todėl 
Valkavičiaus butas buvo atplėš
tas. Įėjus į butą, Valkavičius 
rastas negyvas. Buvo manyta, 
kad mirė, ar tyčia nusižudė. Ta
čiau atidžiau patyrinėjus atras
ta smurto žymės.

Lede jšalo žuvis

Staigi Meksikos val
džios permaina 

----------- ' \
Meksikos Miestas, saus. 21. 

—šį rytą piliečiai atsikėlę rado 
naują vyriausybę, į kurią įeina 
keturi nauji ministeriai, finan
sų, susisiekimo, Vidaus ir užsie
nių, Tai yrą antras kabineto 
pasikeitimas laike 4 mėnesų. 
Spėjama, kad ši permaina įvy
ko dėl ginčų su kunigais.
■M—ar"'y—-.' M    ...................................

, . t. ...................... .... < , ■ ,, , .

Gudžiūnai, Kėdainių aps. Pro 
Skamaičių kaimą tekančios Dot 
nu vėlės upės lede matyti daug 
įšalusių žuvų. Be to, kai ku
riose vietose vandeniui nuse
kus, daug jų užduso oro nete-

Vilkai į kaimus eina
... T’".. ... .

Airiogala, Kėdainių aps. Pa
liepių girinkjjos miškuose šie
met priviso daug vilkų, Pigai- 
nių kaimo vieno ūkininko vilkai 
rudenį papiovė 18 avių. Dabar 
jie, negaudami miške ,maisto, 
lankosi į kaimus.

įSI AVASARIS jau nebetoli. Gamta 
vėl atgys ir kartu su ja musų 

£2) viltis ir jiegos.
Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybą.
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimą. At
siminkite, jie. gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.
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SVIESTAS
Pasteurizuotas ŠVIEŽIAI

SPRAGINTA

MIDWEST STORES užlaik

mrsj
Sheets

VAN CAMP’SOre

SRIUBOS iVOKING

’MID.WEST"MILTAI
TOMĄTO

Cans

pkįs

makaronai ar špagetąi
RED CROSS

RICE

POPS

OBUOLIAI JONATHAN

■finu

KREKĖS
3UNSĮUNE

Gold 19.Kola

MAISTAS

&įg

••coMJeT”
BALTIEJI

1 sv 
inaiš

1000
Sheet
Rolls

Mąišyti 
SKANUS 
COOKIES

GOLD
Af id įvest

;v. oro neprt 
leidžiantys

Kenai

ToueT soap

LINCO 
WASH 

largo “jtf] 
Bqttle |3

Washburn Crosby 
GOLD MEDAL MILTU

GOLDEN SANTOS

MARSHMAL 
LOW 

CAKES

VNsvvEeTeNto 
frAPORAT^

BUDMEISĘR”
MALT 

HA -SYKŲ?

M ID\V ĖST STORES pardavinėja Stnall Size

10c

bCau.itbynkhe/ 
EDCROSS

įŽ—. TMtH/IW»Hdl5
3«MuMk,fe*IWlMZHtt 

taiiknpinf

SAPE-T’.ROLL
VIMf.’EO

P AP Eit

MIDVJEST STORES pardavinėja 
“MENDOTA" LAŠINIUS

OSCAR MAYER and CO.

MIDW ĖST STORES pardavinėja

VAN CAMP’S
Maisto Produktus.

LINCO PRODUCTS CORP.
LINCO WASH 
pardavinėjamas 

MIDWEST STORES

LAKĘS 
s&&17c

T. A. SNIDEr Preserve Co.

SNIDER'S CATSUP 

randasi ant lentynų Midwest Stores

MIDWEST STORES parduoda 
rekomenduoja 

SWIFT and COMPANY 
Brookfield Sūrį.

“Paul Schulze”
S(MdA Paradine

2 pąk. 27c

Keltner and Druckerman parūpina 
EVR REDY ŠUNŲ MAISTĄ 

visoms Midwest Sankrovoms

BORDEN’S Evaporuotą Milką

BORDEN’S SALES CO., Ine.

Garsus “MIDWEST” Raudonas Maišelis

GQLD DUST i 
Produktus Gold Dusi Korporacijos 

galima gauti visuose 
MIDWEST STORES

D’AMICO MACARONI CO 
Makaronai ir Egg Noodles 

rekomenduojami 
MIDWEST STORES

"kitehen Tested”

5 S 17c

CHRIST 
942 Randolpb St

ilig kuriais mes operavome, leido mums ne tik pa- 
už tiek pat žemas kainas, kaip kad musų didžiųjų 

mes 'galime pardavinėti

VIENI METAI PRAĖJO, 
tieji” patapo “tikinčiais” 
tojai” pavirto į “buslerius

-POPS”
Visose MIDWEST STORES 

sankrovose

FOODTOWN K1TCHENS. In<

DYKAI
5c šmotas VZarfield’s 
tyro pieno šokolado 
su kiekvienu svaru.

MIDWEST STORES užlaiko pil 
ng pasirinkimą

LUX ir RINSO PRODUKTŲ

LEVER BROS.
CHICAGO

ROSE” BRAND OBUOLIAI 
pristatomi į

MIDWEST STORES

M. LAPIDUS and SONS
S. Water Markei, Chicago

EXTRA 
PARJNKTINIAI ‘ m i a

KARTONUOSE TUZ.

“MII) WEST"
. I.

De Luxe

KAVA

<>MN«C »LAVO*

Gaukite
BRAND BULVES

Stores Sankrovose

HANSEN and CO.
Chidago

Miltai-

Kada Jiihij receptiin suko 
“VANILLA* 

vlHiionict vartokite 
COOK’S FINE 

FLAVORING 
Kiekvienas labus COOK’S Prie- 
Hkouių ),vrt» gar a n t it o t a s. 
COOK’S l’rlcHkonial yra Vlea 
Kokybe. COOK’S Prieskoniai 
iieiSnykH kepant—uielfidegs — 
nelfišaU. Didelė « uncijų $1.00 
didumo 1 bonka. Užtektinai 0 
įnėiutHių, vartojimui

35c

SEMINOLE
TISSUE

- — MALTI LŠ
5 maTšdis 15C P^ktin^

ipaoviia pr. Žieminių
Geriausi visam Vartojimui Kviečių

"MIDWEST"

ROLLED OATS
“Sų tuo Smetonos Skoniu” 

GREITOS AR REGULIĄRĖS 

.O Ląrgel“Lb. 4 K a 
4. 4,ož. Pkgs. X

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI
PUIKUS A 1 /_

PARINKT1N UI 72

WASHHSWSfW
—-------- ---~

Km R Jlk JRk Yra ne^inčijamas faktus, kad. nepriklausomas gro-
S MA M<al Mt šerniukas turi teisę būti biznyje tiktai tiek ilgai,

■ kol jis teikia savą apielinkęi tikrą patarnavimą-
Yra taipgi tiesa, kad jis, kaipo pavienis asmuo, negali tikėtis atląiUyti komp.efi.ciju. su 

didesnėmis, galingesnėmis organizacijomis.
' Pavieniui, nepriklausomas groserninkas susiduria su nenugalimmųis kliūtimis. Bet, 
kolektyviai, jis ir kiti panašus biznieriai, sudaro milžiniškų pajėgų. Ištekliai dąugeĮią 
nepriklausomų groserninkų, sudėti į vieną kruną, gali atlaikyti bite kokią 
kom peticiją.

Suprasdami tuos faktus, plačiau matantys Chicagos ir prięppesčįų gęo- 
serninkai išdirbo planų kaip jie galėtų suteikti geriausiai-galimų patarna
vimų. Sis planas numatė sukoncentravimų jų perkamosios jėgos ir priėmi
mų suvienodintų pardavimo metodų.

Tapo sudaryta jų naudai organizacija iš nepriklausomų groserninkų. Ji 
tapo inkorporuota kaipo N|idwest Grocery Co.—sandėlis, valdomas ir ope
ruojamas nepriklausomų groserninkų. Visi nariai įstojo po vienu bendru 
vardu: “Mll>\VEST STORES.” Jai buvo suusy, 193|—lygiai metai atgal!

VIENOS SAVAITĖS IŠPARDAVIMAS

SNIDER'S
Tomato

Catsup
Larįe Size f

Abejojan- 
' “niekin- 
... kuomet 

Publika (aštriausius, bet teisingiausias kritikų) be dvejojimo parėmė musų narių pa
stangas—kadangi tas išėjo pačios publikos naudail

Musų tikslas buvo pardavinėti KOKYBĖS PREKES UŽ ŽEMIAUSIAI GALIMAS KAI
NAS. Tvirti ekononuniai prinęipai, s 

snilytį kokybės prekes 
kompetito^ių, bet ir daugelį kartų parodyti, kad 
dąi' ai pigimui

Mes turinio svarbių priežasčių DŽIAUGTIS! I tiktai vienus metus mes 
pasitikėjimų kiekvieno fabrikanto ir gamintojo, ir prielanku- 

mcl ir paramą daugelio lakstančiu kostumeriu! '
Uabar, vienų metų sukaktuvėse, mes norime išreikšti musų širdingiau- 

1 S*^ l)at^kę—ne lik žodžiais, bet ir darbu—pasiūlydami dar negirdėtas ver-
lybes šiauie milžiniškame Pirmą Sukaktuvių IŠPARDAVIME!

PRASIDEDA SAUSIO 22 DIENA

■■i ui _ A,7,!, ’ ...... e

Tggfl FOR LESS”

Išturės 
.............   jH|| linu     į t, ,|,

CUKRUS
PUIKIAUSIAS j™ Mama 

GRANULIUOTAS JfĮ

V Svarų

1 SV. M

4<LVX” Toilet Soap

3 19
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SVARŲ
MAIŠELIS
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Augščiausios rųšics mišinys

•‘MIDNdEST” 
SVIESTĄ IR KIAUŠINIUS 

tiekia •
H. C. CHRISTIANS CO. 
JOHNSON CREEK, WIS. 

ir CHICAGO.

MIDVEST STORES

KAVOS PRIESKONIAI Iš

THOMSON-TAYLOR CO.

Chicago

Oranžius, Lemonus ir Californijos 
Citrus Vaisius parūpina Midivest 

Stores sankrovoms

,AUGUST BATTAGLIA 
39 S. y^ater Marke t. Chjęago.

M1DWEST STORES . ; a 

rekomenduoja Seminole Paper kor- 
pofacijos 

SĘMINOLE TOILET TISSUE

Tbe John B. Canepa Kompanijos

RED CROSS MAKARONŲ 
PRODUKTAI parsidayinėja visose

Midwest Stores sankrovose

MIDVVEST STORES KAVA 

“DE LUXE” ir ‘ JUSTICE” 

Spraginama
H. R. HALL COFFEE CO. 

CHICAGO.

MIDVVEST STORES Pasiūlo 
COMET RYŽIUS 

supakuotus

COMET RICE CO. 
NEW YORK

MIDVJEST STORES Siūlo

BUDWEISER MALT SYRUPĄ

Wcstern Sales Corporation 
CHICAGO

MIDNEST STORES pardavinėja 

•’PARADISE” 
Krekės ir Cookies 

supakuotus
PAUL SCHULZE BISCUIT CO, 

CHICAGO

SAFE-T-ROLL 
Vaškuotą Popierą parūpina

MIDWEST STQRES Sankrovoms

Co.

MIDWEST STORES 
Rekomenduoja 

PRIESKONIŲ EKSTRAKTUS 

pągąųtintus
COOK’S FQOb PRODUCTS CO. 

CHICAGO i
*

IĄIŲWEST STORES 
pąrd^vinėja 
JEL-SERT 
supakuotą

JHE JĮEL-S^RT CQ.



Penktadi

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Kenosha, Wis
Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio 22 ir 23

ren

gerbiamosios

tik vie

now

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina

BALIUJEMASKARA
DINIAME

Muzika J. SPETILOS

15c tuz
25c sv

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

kepyklos su
radio pusva

. 9c pak.

.. 10c sv.
9V£c sv.
51/2 c sv.
8l/oC sv.

12I/2c šv

štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant aaUgų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletbhėr’s CaŠ- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! . O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, Šalčių ir pajrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikras Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

...

WITH TUBES 

WANT THE

T&VAI DŽIAUGIASI KAI KU 
DIKIS GERAI MIEGA

MODEL J
SUPIR-HETERODYNE

SPECIALIS MĖSOS IR PAUKŠ 
TIENOS IŠPARDAVIMAS

Jaunuolių kuopa sausio 
nuary) 22 d., penktadienį, 
gia “bunco” ir kortų partę 
man-American svetainėj, 
džia 7:30 vai. vakaro 
kandžių ir prizų. Lošimui pasi 
baigus, prasidės šokiai. ’

Jžanga labai žema, 
pas kvoteris asmeniui. Tad vi 

įįu jaunuoliai yra širdingai kvie 
čiami atvykti į musų parengi 
mų ir smagiai laiką praleisti.

Amelia Bagdonaitė

nėi 
Lietuvoje neturime

Mes gaunmpe j j

1HBKIS ONtt 0’5
ICLEAMS-SCOU", 
įSCRUBS-POO5^

Pittsburgho lietuvių radio 
pusvalandis

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius bu šiuo patikėtinu senu 

linimentu

tnicijų. Darbininkai pasakoja, 
kad komunistai Šturmuoja, 
kuomet sotesni yra. < žinoma, 
negerai daro, kad pcranksti 
apsnūsta. Gyrėsi per iežedniev- 
ną, kad esą avangardas darbi
ninkų, bet kas iš to avangardo, 
kad jis miega lietargo miegu?

važiupsi į kortą? Jis jai atsa
kė: “Kad tu, leidė, negraži. Aš 
su tavim negaliu apsivesti; ati
duok man šimtinę.” Už tokį 
įžeidimą leidė taip senbernį su
tašė kumštimis, kad tas, atsi
peikėjęs, ėmė’ grūmoti jai po
licija.

priveisė Lietuvoje burliokų^
Mes, Amerikos lietuviai, pa

žvelgę į. savo praeitį, pamaty
sime, kad varginga buvo musų 
pradžia ir čia Amerikoje, ypa
tingai atsiradus svetimam kraš
to, nemolčant kalbos, tarpe sve
timų žmonių./

Tačiau lietuvis kantrus; jis 
viską kantriai neša ir štai da
bar, praėjus keletai dešimčių 
metų, musų broliai lietuviai ne 
tik sukure savo gražias šeimy
nas, bet daugelis įsigijo ir 
nuosavybių

Šiandien 
šimtų 
be to, 
biznio

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 
Goodeonai Broliai 

Pornyšių ir pianų muvetiai vietoj* « 
foli. patarnavimas teras ir pigus. 

817 West 34th St 
Tel. Boulevard 9336

Pra
Bus už

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W C F L 970 k 
kas nedeldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų, iš W H F G 

1420 k. kas ketvergą nuo 7 vai. vakaro duodamas 
, BUDRIKO KRAUTUVĖS.Pradžia 7:10, vai.. vakaro 

/'T** ĮŽANGA 50 CENTŲ

Vienas senbernis buvo susi
taręs • vesti. Davė busimai žmo
nai šimtinę. Praėjo kelios die
nos. Leidė, nesulaukdama, pra
dėjo raginti senbernį: Kada tu

WOLFF’S PALACE MARKET 
' 3453 So. Halsted St.

atsimenu, kad tie 
guldydavo galvą 

dabar ją smerkia.

mes turime keletą 
organizacijų, / laikraščių, 
turime ir ištisas eiles 
įstaigų bei gabių biznie-

, Nedarbas tebesiu učia ir dar
bininkai nekurie dar skursta 
Bet kažin kodėl komunistai ap 
s i rami no. Neberengia demons

3417-21 South Halsted Street
J Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Musų laikraščiai, organįzaęi* 
jos bei biznieriai gali tik: tuo
met būti pasekmingi, jėigu mes 
visi bendrai, ranka į ranką, pe- 
tis į petį dirbsime, tai yra — 
jei biznieriai rems darbininkus 
ir jų demokratines organizaci
jas ir patenkins juoš savo pro
duktais ir kaina, o darbininkai 
ir visi lietuviai atsilygindami 
parems savas įstaigas, savus 
biznierius iš jų pirkdami pro
duktus.

Atsiminkime, kad savi sa
viesiems turime gelbėti, nes ne
laimėje tik savieji išties mums 
pagalbos ranką.

Nors mes ir esame tdli nuo 
tėvynės ir čia Amerikoje gy
vendami' turime šimtais savųjų 
rūpesčių, bet visada Lietuva ir 
jos žmonės mus rišo ir riša, 
todėl nuo pat musų atvykimo 
Amerikon, kur mes ėjome ar 
dirbome draugijose visur kėlė
me Lietuvos laisvės klausimą.

Esant Lietuvai po svetįmu 
(rusų) jungu, jus, Amerikos 
lietuviai, siuntęteį į Lietuvą 
tūkstančiais knygų ir įvairiau
sių brošiūrų, ragindami lietu-* 
vius susiprasti ir numesti sve
timų priespaudą ir pasidaryti, 
laisvais piliečiais laisvoje Lie
tuvoje.

Tiesa, šiandien mes ir musų 
broliai I>ietuvoje* .iškovojome 
laisvę'Taetuva^.'^ihn^^^i^n  ̂
priklausoma valstybė, bet mes, 
demokratinės Amerikos* lietu
viai, ypatingai jus senesnieji, 
kurie savo kruvinai uždirbtus 
centus dėjote, kad Lietuva bu
tų laisva valstybė, — norite 
matyt, kad toje Lietuvoje, jū
sų broliai butų laisvi ‘ piliečiai 
ir kad jie patys per savo rink
tus atstovus, seįmus ir sukurtą 
teisėtą konstituciją savo valsty
bę tvarkytų, mes ir tie visi

-—Kurį tingia— >

Lietuvių Rytmetines žvaigždės Kliubas

Povilo Dargio 
sakyta per radio 
1932:

Gerbiamieji ir 
radio klausytojai:

Atvykome mes visi iš sama
notųjų bakužių į nežinomąjį 
kraštą ir čia per darbą ir var
gingų metų eilę sukūrėme sa
vąjį gyvenimą.

Kodėl mes atvykome į tą ne
žinomą kraštą — Ameriką, — 
gal ne vienas dar ir šiandien 
prislėgtas senatvės ir žilo plau
ko savęs klausia.

Gal duonos per mažai musų 
krašte buvo, gal nemiela mu
sų gimtinė mums buvo?

O, ne, šimtą sykių ne! Musų 
kraštas turtingas duona, o sa
vo krašto niekas pasaulyje taip 
nemyli, kaip lietuvis.

Tik prisiminkime dainelę, ku
rią mes taip tankiai dainuoja
me:
“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia, 
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdį mano traukia.”

Tad kodėl išvykoipe iš gim
tinės? Ogi išvykome todėl, kad 
negalėjome pakęsti ruso žan
daro nagaikos, kad negalėjome 
kalbėti ir laisvai melstis savo 
bažnyčiose, mums prigimta lie
tuvių kalba, kad negalėjome už
imti jokių vietų savo tėvynėje, 
mus grusdavo Sibiran, arba tu
rėjome- patys bėgti Amerikon, 
o i musų vietą rusų carizmas

jiems pasakyt:- mes- su jumis, 
brangus broliai lietuviai! Te
gyvuoja laisva demokratinė 
Lietuva, tegyvuoja žmėnių 
rinkta valdžia!

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Draugijos reikalais užėjau 
pas šklokininkus. Pasidėjo ant 
stalo “Vilnį” ir “Naująją Ga
dynę” ir sako man: “šitas, lei
džiamas Pruscikos laikraštis; 
tai bent ' panašus į laikraštį; 
mes jauTurime jį užsiprenume
ravę.”

“O kaip su pirmuoju laikraš
čiu”, paklausiau.

Atsako: 
veltui.”

Nesenai, 
sk loki n inkai 
už “Vilnį”. 
Abiejų tų laikraščių puslapius 
pavarčius, gauni įspūdį, kad 
Pruseikos laikraštis geriau ap- 
d: btaš rašyba ir švaresnę kal
bą vartoja, negu Bimbos laik
raštis. Bet abu vienodai garbi
na Maskvą ir Leniną.

Jau per keletą savaičių kas 
nedeldienį nuo 1:30 iki 2 vai. 
po pietų Pittsburgho lietuviai 
turi progos pasiklausyti Lietu
vių Radio pusvalandžio iš sto
ties K. Q. V.

Šiuo lietuvių radio pusvalan
džiu pirmiausiai pradėjo rū
pintis newkingstonietis p. J. 
Malonis su pagalba nekuriu 
Pittsburgho lietuvių biznierių, 
kurie davė savo garsinimus dėl 
lietuvių radio pusvalandžio. Ki
ta dalis radio programo būda
vo nekaip sutvarkyta. Su dai
nomis ir muzika nebūdavo taip 
bloga, bet su tais radio kaflbė- 
tojais tai dažnai pasitaikydavo, 
kad išeina nei šis ne tas. Mat, 
pas mus randasi, taip sakant, 
biznierių-“veikėjų”, kurie nemo
ka net dorai pasakyti kelių sa
kinių be žargono, jau nekal
bant apie abelną įsilavinimą. Ir 
tokie neva “veikėjai” eina kal
bėti per radio. Tokie radio kal
bėtojai ne tik sugadina muzi 
kalią programos dalį, bet paga
dina ir niipuldo lietuvių radio 
pusvalandžio vertę bei palieka 
blogo įspūdžio tarp radio klau
sytojų.

Paimkime, pavyzdžiui, užpe- 
reito nedėldienio (sausio 10 d.) 
lietuvių radio pusvalandžio pro
gramą. Kalbėtoju buvo p. P. 
Pivariunas neva nuo Lietuviu 
Vaizbos Buto. Bet ką p. Piva
riunas norėjo pasakyti savo ra
dio kalboje, tai aš jokiu budu 
negalėjau suprasti. ' Ir aš abe
joju, kad vargu ir pats p. Pi
variunas suprato, ką jis kalbė
jo. Praeitą nedeldienį lietuvių 
radio pusvalandį buvo paėmusi 
North lietuvių duonos kepykla 
“Kaunas”. Ir aš 
ti, kad “Kauno” 
tvarkyti lietuvių

šimtai lietuvių,: kurie dėl Lie
tuvos laisvės supuvo ’ Sibiro' 
laukiioše bei kovojo fronte, ti
kėjome, kad susikūrus laisvai 
Lietuvai “nebus • musų brpftni 
skirstomi į sūnūs ir posūnius, 
kad jie visi bus lygus, vaikai 
musų brangios m’otynds Lietu
vos. Tačiau musų troškimai ne 
pilnąi išsipildė. Tiesa, turime 
nepriklausomą Lietuvą, bot ne
turi musų broliai tėvynėje nei 
laisvės, nėi pilietinių teisių, 
šiandien 
žmonių rinktos atstovybės, ku
ri valdytų kraštą. Tikrieji Lie
tuvos valstybes atstovai, kurie 
per visą/amžių dirbo dčl Lie
tuvos, yra pūdomi kalėjimuose, 
kiti išvaryti !,fr‘ vargsta emigra
cijoje., Taip, šiandien vėl. pasi
kartojo istorija, šiandien Lie
tuvoje - ginklu pasigrobusieji 
valdžią įvedė! cenzūrą ir vėl 
lietuviai igabenasi spausdintą 
laisvą žodį iš užsienio, kaip 
spaudos draudimo laiku, kada 
caras buvo užgynęs net mal
daknyges lietuviškai parašytas 
bei bažnyčioje lietuviškai mels
tis. Bet mes, Amerikos lietu
viai, esame, giliai įsitikinę, kad 
jei lietuviai galėjo numesti ca
ro retežius, jie numes ir savų
jų jungą. Mes, galime nuo sa
vęs pasveikinti kovotojus, už 
laisvą demokratinę Lietuvą i”

Cicero Gyventojai Tėmykite
Didelis Visos Savaitės Išpardavimas 

tęsiasi visą šią savaitę iki sausio 23 d. \

NATIONAL MEAT MARKET
4928 West 14th St. ' Tel. Cicero 2275

DYKAI SALDAINIAI VAIKAMS
Subatoj. sausio 23 d. mes duosime moterims ir merginoms virš 14 

m. amžiaus gražias Rožes.
SUBATA YRA MOTERŲ DIENA

NEUŽMIRŠKITE!

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių ‘Dirbimas
Mes telkiame ekspertą instnik 
Gijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. £ema kaina. Bte 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsimo kaip, dezal- 
nlnti ir padaryti .< gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTER COLLKGB •
JOS. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. 9718

WISSIG,
Pasauliniame Kars

Seno Krajaus

SLA. 352 kp. rengia linksmą 
vakarą šeštadieny, vasario 6 d., 
G v. v., Lietuvių svetainėj, 25 
g. ir Vernen Highway.

Bus pirmu kartu Detroite su
vaidinta vieno akto juokinga 
komedija. “Atsitikimas privati
nėj raštinėj”. Vaidins T. Tamo
šiūnas, A. Karpauskas, P. Vir
bickas, S. Budvidaitė, B. Sinkus 
ir P. Vinclovas.

Koncertinėj daly programo 
dalyvaus pianistai-čs Olga Bud- 
vidaitė, Angeline Girštautas, 
Vytautas Dermaitis, smuikinin- 
kai-ės Cassie Ambrose, Bronius 
Sinkus, Jonas Stapavičius, Ele
na ir Ona Pilauskaitės, daini
ninkės Sofija Žukauskaitė, Mar- 
tha Siurbis ir šokėjos Evelyn 
ir Mildred Weis, Victoria Bal- 
chunas, Mary Ann Jackman, 
Olga Nonvick, Mildred Jona- 
nutė ir k. •

Po programo bus šokiai prie 
gero Meadovv Lark orkestro. 
Įžanga moterims 25c, vyrams 
85c. Visi nariai prašomi atsilan
kyti ir pakviesti visus savo 
draugus ir pažystamus, nes tai 
bus linksmas vakaras, vertas 
kiekvieno detroitiečio atsilanky
mo.

Mėsos kainos yra labai žemos
Balti nelieti taukai <......   ......

7 * T*’! *Rūkyti Lašiniai, riekutėse ................*..... 7............
Link PorRj Sausage kilbasos ................................
No. 1 Gali Kiimpis ..................  ....
Sugar Cured Navel Corned Beef .......... ?...........
(Įraži Vęrmena nuo peties 
Gyvos vietos virimui A.....
Graži veršiena nuo kulšies 
No. 1 Sugar Cured rūkyti Lašiniai . 
Jauticnt virimui, šiame išpardavime 
No. 1 Pork Roast ...................... ..........
Mihvaukee Frankfurts .... ......... .........
Paripktiųįai kiaušiniai .....................
No. 1 Smetonos Sviestas ............. .

Subatoj, Sausio 23,1932
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

224f West 23rd Place ' >

SLA. 338 jaunuolių kuopos 
parengimas

laii<|is, tur būt, buvo vienas ge
riausių, kokie kada buvę Pitts- 
burghe. Tokie radio pusvalan
džiai tikrai suteikia smagumo 
Radio klausytojams. Ne tik 
muzikalė programo dalis, bet ir 
radio kalba buvo gera. Muzi- 
kalę programo dalį išpildė 
North Sidės lietuvių jaunuolių 
orkestras po vadovyste J. Vai
nausko ir Pittsburgho lietuvių 
geriausias dainininkas p. Alek
sandras Sadauskas sudainavo 
net penkias dainas. Išėjoz labai 
vykusiai. Man ir visiems musų 
namiškiams tikrai patiko tiek 
p. Sadausko dainavimas, tiek 
North Sidės jaunubiių orkest
ras. Prakalbas sakė Povilas 
Dangis ir J. K. Mažiukna. Ypač 
Povilas Dargis 'pasakė tikrai 
gražią prakalbėję; jo kalbos 
tikrai buvo ko klausytis. Kal- 
ka aiški ir loginga ir gražiai 
skamba per radio. Su šiuo ra
šiniu paduodu ir kalbos turi 
nį. P-as J. K. Mažukna, turubt 
per mažai laiko turėjo kalbėti, 
tai daug ko negalėjo nė pasa
kyti. Jis ragino, k ad> Pitts
burgho lietuviai įsteigtų pašto 
vų radio kliubą ir pritrauktų 
visus lietuvius biznierius prisi
dėti lėšomis, duodant savo gar
sinimus ir teikiant radio klau
sytojams rimtą ir gražią pro
gramą. Gal butų galima visas 
musų geresniąsias meno jėgas 
suburti prie radio kliubo.

Butų gerai, kad ir daugiai! 
butų teikiama tokių rimtų ir 
gražių radio pusvalandžių, kaip 
kad “Kauno” buvo surengtas.

—Radio klausytojas.
prakalba pa- 
sausio 17 d.

WelieanledhoUre ’
of leisure ■

come from tlie ūse of
IflTCHEN 
lYJLENZER

NAUJIENOS, Ohicago, UI.
-'■! n i ' ‘'i -r'ijin' -iii ,.-..r.T

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th L STREET > yimwMwww 

Tel.ftKedzie 8902

IT3YOUI JFINEST RADIO ATAN 
LLJiUNUSUAL BARČAI N 

m AMERICAN BOSCH EEfiil juper-heterodune RADIO 
OFfORMER YEARS J ./ UBJ
‘ Su šiuo nauju American Boseli Model J Super-Hetero- 
dyne jus gausite tą patį puikų radio programų pagavimą, 
kokis ikišiol buvo galimas tiktai su setais, kurie parsi- 
davineja už $300 ar $400 ar aukščiau. American Bosch 

’ Super-Heterodyne Model J turi kiekvieną pagerinimą, 
garsųjį American Bosch toną, visą puošnumą ir gražu
mą, kokį teikia tik patys brangiausi setai markete-ir 
daugelį kitų dalykų,: kurių Jokie kiti setai neturi. Šis 
setas yra gražiausiame console kabinete iš išdrožinėto 
riešuto venyro, išsodinto zebrą medžiu. Palyginkite šį 
setą su bile kokių setu parsidavinėjančių Mž $300 ar 
daugiau ir jus suprasite jo stebėtiną vėrtę už $89.50.

Kiti setai nuo $43.50 iki $139.50 cash ar lengviau- 
\siais išmokėjusiais. '; > v .

Daktaras
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽŠISENfi<JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, , odos, ligas, žaizdas, reumątizmą. galvos skausmus, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia U persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
PraktĮknoja per , daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
raiandai n nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki l vai 
4200 We*y 26 St. kampas Keelet Avė. Tel Cravrford 557’
iiii»iinoimiSM>niwiMiTaaim'Mnfnnwi^BnsnniimniaHWMBisiarwniaresni*rGiuMiaajuesswa«ii«*«

8500 PRIZAIS $500
7 į' bus išdąlinta/dideliame \ v

__ ________________

• _ r - •

f r" "

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB «' PIANO MOVING 

Local V Long Distance Removąl

. i III UJU. LllUU .1 _U Iii M.I»L U

151-4-16 Roosevelt Rd. 
erti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

1 r‘ir.11 i f , J, J .
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MILWAUKEE’S MĖRAS

viršininkai

z va
SLA. FINANSŲ STOVIS

Kerti A. KaitojBRAM STOKER

DRAKULAGRAFAS

tautybei sve

KAINĄ TIK 25 CENTAI

REPARACIJŲ BALA

arba už metų

ir darbuotoj ąį

flnoąe

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

’vimą 
oro.

Chicaga,
New Yorkas ir t. t. Bet jie turi eiti Milvvaukee’s kelįų.

i«Wį Gąlir
uujimw>e. fe1-

iš kur tad ponai tau 
ir SLA*. Piki. Tary

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

tracijas nuo korupcijos ir finansines suirutės. Kol mies 
tus valdys .republikonų arba demokratų, politiškos “ma 
šinos”, tol jie iš savo bėdų neišsikas.

Batiką k Ubą! ęageh 
binga knygelė tiems, ku
rie hp.ri. tapti šią* šalies 
piliečiai*., J>rR°Kinimąi 
apie šios šalies tvarku 
apie jos viršininkų rin
kinius ir viską kas teikari 
įinga prie, ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygeli j 
lietuviu U anglų kalbp- 
mis surašyta.

į'ditrimo. Žaizdos dar neųžgįjp', 
ir* tiesų pasakius, jos daba^ 
yra didesnes negu z pradžioje. 
Jų kraštai truput]* pabalę. Jos 
at^očĮp, kaiv du balti taškai, 
raiį^^g viduriais. feigu jjp 
•nepranyks į vieną, dvi dienas;, 
užsispirsiu Lapijai i pašaukti

valdininkai
KALAUS IR NESILIAUS REIKALAVĘ! šis žmo
gus tai Milwaukee’s meras Daniel W. Hoan, kuris 
kartu su miesto kontrolierium Louis M. Kotecki’u 
įvedė sistemą miesto finansuose, padariusią Mil- 
waukee pavyzdžiu visiems kitiems' miestams. Kuo
met beveik visos kitos savivaldybės nebegali pa
vilkti skolų ir milžiniškų mokesčių naštos,7 tai Mil- 
maukee, ačiū mero Hoan’o protingam, patriotingam 
ir bizniškam planui, YRA IŠMOKĖJUSI SKOLAS 
ir turi 4 MILIONŲ DOLERIŲ PERVIRŠĮ!

“Nenuostabu, kad kiti miestai studijuoja Mil- 
waukee’s planą. Tai yra patartina visiems, kurie 
leidžia žmonių mokesčius, neišskiriant tų, ką gy-

• vena Denvery ir Coloradoje.”
Matote, su .kokia pagarba ir pasigerėjimu kalba 

apie socialistų valdomą miestą ir jos “gaspadorių” jo 
politiški priešai. Socialistų priešų spauda atvirai pripa
žįsta, kad socialistinė Milwaukee’;s administracija yra 
geriausia Amerikoje.

Ne visoks priešų pagyrimas y va geras daiktas. Bet 
kada priešai giria už tokius dalykus, kaip mokėjimas 
taupyti žmonių sudedamus mokesčius, mokėjimas išva
duoti miestą iš skolų išmintingu iždo tvarkymu, — tai 
šitokį pagyrimai turi neapsakomai didelės vertės.

Mihvaukee’s miestą ir ypač jo finansinę sistemą 
šiandie, anot “Denver Post”, studijuoją visa Amerika. 
Taip darydama, ji susipažįsta ir su ta partija, kurios 
pastangomis Mihvaukee gavo Daniel W. Hoan’ą meru. 
Be organizuotos socialistų jėgos tas miestas negalėtų 
turėti geros administracijos, kaip jos neturi beveik visi 
kiti Amerikos miestai. Žmonės renka į valdžią ne “ge
rus” vyrus arba moteris, bet tuos, kuriuos remia stipri 
partija. Milwaukee’s laimė, kad joje gyvuoja stiprus ir 
gabiai vedamas socialistinis judėjimas.

> Prieš 16 metų tas Wisconsino didmiestis buvo taip 
pat apsileidęs, skolose paskendęs, grafterių apsėstas, 
kaip ir visi kiti Amerikos didmiesčiai. Socialistams at
ėjus į valdžią, reikėjo ilgai ir sunkiai kovoti, kol mies
tas buvo apvalytas ir kaip reikiant sutvarkytas. Kiek
vienuose rinkimuose per tuos šešioliką metų socialistai 
turėjo dėti visas pastangas savo pozicijas apginti ir 
savo priešus atmušti. Iki šiol jie tą kovą laimėjo (nors 
miesto taryboje dauguma aldermanų dar tebėra neso- 
cialistai) ir reikia tikėtis, kad toliaus jiems bus dar 
lengviau laimėti.

To paties gali pasiekti ir kiti miestai

Nauja “Naujienų” 
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Crawford ir W, 
VVellington avė., 3000 North.

•«N.” Adm.

ištikimai gynė organizaciją, ne- 
kišdami savo partinės politikos 
j vidujinius jos reikalus. 

, , » 1 . . * •

Taigi ta New Yorko konfe
rencija buvo nę kaą kita, kaip 
politikierių sąmęksUs prieš 
SLA. Jos dalyviai susirinko pa
daryti planus įtraukti Susivie- 

j. į • politiškų grumtynių 
yęrpętą, iššaukti jame vienų 
grupių neapykantą prieš kitas, 
sugriauti santaiką tarpe narių 
ir pąskuį šitoje suirutėje uždė
ti Susivienijimui savo diktatu-

nią reviziją iždjninko knygų 
atlikę. ;

Globėjų raporto pabaigoje sa
koma, kad G ūgio vedama iždo 
knygų sistema yra tobula — 
“SLA. ‘book keeping’ sistema 
yra ‘jperfect’

Vadinasi, iždo globėjui sura
do, kad Susjvienijimo iždinin
kas Užvedė pavyzdingą tvarką 
įplaukų, ir išlaidų, užrašinėj ime 
bei finansinių rekordų laikyme.

Dabar, pasak iždo globėjų, 
reikią betgi daryti kai kukiuos 
pakeitimus iždo knygvedystėje, 
kadangi Massachusetts valsti
ja išleido naują įstatymą, kuris 
to reikalauja. Kiek mums žino
ma, tie pakeitimai yra tos pu
šies, kad reikalaujama atskirai 
vesti \ atskaitas kiekvieno SLA. 
skyriaus, ir kiekvieno ijondo.- 
Ir sąskaitos bankuose turi būt 
atskiros, ir čekiai kiekvieno 
fondo reikalams turi; būt at
skirai išrašomi. Tas bp galo ap
sunkina iždininko, (ir, tur būt, 
sekrętorią.ųs), cĮąybą..

Taigi dviejų nuomonių apie Vokietijos sugebėjimą 
mokėti, rodos, negalėtų būti1. Bet valdžius vistiek nesu
sitaria. Viena sako, kad reparacijos turi būt panaikin
tos, kita 
turi būt laikinai suspenduotos, iki praeis depresija, o 
likusios valdžios linksta daugiau ar mažiau prie vienos 
tų trijų nuomonių.

Galų gale, tos nelemtos reparacijos bus kada nors |nijimą 
panaikintos, ir visi tatai žino. Bet šiuo tarpu dauguma 
valdžių nedrįsta daryti'tokį griežtą žinksnį, bijodamos 
“diskredituoti” save akyse tų žmonių, kuriems jos per 
mętų metus skelbė, kad Vokietija, kaipo didžiausia ka
ro “kaltininkė”, privalo padengti nuostolius, kuriuos at- 
nešė karas. Kur šis nacionalistiškas sentimentas yra 
stipresnis, tenai valdžios labiau bijo pasakyti tiesą žmo
nėms. • * .

1 Todėl tas opus reparacijų klausimas yra vis atidė
liojamas ir atidėliojamas. O Vokietijoje tuo tarpu auga 
nerimąs. Jos kapitalo ištekliai menkėja, kreditas baigia 
išsekti. Dar už keleto mėnesių ji gali susijaukti katas
trofos 
soje Europoje, niekas negalį atspėti.

Lyg į kokią pelkę įklimpusiog, Europos šalys nepa 
jėgia iš jos išbristi ! ’ /

Vakar šioje vietoje kalbėjome*apie Wisconsino val
stiją. Bet Wisconsino valstijoje vadovaują stambiausias 
jos miestas Mihvaukee. Taigi pravartu bus tarti keletą 
žodžių ir apie Mihvaukee bei jos “gaspadorių” Danielių 
Hoan, kuris jau baigia šešioliktus metus, kaipo meras 
(mayoras), ir tik-ką buvo socialistų partijas vėl nomi
nuotas ateinantiems rinkimams.

Paduosime, ką apie tą miesto galvą (burmistrą) ir 
jo administraciją sako laikraštis, kuris visai nepritaria 
jo politiniam nusistatymui. “Denver Post”, Denver, Col., 
rašo redakciniame straipsnyje šitaip:

“Ką atliko šis meras, gali atlikti kiti merai ir 
jie atliks, KADA ŽMONĖS REI-

Mums yra nuostabiausia/ kad 
šitame politiškame sąmoksle 
sutiko dalyvauti net SLA. pre
zidentas Gegužis ir keletą^ ki
tų Pildos Tarybos narių. Ar jie 
užmiršo principus tos organiza
cijom kuri, yra pastačiusi juos 
į ątsakomingas vietas? Musų 
kopstituęijos pats pirmasis 
skyrius pirųiamjam savo para
grafe sako, kad Susivienijimas 
nepriyąlo daryti jokių diskri
minacijų tąrpe. sąyo narių dėl 
“jų tjkėjfeūškų ar politikių pa
žiūrų” - 
tininkai 
bos bariai paėmė, kad socialis
tai esą “nedraugingas į r sveti- 
mas SųsiyienijįipO/ tikslams rir 
idėjoms gaivalas”? Ar tai; nė
ra žemiausios rųšies šmeižtas 
ir įžeidimas šimtams, o gal net 
tūkstančiams padorių ir sąži
ningų SLA. narių;? •

Ar Susivienijimo viršininkai, 
dalyvavę toje politiškų konspi- 
ratorių sueigoje, nežino, kad 
SLA. yra fratęrriialė organiz-aci- 
jri, kurjos nariai prival.0 tole
ruoti ir gerbti kits kito įsitiki
nimus? \ 1

Visi atsimena, kaip bolševi
kiškos invazijos laikais Susivie

nijimui bandė uždėti savo dik
tatūrą zKomunistų Partija, ku
rios “Lietuvių Centro Biuras” 
kurdavo slaptus partijos komi-, 
tetus SLA. kuopose ir vesdavo 
nuolatinę - šmeižtų kampaniją 
prieš kitaip manančius narius 
ir prieš organizacijos viršinin
kus. To “Centro, Biuro” sekre
torius Siurba buvo savo laiku 

i

išmestas iš Susivienijimo už 
konspiracijų darymą ir palitiš- 
kų kivirčų kurstymą. Bet da
bar, vietoje bolševikiško “Biu
ro”, jau atsirado tautininkų 
“Atstovybė”, kuri kėsinasi to
kiais pat neteisėtais keliais 
veikti musų organizacijoje. Ir 
šitokios sąmokslininkų “atsto
vybės” įsteigime turėjo drąsos 
dalyvauti SLA, prezidentas, vį- 
ce-prezidentas, daktaras-kVotė- 
jas, abudu iždo globėjai ir Su
sivienijimo legalią patarėjas!

Kur atsidurs musų organiza
cija, jeigu 
taip elgsis?

Taigi visi SLA. nariai, ku
riems rupi musų organizacijos 
labas, turi atkreipti į tai rim
čiausią dėmesį. Prieš tautinin
kų sąmokslininkus, kurie tie
sia savo nagus prie Susivieniji
mo vairo, turi būt pakeltas 
griežtas protestas. O tie SLA. 
viršininkai, kurie ciniškai pa
niekino musų organizacijos 
principus ir pamatines narių 
teises, privalo be atidėliojimo 
būt pašaukti prie tvarkos!

žiūrėkime, kad musų Susi
vienijimas nebūtų įveltas į po
litiškas intrigas, , kurios gal: 
privesti jį prie naujų triukšmų 
ir naujų skilimų!

SLA. VAKARŲ VEIKĖJŲ 
komitetas.

• K. J. Mačiukas, pirm.
K. Liutkus, sekr.

Londonas praneša, kad reparaciją ir karo skoįfc 
konferencija, kuri turėjo susirinkti Laųsanne’je šio mė

(Tęsinys) q
Rugpjūčio 17 d/ — Jokių už

rašų, per dvi ištisas dienaą. Ne
turėjau drąsos rašyti. J^ąž kor 
kia ūkanota maršką pradėjo 

Įdępgti, mųsų laimę ir džiaugs? 
mą>. Jokią žįnių nuo Jonatano, 

L įpciją kfekviepą dieną eina 
silpnyn, o jos motinos suskai? 
tytos valandos yįs eida trum- 
pyn. Jokiu budu negaliu su? 

įprasti taip greitą, Lucijos su
nykimą, Ji- gerai valgo, ramiai 
miega, tyri gąnetinai. tyro oro; 
bet visą laiką jos raudonį 
skruostai blanksta, ir, pati ųuor 
ilat eina silpnyn ir silpnyn; 
Pųąktį gidžių. Jps duslų kvėpar 

, lyg kambaryje stigtų 
Dųrų raktą visuomet * lai? 
pririšusi prie riešo, bet jį 

| vAstįek atsikelia,, miegodąm^ 
vaikščioja^ po kambarį ir sėdį 
prie atdaro lango. Va^ąr naktį1 
atsikėlusi, ratlau ją prisiglaudu? 
šią prie^ rėmų. Mėginau pabu? 
dinti, be,t negalėjau nieko par 
daryti; ji buvo' visai netekusi 
sąmonėj. (Kuomet galų gale įs
tengiau ją atgaivinti, ji buvę 
silpnutė, it nendrelė ir duslią!., 
S;kausmingai begraibydama o^t 
lupomis, kartą nuo karto gyliui 
pradėdavo yerktį. Paklausiau 
kaip ji ten atsirado, bet Luc> 
ją tik pakratė galvą ir yisai; 
atsigręžė. Tikiu, kad ji negalė

siu metų. “Tėvynės” 2-am nu
meryje paskelbta smulkus Iždo 
Globėjų raportas, kuriaipe pa
rodyta, į kokius bondsus yra 
investuoti Susivienijimo pinL 
gai, kokios paskolos yra duo
tos ant nekilnojamos nuosavy
bės, kurie moksleiviai yra gavę 
paskolas iš Susivienijimo, kur 
yra laikomi SLA- pinigui ir 
koks buvo viso SLA. turto Sto
vis trečio bertainip pabaigoje 
1931 m.

Reikia pastebėti, kad iždo 
globėjai pereitą rudenį buvo 
atvykę pas SLA. iždininką adv. 
K. Gugį ir praleido, kelioliką 
dienų laiko, peržiūrėdami jo 
knygas ir patikrinėdami atskai
tas. Kažin ar kada pirmiau iž? 
do globėjai buvo tokią nųodug-

LffiTUVON
Siunčiame Pinigas Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Creitai, Pigiai 
ir Sargiai.

' Parduodame Laivakortėj 
am vjaft Linijų.

NAUJIENOS 
1739. SOUTBL EULSTED 'sT.

CHICAGO. 1LL

Ofisas, atdaras, kasdk nuo 8:30 iki 
g valandai Sventadięjnjaą

9 iki l valaisi.

Neseniai buvo pranešta, ke-. 
iuose laikraščiuose, kad šių. 

metų < sausio rnėn. 10 dieną 
Ne.w Yorke rennsylvanij js 
wtely susirinko “tautinio nu
sistatymo veikėjų” konferenci
ja, kurioje dalyvavo vadinamos 
Tautininkų Federacijos vadai 
(Sagevičius ir k,)., kai kurie 
A. L. T. Sandaros lyderiai 
(Rastenis, Strimaitis ir k.) ir 
visa eilė SLA. viršininkų- pre
zidentas Gegužis, vice-prezįden- 
tas Mikalauskas, iždo globėjai 
Raginskas su Januškevičium, 
daktaras-kvotėjas Klimas, ofi- 
cialis Susivienijimo advokatas 
Lopatto ir įvairių Pastovių Ko,? 
misijų pirmininkai arba nariai 
— viso 41 asmuo.

Iš žinių, pasirodžiusių, spau
doje, galima nu.mąnytb kąd tos 
konferencijos • iniciatoriai buyo 
įvairus kandidatai į SLA. Pil
domą Tarybą irsjų, politiški 
draugai bei rėmėjai. Vadovavi
mas konferenęijdje priklausė 
tai dešiniųjų tautininkų gru
pei. (paprastai vadinamų “fa
šistais”) j kuri yra ąuąispfetusi 
aplipk Ęrooklyno laikrąžt( hVie
nybę” ir kuri> didelįp, ųpjumu 
remia vieno landaus biznieriaus 
pretenziją butŲ^LĄ. pręzįdęnr 
tu. Konfėfencijon buvo kviesti 
Ųktai įš anksto nužymėti, ąp-

pranešimą, tuojau prisiusime 
čękį, padengdami trukumą. 
Siuntinius pristatę į vietą, rak
ius prašome palikti didžiajame 
prieškambaryje, kur namų sa
vininkas jups ras į namą įsi- 
gavęs savo antruoju raktu.

Malonėkite aplenkti laiško 
griežtą toną, bet esame pri
versti jūsų reikalauti kuo di- 
džiausį atsidėjimą k- greitumą 
įvykinant visus šiuos reikala
vimus.

X “Pasiliekame,
“Su gilia pagarba,

Jūsų, . '
Samuelis F. Billingtonas ir 

Sūnūs.”
“Karterio, Paters^no ir Ko., 
Londonas, atsakymas S. F.

Billingtonui ir Sunui, 
T Whitby

Rugpiučio 21 d. 
“Gerbiamieji: —

“šiuomi prisiunčiame jums 
kvitą už prisiųstus 10 sterlin
gų, ir 1 sterlingo, 17 šįlįngų 
Čeių grąžos nuo traukinio mo
kesnių, kaip parodyta sąskaito
je. Siuntiniai yra pristatyti kuo 
tiksliausiai į vietą, pagal jūsų 
nurodymus ir raktai palikti di
džią j ame prieškambaryje, kaip 
jūsų buvo įsakyta,

“Pasiliekamę,
“Su. gilia pagarbą, 

“Karteris,. Batersonas/ ir Ko.”
(Bus daugiau)

be” buvo' žinprm* jos suipąpy- 
tojama- Kitiema SLA,. nariams 
durys į ją buvo uždarytos, ir 
apie joą tik.sįus ręngėjai ąieko 
iš anksto viešai' neskelbė.

xTaį/ bųyo sla$ąs, ęuvažįąyi?
/ L 

Į SLA. nariai 
turi, be abejonei, teisę ir pri? 
vačiose sueigose, pasitįtetį: apit 
•savo organizacijos^ reikalus. liet 
kam buvo sušauktas, šis sdva- 
žiąyimąy?. / 

’ “Vienybė”, kurios

ba gal už mėnesio laiko
Vokietijos kreditoriai' nestengia' surasti bendrą, 

planą tam klausimui išspręsti. Vokiečiai sako, kad jįė 
daugiaus jokių reparacijų nebemokės, nes nebeturį iš 
ko mokėti. Tarptaųtįnę b^^iųįųįų ^ojiferemciją Babe
lyje' pripažino, kad Vokietija yra subankrotavusi ir kad 
ji negalės atsigriebti, jeigu nebus panaikintos rcpaj^r 
cįjGB, / ’ +

VMsakyse kainai
Chicagoję — paltus

Metama .................... ........ .
f*usei metu___ ,
Trima mlnesiami . 
Dviem mtneaiama —. ... 
Vienam mlneaiui .........

Chicagoj per iineiiotojua;
Viena kopija .... .... ...... .
Savaitei ............. ...................
Minėsiu! ............. .

Suvienytose Vabtijeee, ne Ckteafoj, 
paltai

Metama ..... —................... $7.00
Pusei meti .... .................... 8.60
Trims minesiams .. ...... .^—.7 1.75
Dviem minesiams ------- 1.25
Vienam minėsiu! ,75

Lietuvon ir kitur uMeniuosa

Metamu . . 18.00
Pusei meti ............     4.00
Trims mineaiąma  ------- - 2.50

reikia aluti palto Money

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

Pepjjisrion DouVlcday, Doran 8 Co.

Samueliu F.. BUliugtonp ir Sū
naus, Whitby advokatų- firmos 
laiškas Karteriui, Pąfersonui iy 

Kompanijai, Londone 
Rųgpiųčio 17, d. 

“Gerbiamieji: —
“ŠiUP.mi priąijunčiame įums 

krovinių! sąrašą, priduotą mums 
Great Northern: li
nijos..' Kroviniai bus. pristatyti 
d Kartąją,, netoli, Pųrflito 
juos tuojau bus galima atsiun
ti ig stoties, Pabarti?
niu, laiku, namas yru. tuščia^ 
todėl kartu su sąrašu prisiunr 
čiame ir raktus, kurių kiekvie- 

yrą atatlpkumai pažymėtu
* “Visas d.ėžes, kurių viso yrą 
pėnHiasdęšimt,. prašome sukrąu? 
ii j dąlipai jjuu sugriuvusią pi? 
lįes dalį, kuri ant jums prisius? 
tos diagramos yra pažymėtą 
“A” raide. - Jūsų agentas vietą 
•aįškįąi pą^S, neą toji pilie? 
’dąjįš yrą sena, sugriuvusi ko? 
•plačią- Krovinių, traukinys išei
na 9:30 šiąnakt ir Karfaxe 
bus ąpie 4:30 po pietų. Kadan? 
'gi ihųąų klijentas, norį siunti
nius kuo greičiausiai pristątyti 
į vfeto, jrdftU paprašysime prie 
stoties, tu^ątii priruoštos vežF 

.į nieko, nplau^
kigpt dažęs bus galima, sukrau? 

>ti ir nuvežti į. paskirtą vietą. 
Norėdami išvengti laiko gaiši? 

Jhimoi ir visus kitus apmokėji? 
mųi1 formaluipus,. šiuomi pri? 
(siunčiame • jums 10- sterlingų 
ičekį, kurį gavę*malonėsite pri? 
(siųsti mums kvitą. Jeigu mo- 
•kesnis bus mažiesnis, balansą 
prašytume prisieti atgal; jei
gu didesnis/g^vę nuo jūsų
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Naujas No. 22 “Kovos’* 
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TIK įtaikome nayjf 
Ki|KlU!Qą nu 
ma Kaulį N 
na 45 centai

“Iš neoficialių šaltinių pa
aiškėjus, kad SLA. nomina
cijose organizacijos tikslams 
Įę idėjoms 
irimas ir nedraugingąs gaiva
las — sDcialistai, po priedan
gą progresistų ir / dėka to 
fakto, kad taųtininkąi netu
rėjo bendro fronto, laimėjo 
keliose vietose net pirmas, 
vietas, tautiniai nusiteikę 
veikėjai pamatę, stipriai pa
sisakė už bendrą ir vfenijigą 
frontu ir griežtą, tautinę Ii? 
niją.” (žiur. “Vien.” sausio 
12 d.): ’
Tolinus tas tautininkų orga? 

nas pasakoją,, kad: konferencir 
joje, buvo dedapia didžiausių 
pastangų sudaryti bendrą są? 
rašą kandidatų, į SLA. Pildomą. 
Tarybą, kovaj. prieš “socialistus:' 
ir tapo išrinkta ąpecialė komi? Į . . . v' — ' 'sija is 7 asmen 
darbą, tęsti, rengiantis pęie Šu-1 
ąįyJįenijimo rinkimų? (Tą komi? 
sija dąbar veikią, pasi^inusi | 
‘*ŠLA. Tautininkų Veikėjų 
Stonyte”* X

Įš. paduotų čionai1 faktų y0Į 
ąiš^u, t tas' ' s^ąžiąvimąs 
^ęųpsylvapia hotely buvo g^y- 
lųai politįšte PPbįįd^o., Jp; tiks
las buvo, sujungto įi daiktą tąmi 
tikras partines grupes kovaį 
Pjtiąš kitoj, partiipę grupę — so
cialistus, kurie priklauso Susi? 
y^iįimątoię, kąip£ SLA- 
ŲąL są|įnibgai. ątjfeką. savo pa- 
iieigas ir rūpinasi organizacijos! daktarą, 
gerove ne mažiau, kaip kas kį? , 
jįąs, — ką aiškiausiai įrodo bent 
dešimties metų patyrimas, ka- Skęlbitoąį NmijŲ“' 

Susivienijimui, teko atmušto duoda naudą dėlto 
bolšoMilųj atakas, ir fe ,fc 1 

redakto- ‘čialista/ Ši&se Sunkiose kovose yra haUdihfifOS.

Sobeeription Ratai!
18.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago 
18.00 per year in Chicaco 
8c per copy

Entered aa Second Claaa Mattar 
March 7th 1914 «t the Post Office 
of Chicago, III. undar the act of 
Marth 8rd 1879.

Žodis SLA. Nariams
. - . LĮpiltu „I , f Į'

rius, administratorius i ir direk
toriai dalyvavo^ ,konferenci joję 
ir vaidino svarbiausias roĮes 
jos. darbuose, rašo apie ją ši-

AMERIKOS
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Priėmė taksų reformai 
bilių

IllinoisTrečiadienio vakare 
valstijos icgislatuęa priėmė Kel
ly planą. Tas planas tai bilius 
Cook pavieto taksų mašinerijai 
perorganizuoti. Iki šiol, kaip 
žinoma, buvo renkamos aseso 
rių Mf taksų peržiūrėjimo' tary
bos. Ateity, sulig Kelly planu, 
bus skiriami taksų mašinerijai 
vadovauti trys viršilos. "■

Kadangi bilius, kaip jį pri
ėmė legislatura, šiek tiek ski
riasi ąuo, tos formos, kokia jis 
praėjo valstijos senate, tai jis 
sugrįžo dar- į senatą, kad taptų 
užgirtas. Senatas užgyrė jį 35 
balsais prįęš Q. Dabar belieka 
pasirašyti. Kai gubernatorius 
pasirašys, tai bilius taps įstaty
mu ir ieis gąlk>n tuojau.

Į ši bilių žiūrimą, kaip į pir
mą svarbų žinksnį Chicagos fi 
nansinei krykei pašalinti. Bet 
kad ątsteigti Chicagos kreditą 
ir finansus sutvarkyti ,tai rei
kėsią priimti 
bilių taikomu 
ti.

KeHy. planą
merą ęermąko yyriaųsybę, gu
bernatorius Emmersonas, Chi
cagos finansie.riąi, spauda, dau
gelis piliečių organizacijų. .Jam 
priešingos buvo šios jėgos: 
mokratų partijos mažumos 
do Jgoe šalininkai, buvusio 
m Thųmpsono ir buvusio 
beruatoriaus Small grupės
kai kurie interesai iš pietinės 
Illinois dalies.

Kelly planas priimtas 115 bal-

juos 
pąn. 
Kad-

208-ta S LA. moterų 
studentais suteikė gratis ke- 
liasdešimts bilietų j savo meti
nius šokius, kurie įvyks Steu- 
ben Klube, vasario 7 d. Bilie
tų skaičius yra apribotas, to» 
dėl nariai, kurie šokiuose pla
nuoja dalyvauti, prašomi 
užsisakyti pas sekretorę 
Adeline Gilason, telefonas 
cliffe 5756. '

Turėkime vertingą Univetsi- 
ty Klubo reprezeptaciją!

» » »
Be to, kadangi dabartiniu laį- 

ku kai kuriuose universitetuo
se vyksta metiniai kvotimai, 
reguliaria mėnesinis mitingas 
bus atidėtas iki vasario 7 d. 
Vieta ir laikas Duš paskelbta 
vėliau.

Komisijos turi būtinai pri
ruošti savo raportus ir patiek
ti juos nariams. Bus svarsto
ma eilę labai svarbių klausimų, 
tocįel visi 
dalyvauti.

nąriąi yra prašomi 
-Magda.

dar keletą kitų 
tarp įkišiu i sįek-

priimti reikalavo

va
rne- 
gu-

ir

Indai tino šoferius
Gautą, pranešimų, kad gyand 

džiurė indaitinusi šešius asme
nis kaltinamus darymu obs- 
trukęijų laidotuvių procesijoms. 
Tie asmenys turi ryšių su uni
ja automobilių šoferių patai’- 
natijąnčįų laidotuvėse.

Užtiko brayarnę
Sausieji agentai užtiko bra- 

varnę adresu 2024 South State 
Street. Jie areštavo alaus ir 
įrengimų vertė $75,000. Kaip ir 
kituose atsitikimuose, taip šia-‘ 
me bravarnė skiriama Cąponės 
sindikatui.

Bedarbius apgaudinėja

Miesto svarų inspektorius Joę 
Grein su savo pagelbiuinkais 
nužiūrėjo kelis anglių įšvažio- 
tojus, kurie iš chariiy veždavo 
anglis bedarbiams, kad jie vog
davę svarus. Vįenas anglių ve- 

tapo areštuotas, 
kaltinamas tuo, 
paėmęs keturioms 

po

Jis 
kad 
šei- 

pusę

žėjas 
yra 
buvo 
mynoms pristatyti
tono anglių. .Jis nuo visų po 
biskį nuėmęs ir padaręs penke
tų pustonių. Aniems pristatė 
nuvogtą kiekį anglies, o liku
sią dalį pardavė už $8.50. Bet 
likosi sugautas ir turės atsaky
ti už tai, kad vagia iš bedarbių 
anglį ir kitiems pardavinėja.

Rado užmuštą
pęter Todtff, 55 pi., gyveno 

14000 Green Bay avė. Rastas 
negyvas ant geležinkelių kryž
kelės (Pcimsylvąnia 1|.. H. ir 
Niekei Platu KoadL Surado jį 
vįęšįįęli^ policiją, kpri negali 
jfiįųi budo išaiškintų kaįp jis 
buvo u^mųštąs— aj* nelaimė jį 
paliko ant ar kas
kitas atvežęs paliko toj vietoję.

—R. S/

šeši įiauditai, vienas kurių bu 
vo pasirėdęs neva polcininku 

'uniforma, padarė holdapą na
muose Mrs. Helen McNamara, 
$1£ 0raut 
graznų vertes

Išsinešė1 
$4,000.

Pirmu Sukaktuvių 
IŠW^VW8

rxtu vr.

Midtyest Stąreą šveąčįia ilžbąigą

Laiškai Pašte
' ‘ Y--------------------- '

šie laiškai yra ątdJ.ų iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tČRul nueina 1 
vyriausiai paštą (Claik ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii, 
laukelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window,” lobej nuo Adams Rat- 
viis, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąrašą pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tani tikrą Ūuk^, o p,aę-
kui sunaikina.

801
911 
919 
920 
921 
933

936
959
971
9.72
983
984 Ziruolis John

ĄĮmonepc Anlosi 
Fiagui Benediktui 
Juciutei V
Johaunes Annaliese 
Jursęuas jonas 
Lenkszus Juzapa. 
Latvenu Valiems 
Linkus Kun. A. 
Samoska Jonas 
Vilkas Steponas 
Vaitkevice Aleksanęįya 
Zemeckas Eyaų

M “v*ist0 
ir gw>WĮ kokis
kada yra buvęs Cbica^oje. šian
die i>rasięĮę4u 
Stores sauiW9VW- M paskel
bimas viąft ap- 

.gars^im©, T 
jus laąttl M 
west Stores ^putai'siuirnijĮ ši<m~ 
die “Naujieuoisc”.

rlaį yrą ęivąĮU sukąktųvių iš- 
pard^ybW‘ w 
sėkmingo biznio, kurio Midwest 
Stores susilaukė pirmais savo 
gyvavimo, kaipo organizacijos, 
metais, šis išpardavimas yra 
aiškus įrodymas, kad ir nepri
klausomas grosernjpkąs gali 
pardavinėti kqkybe$ prekes už 
tiek pat žemas ir dagį net 
žemesnes kainas kaip didelės 
grandinės sankrovos—čąįnšto- 
rįai.

Tokios žemos kaįnos yra ga
limos delei milžiniškos perka
mosios jėgos bendros organiza
cijos. Kada 272 groserninkai 
perka išvien per savo nuosavą 
sandelį ir perka vagonais, jie 
tiek daug sutaupo, kad gali 
pardavinėti publikai tas prekes 
už nepaprastai žemas kainas. 
Be to visos prekės yra' perka 
mos už cash- 1 • *

Be apgarsinimų laikraščiuo
se, visos sankrovos šiam iš
pardavimui bus ypatingai iš
puoštos. Viskas yra daroma, 
kad tą Įvykį padaryti atsimin- 
tiną.

Ir ši o,rganiząciją ^iaųgįąsi 
švęsdama šias pįymas sukaktu
ves, ne tik kad ji susijaukė di
delio pasisekimo jau pirmais 
metais, bet ir dęįej ląįjĮnętp pub
likos pasitikėjimo. Ęiekvieną- 
me atsitikime jį teįfyė teįsipgą 
ir rūpestingą patarnavimą. Kai
nos visuomet buvo kaip galimą 

j . Vk . ’

'ž^iisip^ Bfttąyuftvt 
mas visuomet buvo mandiaugus 
įr draugišką^- Tokis biziiio 
vedimas patraukė, daug tins
tančių kostumerių į Midwesl 
Stores.

į $is pirinų sukaktuvių išpąr- 
(įąvimas yrą tikrą progą. sutąU- 
pinti. Kainos niekad f b

! kųomli prekės 
'yrą Šviežias, ką tik gąutos šiam 
Upąrdąvimui. fyą įįpąrdąvi- 
paąą yrą uiškus įrodymas, kad 
“4US U’ąKte pigiau pįrkM Mid- 
west sankrovose”.

1 —m
i —. j- ...

i

Phone Boulevard 4139

Mnių patarnavimo W- 
dotuvėu it kokiam* rei
kale v^aonset **ri ąąŽi- 
0 ingai ir nebrango tO- 
dėl, k*d actorimi iš
laidų ažlaikymal *ky- 
ri«-

3367 Auburn Avė.
CHICAGO, '

S, M, SĘŲDAS 
Lietųvii x 

GRAĘORIUS IR ĘALSAMUOTOJAS
Didėli Irz graži (koplyčia dykai

Tel. Roosevelt 7532 i 
-6-----------

■K
................ »

y b r w sy b j.........................

a reter Conrad
J FOTOGRAFAS ~ 
■oi 
F7 Fotografuoju jūsų na-
W , muose arba studijoj.

” 730 W. 62 St.
jfet Tel, Englewood 5840

Lietuves Akužčrčg

Mrs. A. K.
BKp JARUSH

' PHYSICAL
THBRAPY

■ME- « MIDW>
6109 South 
Albany Av. 

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

GARSINKITE ' 
NAIUIKNOSP

ANTANAS KUIDIS
Persiskyrė su 

sausio 20 dieną, 
vak., 1 932 m., ; y -(1, _
amžiaus, gimęs Tauragės apskr-, 
K'vedarnų parapijos, Pasmeltinio 
kaime. ' t

Paliko dideliame nuliudime bęp- 
lį Kazimierą PaleCą, 2 seseris — 
Uršulę Rimkienę ir Oną Bagdo
nienę, 2 švogerius —, Juozapą 
Rimkų ir Antaną Bagdoną ir gi
mines. Lietuvoj 2 brolius -— 
Juozapą Ir Jon^ Pelekus.

Kūnas pašarvotas, randasi 1718 
So. Union Avė.

Laidotuvėse įvyks Panedėlyjc, 
sausio 25 dieną, y8:3Q yąl. ryte 
iš namų į Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčią. kurioje atsibus 
gedulingos pan)a|dps velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv .Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame.
Broliai, Seserys, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius L J. Zolp, Tėl. Boulevard 
5203.

šiuo pasauliu
1 1:00 "valandą 

sulaukęs 40 metų

PETRAS tyĄLYIKĄSį

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 dieną, 9:30 vihųdą 
vak. 1932 m., sulaukęs 45 me
tų amžiTus, gimęs Raseinių ap.^ 
Švėkšnos parapijos, Jamontų kai
me.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Akvalina po tėvais Skimi- 
laitę* d^kęęęįt— Ę^nįslavą ir 
Stepatjią, sęj^.tą Oną ir švogerį 
Rimkus įr Q. Lietuvoj 3
seseris, ąv.pĮgerj pusbrolį ‘it gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 5702 
W. 65TSt;? ™

Ląūlo^yėS įvyk* Pąnędėfy, sau
sio dieną, 8:00 vak ryte iš 
namų į Užgimimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
^ųjiųgos paųįąldo.s ųž vėlionįb, 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Malviko gim
inines. drąygai įr pažįstami esat 
nuo,širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jani pasku
tinį patarnavimą ir ątsisveikiųįiųą.

Nuliūdę liekajne,

Moteris, Dukterys, Sesuo 
ir Qiminės.

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS .GRABORIUS
Patarnauju lai^otuvėie kuopigiauiia. 

Reikale meldžia atsišaukti, o mano 
darbo burite užganėdinti.

Tel. Roo^evdt 251F arba %516

^4 W. 33rd PI., Chic«g<»
SKYRIUS:

S. 49 Court, Cica \. UI.
Jei, Cicero 59^7

, iw. i iį,iį. 11 .................. ,— i 1 «

T.Mona. Yard. 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Y '"'r -

k I - 

Moderniška Kolęplyčia Dovanai
Turiu automobilhia viiokiemi reik* 

lama. Kaina prieinama
*11 HT5S. T- •< » f ,, r ?!_• ?

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Gyąbojęiųs ęhicagoJ

16.46

Boukvąęl 5203

i,3^ So. 49th Ct.

T«1c8»m» '
Cicero 3724 *

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo ii Lietuvos \
Palengvina akių įtempimą, kuri* esti 

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

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

Pbone Boulevard 7589
---------O---------

nwmww.7HWii.Biw

STANISLAVA P^LĘSKIENĖ 
po. tėvais Ucbohititė.-B.4^dik|utė

Mirė po 3 tnętų sunkios vėžio 
ligos, 8 savaites išgulėjusi lovoj, 
gruodžio 23 dieną, 6 v.
19 31 m.,, gimus gegužės 2 d.. 
1888 m.. Gcdcikių kaįm^ Rasei
nių apskr.

Paliko dideliame ųuliudimc vy
rą Antaną, sūnų Juozapa dukterį 
Antos^ — Mrš. R; F. Snatd,

Palaidota tapo gruodžio 26 d., 
1931 m., po pamaldų bažnyčioje 
katalikiškose kapinėse.

Qel platesnių žinių kreipkitės: 
Tooy Pelcfiky, P. Q. BoX7-l*74, 
Sheridan. Wyo. I

Nų|i^ę lie^^rrią, i
Vyrus, Sūnūs ir Duktė.

ryte

11 ..................... — .. ...................... ......

Lietuviai 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
Pbone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkars, Ketvergai* ir Subatoms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliait, Seredome ir Pėtnyčiomt 

1821 So. Halsted Street

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau it pigimų,

i, negu” kiti tocĮel, kad
į priklausau pr<* gta-
I . bų išdirbystėl. /

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
fe SKYRIUS: 
F 3238 S. Halsted 

Tel. Victory 4088

y

* MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

> T
•hViŽn***^**

* *

/M

■ PATARNAVIMAI ĮMENĄ U NAK □
Me» visuomet teikiame širdingą,: simpatinei k ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

a Didyiia Ofisai
4605-07 South Hermitage Avenue

y vi WPS i»l į.

Ofiio it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35cb 8 Habted Su) 
Ofiao valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaii pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEILS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35th « Halsted St*) 
Ofiso valandoi: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedčldianiaii pagal *utartl

Daktaras V. A. Šimkus 
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. Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 Ė. lllth St.
Kampas Wabash Avenae 

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

Dr. Sužana A. Slakis
t Specialistė Moterų it Vaikų Ligą

4145 Archer Avė. ,
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Kety. iki 8 vai.) 
Seredotnii ir nedėliotais pagal msitarimą 

Ofiio Tel. Lafayettė 7337 
Rez Tel Hyde Park 3395

25 METŲ PATYRIMO
Prilaikyme akinių dėl visokių akių

John Smętana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Plątt Bdlg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuę 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Pbone Canal 0523

Tel. Yardi 1829 x

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampan Haląted St. 
Valandos nuo 10r—4, nuo (į iki 8 

Nedėlioki* nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. B. BLUMENTOAI
OPJOMETRIST '

Praktikuoja virš 20 m.
4649, <$. Ashland Ątft.

•" kampas 47th S E 
Tel. Boulevard *6487

,/J. 1 ; U .r,. ... > > i : ' L \ - y..-

Paokite •avo^akū^jišegzaminu<^ci 

Registruotam Optometriatui 
A^ Spe^lis,U|. Virš U metų 

patyrimą* 
Akiniai hud $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak.- kaedic.
DR. J. GROUPE

4<j31 S. A«hty><( Ąv?. Tel. Yard. «Ząp

UčtgyfaĮ. ffidytojąi

O J- KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calnmet 3294 
jkj vaL ęUęųo. ir 

nuo 6 ik: 9 valandos vakar*, 
................................. ......-■..... .

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

Tel. Kenwood‘5107

9 iki H 
nuo 6 iki ? valandai vakar* 

apart ^ntųdieniR ir ketvirtadienio

Phone Canal 622%

RURGASGYDYTOJAS IR
2201 West 22iid Street

Valandpi: f—r3 it 7—8 .
Seredomti h hedeliomii pagal intartį, 
Reaidencija 6W So. Rktymį Stree^ 

Telefoną* Rep*blic 786.8, 
.„■y,., ............. ...........................UI. ........................................................... ......

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3243 So. Halsted Street 
dfiso Tėl. Victory 7188 
Rež. Tol. Hemlock 2615

Telefonai Bonlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiao ialan&oi:

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

4608 South Ashląnd Avė.
Netoli 46th St. Cbicago, 111.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
lui kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
< akušeris.

Gydo staigia* ir chroniškai ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal na u jauti ui 
metodus X-Ray ir kitokius flektroe 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. VStb St., netoli Morgan Si. 

Valandos: nuo 10—12 pietų U 
nuo 6 iki 7:30 vai vakari

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Peirh 6755 ar Randolph 6100

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Aveniu

Valandos U ryto iki 1 po pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 - 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virgiui* 0036

Kės 6600 South Artesian Avensu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas, ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. t

A. MONTVID/M. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

2400 W. Uadison St.

Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lobo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki' 8:30 vaL 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 v. diesą 

Phone Midvay 2880

, Telefonai Yardi 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avansu 

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
R*Z. Telepbone Plaza“200

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytoja* 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedalioj pagal sutarti 
TeL Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.'
Tel Prospcčt 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South .We^tetn Aveniu

Tel. Lafayett* 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto, 
uuo 6 iki 9 valaųdai yakąro

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Sųite 3 
Tel. Proipect 1028

Re?, 2359 S. Leavitt St. Canal 233Q 
P^iąo valandoj 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal lutartj

'Hemlock 8151

DR, y. S. NARES
' (Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 M,arquette Road

Valandos: 9—=-12, 7—9. Antradienį i* 
Retyįrtjjdieni vakarais pagal susitarimą

DR. A. L, YUSKA 
2422 W. Marquette ■'Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefoną GrovehiU. į 5^5 

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

oedėlioma pagal >u*itąrirtH

Dr. Vincent C. Steeje
Dentistas 

41ŽJ0 Arcįęr Avenue 
„j.. i..... .  .i;;.................................. ;.. ..... ... .........................
Pbone Boulevard 704J

DR. C. Z. VEZEU?
Dentistas

uiti 47tb Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos .TeL Drezcl 9191

DR. A. A. R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 1 st Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8. vak. 
Nedėliomis ir švenud. 10—12 dieną.

Tel. Ganai 4050 Veneriškoi

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 5. Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare -

Varicose Gyslos Odos

- Chroniškos ir ilgos ligos
... Skilvio, Širdies, Plaučių, Plfives. Inkstų. 
Darantys Henioroidai. Kraujo ir Nervų Pa- 
krlkimai Astma, Visokios Moterų Liros. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS, CHUIUBGAS IK 

OSTEOFATĄS \
•1407-0 North Ked«le Avenue

‘ Tel. Independente 0033
Valandos: iki 1 v.f p. p. ir nuo

8 iki 0 v. vak.
-!J-jĮSR^Ty.r.SBT: T1:.1 i;,iii;ii-' ■?,; ■ i. .M'jjasi

Advokatai_______
••Mas*«*«**roB*Bim*o««a*«****o**«»M**** |w'************1***''^^

K. GŪDIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
■ 127 N. Dearborn St., Room 1112 

Telefono* C«ntral 44 H 
v^doV ooo« im « n e* 

Gyvenimo vieta
1323 South Hatevt 

Tel. Bpųleyąrd 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai kiekvieną 

vakarą,' išbyru* ketum
Nedelioj nuo 9 12 ątq

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

• Tehfoaaą Canal 2552 
Vąhųdo* 9 ryto iki 8 vąjarų, 

Sirenoj ir Pėtnyčioj ųųo 9 iki (

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mu»to Ofisas 77 į. Wtuhinf/ton St.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: Ucarn., Ketv., it Snbato* 
— 6 iki 9 vaL 

4145 Archer Ąvą. Te^, Lafayettą 1^7

Namų TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BORDĘN 
•(John Basdžiunąi Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

į05 W Adams St.. Room 2ĮĮ7 
Telephont Randolpb 6727

Vedrarais 215 j 2%nd St. mto <-f
Telepbone Rooievelt 9090

NanU t-0 reta tai Republk 960t

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas-

4631 So. Aąbtand Av*. > 
T^l. Boulevard 2800 t 

Rez, 6515 So. RockivąU Su 
Tel. Repnblie 9723

R. A. VĄSĄĮJLE
ADVOKATAI .

11 South Le.
Rqoxu 1934 Tel. Randolpb 033.2
Valandoi nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Hdsta St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki $ vakare
OHb—Utarn., Ketv. ir Subatoi vak. 
Vaaallt—Pan., Scr. h Picnyfloa vak.

■••s
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“Naujienų” Radio 
Pusvalandis

Dalyvauja garsi Makalų šeimy
na ir Bijūnėlio choras

Sekmadienyje, sausio 24 <1. 
įvyksta trečias “Naujienų” ra
dio programas iš stoties W.G. 
E.S. (1360 kilocycles). Vėl nau
jas epizodas \ iš Makalų šeimy
nos nuotikių, nauji jų papras
to kasdieninio gyvenimo 
džiaugsmai, rūpesniai, inciden
tai airiški kės Malęs su Maka- 
liuku ir 1.1, ir t. t.

Be Makalų šeimynos progra- 
me dalyvaus plačiai žinomos 
dainininkės Anelės Salaveičikiu- 
tės-Steponavičienės vedamas 
Northsidės vaikų choras “Bi
jūnėlis”, kuris programų pa
margins dainomis, jaunučių vai
kų talentu. Gabios dainininkės 
vedama draugijėlė puikiai at
lieka savo 'dalykėlius ir klau
sytojai tikrai džiaugsis išgirdę 
jų melodingas dainas.

Dar tik du kartus perduotas 
“Naujienų” programas susilau
kė stebėtino populiarumo ir 
laiškai nuo klausytojų į Nau
jienų ofisą tiesiog plaukte plau
kia. Jų yra tiek daug, kad ne
galima visų perspausdinti dėl 
vietos trukumo. Laiškai ateina 
ne vien iš Chicagos, bet ir iš 
tolimųjų kolonijų, iš Detroito, 
Michigan City ir kitų miestų, 
kur visi lietuviai klausytojai 
entuziastiškai atsiliepia apie 
“Naujienų” programą, ypatin
gai apie Makalų šeimyną. Ne
pamirškite jo pasiklausyti ir 
ateinantį sekmadieni. Išgirski
te kas vyksta pas Makalus, ir 
beto, pasidžiaugkite gražiomis 
“Bijūnėlio” choro dainomis. 
Stotis AVGES. Laikas 6-tą va
landą vakare.

Įspūdžiai iš Naujie
nų koncerto

Jau per kelias savaites prieš 
“Naujienų” koncertą lietuviai 
chicagiečiai ir apielinkėje kal- 
bėjp apie busimą sausio 17 d. 
Naujienų koncertą. Nemažiau 
už kitus rūpėjo jis ir man. 
Nes, viena, norėjau išgirsti 
gražų koncertą, o antra, tai 
sutikti seniai matytus pažįsta
mus bei draugus, kuriuos tik 
ir galima susitikti Naujienų 
parengimuose.

Ir štai mano laimei šeštadie
nio Naujienų laidoj, eilėj dar
bininkų, kurie turės dirbti Nau
jienų koncerte, įrašytas ir ma
no vardas.

Smagi žinia, pamaniau sau. 
Nors gal viso koncerto ir ne
teks pamatyti dirbant, bet su 
pažįstamais tai vis tik teks su
sitikti. f

Kadangi buvo garsinta, kad 
koncertas prasidės kaip 5 vai. 
po pietų, o darbininkai kad bu
tų vietoje kaip 4:30 vai., ir 
kadangi gana toli nuvažiuoti į 
vietą, kur atsibuvo koncertas, 
būtent į Lietuvių Auditoriją, 
Bridgeporte, tai po antros vai. 
po pietų leidausi į kelionę ir 
pribuvau j Bridgeportą dar ke
letą minučių prieš 4 valandą. 
Manau sau, dar turiu daugiau 
nei pusvalandį laiko pasigerėti 
Chicagos lietuvių Vilniumi- 
Bridgeportu.

Bet priėjęs prie ykuditorijos 
jau pamačiau eiles mašinų ir 
grupes žmonių besirenkančių į 
Naujienų koncertą. -Nusiskubi
nus į svetainę pasirodė, kad 
jali kelios pirmos kėdžių eilės 
užimtos vkoncerto mėgėjų. Iki 
5 vai. jau buvo pilna svetainė, 
o dar už pusvalandžio užsigru- 
do visi praėjimai ir laiptai. Ki
ti negali prasimušti į svetainę 
ir gryžta supykę namo rūgo- 
damų kad Naujienų koncerto

NAUJIENOS, CfiltfSgO, UI. 
y——****——*»—*■ —*—«■■ ■ ■■« »miw—»■*»»>
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rengėjai nepąėmė erdvesnės 
svetaines. • (

Jau iš svetainės girdisi mu
zikos ir dainų garsai,- o publi
ka vis grudžiasi ir grudžiaki ir 
jau apie 6 vai. rodėsi, kad plyš 
Auditorijos sienos. Dirbti pri- 
seina apatiniame aukšte svetai
nės: tai prie durų, tai prie ar
tistų drabužių. '

Artistų suėjimo vieta — ma- 
'žojY Auditorijos svetainė — 
virte verda jaunimu: “Birutė”, 
“Pirmyn”, Simfonijos orkestrą, 
ukrainiečių baletas ir šiaip pa
vieniai artistai. Visi linksmi, 
patenkinti.

Kiekvienas grupuojasi apie 
savo vedėją, čalis vaktuoja ir 
tvarko artistų drabužius, ir 
kartais užėjus “bizi”, reikia ei
ti jam į pagalbą.

Kitoj mažojoj svetainėj Se
nas Petras su šeimininkėmis, 
p. p. šmoteliene ir Kemėšiene, 
girdo ir valgydina ištroškusius 
ir išalkusius. Visur linksmas 
klcgėsis bei juokas. Rodosi, 
kad ir pati “depresija” palinks
mėjo.

šis tas tenka nugirstu ir apie 
Naujienų-Vanagaičio bylą. Įtar
tais tenka išgirsti žodį kitą iš 
tų pačių žmonių, kad Naujie
nos nepilnai juos užganėdina, 
bet kuomet kas Naujienas puo
la, tai tie patys žmonės, taip 
sakant, deda už jas savo gal
vas: tai ve ką reiškia pulti 
nuosaikiai ir švariai vedamą 
publikos mylimą laikraštį.

Apie devintą valandą, pasi
baigus koncertui, būriai žmo^ 
nių pradėjo eiti namo, tai vis 
ėjo iki 11 vai. vakaro; ir dar 
vis svetainėj nebuvo vietos.

Tik jau apie pusę po vienuo
likos šiek tiek praretėjo, apie 
1 Vai.1 ryto užsibaigė visas 
triukšmas. Kadangi jau visa 
pašalinė publika buvo išėjus, 
tai pasiskubinau ir( aš į namus, 
palikdamas kitus vakaro darbi
ninkus ir artimus Naujienų 
draugus besįdžiaugiant smagio
mis koncerto pasekmėmis ir 
lietuvių užuojauta. —J. A-la.

18 g-vės apielinkė
Lietuvių Misijos Draugija 

šios depresijos laiku stengiasi 
padėti sunkią naštą nešti mu
sų suvargusiems tautiečiams. 
Šimtai jų ateina’ pas mus kas
dien prašydami patarimo arba 
pagelbos.

Kadangi musų misija negau
na nė vieno cento iš Joint 
Emergency Relief Fund, bet 
kadangi mes žinome kur to 
fondo pinigai eina, tai siuntėme 
bedarbius į artimiausias pašal
pos stotis. Bet nelaimingi su
vargę lietuviai sugrįžo iš vie
nos stoties be pasisekimo. Iš 
ten juos siuntė pas jų tautos 
dvasininkus, o ten dvasininkai 
ir jų komitetas visai atsisakė 
šelpti lietuvius, kurie nelanko 
dažnai bažnyčios ir neremia jos 
vertelgystės. Ne gana to, ka'd 
bedarbius vargino varinėdami iš 
vienos vietos į kitą— nuo Ai- 
nošiaus prie Kaifošiaus, nuo 
vilko prie meškino — dar pa
galios juos atskalūnais •a'pšau- 
kė.

Dįibar, jei tie žmonės teisybę 
kalba, tai nebereikia tylėti, bet 
reikia rengtis prie darbo. Ma
tydami neteisybę ir išnaudoji
mą iš visų pusių—ką turime 
daYyti? t ' , i

Visi esame girdėję apie pa- 
kajų ir ramybę, bet jos nema
tyti ir nematysime iki Kuni
gaikštis Pakajauš neateisi Po
vilas sako: “žinokite tą, kad 
paskutinėse dienose ateis biau- 
rųs laikai, žmonės bus saumy- 
liai ir godingi”. Ah taip nėra 
dabar?

Musų draugija gauna iš Bak- 
ers Club atliekamos duonos, ku
rią mes išdaliname kiekvieną 
dieną žmonėms, Taipgi retkar
čiais gauname kitko iš valgio, 
drabužių ir čeverykų. Taigi 
kviečiame tautiečius bedarbius 
ateiti paa/mus, mes dalinsi
mės su jumis ką turėdami pa!- 
sidalinti. O tie, kurie galite 
maž daug kitus šelpti, atsiųs
kite pas mus senus drabužius,

Dainininkės /Anelės Salaveičikiutės-Steponavičienes vedamas Northsides vaikų choras “Bijūnėlis”, 
kuris dalyvaus “Naujienų” radio programe selcmadicnyje, sausio 24 d. Programas perduodamas

čeverikus ir iš valgio ką galite, 
gi mes viską išdalinsime veltui 
reikalingiems pašalpos. Jeigu 
pinigais norite šelpti, t'a’i pra
neškite mums, o mes su džiau
gsmu suteiksime vardus ir ad
resus šeimynų, kurios yra var
go prispaustos. Jus patys tuo
met galėsite pas juos nuvažiuo
ti ir juos šelpti, nes pinigų mes 
neimame. Jeigu nebūtų gali
ma jums patiems pas mus reik
menų atvežti arba atsiųsti, tai 
praneškite mums, o musų tre
kas tuojau prie jūsų durų su
stos. ,

Kviečiame visus tautiečius 
pas mus atsilankyti, ir busite 
užtikrinti, kad mes gerą darbą 
dirbame.

Lietuvių Misijos Draugija, 
1836 So. Halsted street; telef. 
—Rooscvelt 8450.

Cicero
Didelė sloga nukrito

Visi gerai pamena, kad per
nai buvo daug triukšmo sukel
ta deliai pavedimo privačiai 
kompanijai teisės vandenį pa
rūpinti musų miestui. Gyvento
jai sukruto, sujudo. Kaštavo 
pinigų, vienok pavedimas buvo 
sulaikytas ir gyventojai spyrė 
savo valdininkus, kad tą pa
tvarkymą jie atšauktų. '

Tame reikale valdininkai 
taipjau pasiskirstė, tai reika
las ir tęsėsi ištisus metus. Vie
nok priėjo galas.

Praėjusio pirmadienio vaka
rą miesto valdyba turėjo ,susi- 
riknimą.ir tą nelemtą patvar
kymą atšaukė, vadinasi, tarimą 
panaikino. Deliai to’"visi džiau
giasi, ir tą reikėjo seniai pa
daryti.

Piliečių atidai
I z - J
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Antradienį, 26 dieną šio mė
nesio, yra registracija. Kurie 
esate piliečiai persikėlę iš Chi
cagos ar iš kitur, tai užsiregist
ruokite, kad turėtumėt teisės 
balšuoti 23 dieną vasario. Re- 
gistra'cijos vietos bus atdaros 
nuo 8 valandos ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Visiems bus progra pareikšti 
savo valią balsavimu. * Ypač Jie-: 
tuvių nusistatymas šiemet yra 
remti p. Kimbarko kandidatū
rą. Taigi žiūrėkite, kad turėtu
mėte teisę' balsuoti. O Kimbar- 
kas turi būti išrinktas for sure!

Nepaprastas Lietuvių Raudo-1 
nos. Rožės Kliubo susirinkimas I 
įvyksta šiandie, , penktadeinio 
vakarą, p. Lukštienės svetainėj. 
Kiekvieno- nario’ privalųmąs da
lyvauti susirinkime, kad paskui 
nebūtų jokių užmėtinėjimų.

Visi žino, kad Raudonos Ro
žės Kliubas yra viena’s iš gar
siausių šioje apielinkėje n,e tik 
lietuvių^ tarpe, bet ir kitatau
čių. Garbė, kliubo vadams už 
gerą- reputaciją.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
atakavo $10 labdarių 81 kuo- 
-  ■ ■     u        '

GERB. Naujienų skaityto
jos ir. skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi z 
Naujienose.

iš stoties WGES 6-tą' valandą vakare.
*

pai. čia labdariai lošia svarbią 
rolę šelpdami biednuomenę.

Ateinantį sekmadienį popiet 
vietos Lietuvių Liuosybės ben
drovė turės dešimties metų su
kaktuvių apvaikščiojimą—kon
certą. Programas platus.

'—Korespondentas.

SPORTAS
šiandie ristynės

šiandie šv. Jurgio parapijos 
svetainėj “drapiežnas daukas” 
Banccvičius susirems su “grai
kų demonu” Bill Demctralu. 
Kuo ta’s susirėmimas'pasibaigs, 
-r-sunku pasakyti. Dzūkas yrą 
tikras, jog jis neduos graikui 
paniekinti lietuvių vardą.

Risis dar p. Shikarskis, ku
ris nesenai atvyko iš Klaipė
dos, su K. Aukštaičiu, Levickas 
su Juzėnu ir kiti. Ristynės pra
sidės 8 va’l. vakaro.—N.
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Lithunian JJniversity
Club

Important 1

The students have a number 
ofz complimentary tickets for > 
the dancc, given by 208th Wo- 
men’s Lodge of L. A. A. (Lith- 
uanian Alliance of America) 
at the Steuben Club, February 
z7th. For reservations please 
call the secretary Miss Adeline 
Gilason, phone: Radcliffe 5756.

Lct’s have a worthy repre- 
sentation!

ATIDARYMAS
Naujo Didelio 

Lietuviško

Meat Marketo
Šeštadieny, Sausio 23 d., 1932

Didelis pasirinkimas visokios šviežios, rūkytos mėsos 
ir paukštienos ir tt.

Šios žemos kainos yra labai įtikinančios .
į Pork Lai n r..... .

Veršiena ntio'kulšies „ 
Veal Roast ..........
Taukai, netarpyti ....
Šviežios kojos ..........
Lašiniukai rūkyti .....

. Round Stekas ......C......
Ateikite ir susipažinkite su mumis. Patarnausime

mandagiai. z f
. šeštadienyj perkantiems už 50c ir daugiauš bus duo

damos dovanos. " . ' •

Federal Meat Markei
.1949 So. Halsted Street

In as much as finai exami- 
nations \Vill be held at Severai 
universities, it is deemecĮ ex- 
pedient to defer the regular 
mcėting of the club until Feb
ruary 7th. Time, place to be 
announced later.

The committees are, reųuešt- 
ed to prepare their reports for 
submissiohv before the assemb- 
ly. Severai very important 
ųuestions will be discussed, 
therefore all of the members 
are urged to attend.

Besides, do not- forget the 
dance that evening! —Magda.

Kenosha, Wis.
Keno! Notice

1’11 bet this sounds likę voices 
from the dead. Kėnosha has 
been rather' silent.

ŽIUREKJE!
Nuduotas Aspirinas

TukstančIai dėžučių nuduoto
— netikro aspirino tapo pakista 

marketan. Dabokitės! Nerizikuo- 
kit ir griežtai atsisakykit priimti to
kią dėžutę, kuri nėra pažymėta 
nuine Bayer Aspirin”. Neimkite į' 
savo vidurius nė vienos tabletės, ku
ri nėra pažymėta ^Bager”. Pasakys 
kitę apie tai savo - šeimynai ir savo 
draugams. Atmeskite kiekvieną pre
paratą, kuris jums siūlomas kaipo 
“tokis pat’’ ar “panašus” Tiktajam 
EĮayer Aspirinui., 
Reikalaukite ir priimkite tiktai šią 

dėžutę, šias “Bayer” pažymėtas
Tabletes.

...... 9I/2C SV

....  11%C

...... 61/2C

..... 51/2C

...... 21/2C
,.X. lt)l/2c sv-
........  15c sv.

SV.
SV.
SV.
SV.

Young peoplė of BLA. 838 
are giving a bunco and card 
party Friday, Januly 22nd, 
1932 in the German-American 
Home at 7:30*P. M.

There. vvill be prizes awarded 
for highest scores i n bunco and 
cards.

Ah, refreshments vvill ' also 
be served.

After the games there vvill 
be dancing.

A šmuli admission vvill be 
charged.

Everybody is cordially invit- 
ed.

Young people have> not be 
getting good support from the 
elders. How about shovving 
some spirit? It’s never too late.

Forget other dates and “what 
have you” and come down.

A. Bagdonas.

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS DETROJIEČIAMS
Liet. Soc. S. 116 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj, 24 d. sausio, pas 
drg. Strazdus, 744 5 Prairie Avė., Det- 
roit.

Visi atsilankykite, nes yra svarbus 
reikalas. — F. Lavinskas.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI l

Kaz Heat Intenstfier Co. 4624 So. 
Western Avenue praneša gerbiamai vi
suomenei, kad Edvardas Butkus gyve
nantis 936 W. 3 3- St., virš minėtoj 
kompanijoj nedirba ir neturi .teisės jo
kių kontraktų daryti, kolektuoti arba 
kitus darbus atlikt.

ANTANAS KAZLAUSKAS.

JEI JUMS REIKIA 
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEĄTING SUPPLY COMPANY, Ine. 

'N. W. Cor. 55th and State Sts 
Phone: Atlantic 4^90-1

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS. flUT.FURTNftS VANOS 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTĄI

Buvo 
50c 
75c 

1.00

ra

Dabar 
35c 
50c 
75c

2.50
2.00

Naujos Nužemintos Kainos
Garo ir lafių pirtis 
Garo, maudynS ir lašai 
Garo Ir elektros maudynS 
Turkiška ir Elektros 

pirtis ir kambarys
Sulphurio maudynS
Pilnas elektrikints treatmen-

tas ir Sinusoidal mašina 3.00
Pilnas treatmentas 4.50
Elcktrikinis Masažas 1.50
Vaistu ar alkoholio Jtrinimas 75c 
Moterims antradieniais—diena ir v

1657 W. 45th St.
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4S59

1.50
1.50

' 2.50
3.50
1.00

J 500
vakarai*

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St,

Šiandie
Dvigubas programas

“Čonvicted”
’ su

ARLEEN PRINGLE

/ \ “Range Law”
SU- /

KEN MAYbjARD

Taipgi
‘ Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

RAMOVA
| ITHEATREri

35 e Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“Sucide Fleet”
su

BILL BOYP rr k.
ir

The Age for Love’
su

BILLIE DOVE

Be to dieną — Epizodas iŠ 
“THE GALLOPING GHQST“

Taipgi,
Komedija, Žinios, Pasakėčios,

Margumynai. \

CLASSIFIEE ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTBS 

AMATO

Dienomis M vakarais. Del informacija 
lauk arba rašyk t '

INTERNATIONA^ BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
, MENTAS

r Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaųs. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas? 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

h urmture Eixtures 
Rakandai-Itaiuai

’ARDAVIMUI pigiai 4 kamb. rakandai, 
mažai* vartoti. Parduosiu kartu arba 
atskirai. Priežastis pardavimo išvažiuo
ju į Lietuvą. 4459 So. Wa»htenaw 
Avė., užpakaly.

For Rent
EXTRA, EXTRA. Rendon Storas 

su visais grosernės ir bučernės fikčeriais, 
arba gera vieta dėl saliuno. 4550 So. 
^4arsbfield Avė. Lafayette 0591.

Personai
J Asmenų leSko__________

PAIEŠKAU Antano Masilio- 
nio, klusio iš Akmenių kaimo, 
Subačiaus parapijos. Atsišau
ki t, ar kas žinot praneškit. 
Juozapas Stumbris, 936 W. 34 
PI., Chicago, 111.

—o-----

PAIEŠKAU draugo Antano Kudžiaus. 
paeina iš Leipalingio par.. Suvalkų rėd. 
Sykiu tarnavome Amerikos kariuomenėj, 
Murmancke, Rusijoj. Prieš it po karo 
gyveno Donorą, Pa. Ar jis, ar pažys
tami, jį žinantis, malonėkite pranešti. 
Josepb Mosgers, 6400 S. MarylJnd Avė., 
Chicago, III.

i—" g".‘—0)... ■

PRANĖ VENCKIENĖ. Stasio Venc
kaus našlė, kuri seniau gyveno sulig ad 
reso: 931 West 3IstXPlace, prašoma 
skubiai atsiliepti į Lietuvos Konsulatą. 
Room 1904, 201 North Well$ St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kalbantis lietuviškai 
ir lenkiškai pardavėjas, pageidaujamas 
patyręs groserio dalykuose, bet nebūti
nai. A. Bukowiecki 8 Co., 4446 So. 
Ashland Avė.'

REIKALINGA mergaitė dirbti prie 
kasos su patyrimu.

363 1 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI buėemė ir grosernė. 
vieta išdirbta per daug metų, biznis ge
ras, parduosiu pigiai.

4438 So. Hęrmitage Avė.

PARDAVIMUI pigiai Hardware 
Store, su namu arba atskirai. 2622 W* 
69 St. Tel. Prospect 0833.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namų. Kas nori pigiai nusipirkti na
mą ir biznį atsišaukite.

6001 S. Carpenter St.

PARSIDUODA barbemė iš priežas
ties ligos, 724 W. 14 PI. Savininkas 
Kazimieras Yutelis.

PARDAVIMUI delicatessen ir gro
sernė, geras biznis, geriausias pasiūlymas 
paims jį, 5605 S. Morgan St.

PARDUOSIU kampinį su bizniu na
mą, grosernės, fruktų ir -žaluminų biz
nis per 15 metų. Geriausias ir pelnin
giausias biznis. Verta patirti. šauki
te Belmont 7793.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša- 
pa. išdirbta 3 metai. Kambariai pagy
venimui. 1819 So. Union Avė.

Real Estate For Sale 
Nnmai-žemė Pardavimui 

^PARSIDUODA 5 kambarių namas 
2 barnės. žemės 75x300. Galima lai
kyti gyvulių ir paukščių. Atsišaukite 
pas savininką. 6001 S. Carpenter St. 
Englewood 2116.

PARDAVIMUI 2 akrai lygios ir la
bai derlingos žemės. Geriausia daržo
vių farma: arti 147 gt. ir 4 blokai nuo 
Cicero Avė. Yra pastatytas 6 kambarių 
namas, turintis plumbingą ir elektrikinę 
pumpą viduje. Yra ir nedidelių vaisinių 
medžių. Geriausias pirkinys Chicagoje. 
Mažas (mokėjimas, likusius kaip rendą. 
Ateikite arba rašykite.

J. N. MASHKEN. 
4443 So. Wood St., 

2nd fl. rear.

PARDAVIMUI 2 flatų garu Šildo
mas. 7 ir 8 kambarių. arti Central 
Park ir Lezinton. Tel. Van Buren 3019

PARDAVIMUI 4 kambarių mūrinis 
cotage $1600. 2308 So. Damen Ave» 
cottage $1600, 2308 So, Damen Atėį




