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Sovietu Lenkų Nepuolimo Sutartis Pasirašyta
“Absoliučiai nieko 
nereiškia” tvirtina 
sovietai vokiečiam

Defecitas jau pasie 
kė $1,500,000,000

Pelno tuksų surinkta $499,- 
224.366 mažiau^ kaip pernai;

Karo pavojui ištikus ar ginčams 
iškilus jokia trečia partija ne- 
prileidžiama

Maskva, saus. 26. — Maksi
mas Litvinovas, U. S. S. R. už
sienių reikalų komisaras ir 
Lenkijos atstovas Stanislovas 
Patek vakar pasirašė trijų metų 
nepuolimp sutarti tarpe tų dvie
jų šalių. Litvinovas taip pat 
pareiškė, kad nieko netrukus 
tokia pat sutartis bus pasira
šyta su Rumunija.

Sovietų sutartis su Lenkija 
yra duplikatas tokios pat sutar
ties su Suomija, pasirašyta sau
sio 21 d. ir sutartis su Rumu
nija bus duplikatas sutarties 
su Lenkija. Rusija, taip jau 
tikisi greit pasirašyti panašias 
sutartis su Latvija; Estija ir 
Japonija.

šiomis sutartimis, kilus gin
čams tarpe susitarusių valsty
bių, jokia trečia valstybė nebus 
įsileidžiama į derybas. Kiek 
svarbos turės tokios sutartys, 
gali netolima ateitis parodyti.
Sutarčių pamate išrisi turį sayo 

interesus^
* —, •» ** •, , i ' ' 

Berlynas, saus. 26. — Prieš 
išvažiuodami j “meilės baliui, 
kitaip vadinamų nusiginklavimo 
konferencija ’Genevoje, bolševi
kai ir lenkai sumanė publikos 
akyvaizdoje pasikrarytį vieni 
antriems rankas. Ta: reiškia, 
kad besikratant, nė viena pusė 
nelaiko ginklo dešinėj rankoj, 
arba dar kitais žodžiais, kad 
sovietų Rusija, Lenkija ir Len
kijos didelysis brolis Francija 
nei nematė susibarti. Bet tai 
bičiulystei yra leidžiama ir ne
tikėti.

šis sutarties .biznis turi savo
tiškų išrokavimų užpakalyje. 
Francija norėjo prekybos su
tarties su sovietais ir sovietų 
užsakymų. Sovietai sutiko su 
ta sąlyga, jei Francija su ja 
pasirašys nepuolimo sutarti. I 
Francija sutiko su ta sąlyga, 
jei sovietai pasirašys tokią pat 
sutartį su Lenkija, o I>enkija 
sutiko su ta sąlyga, jei sovie
tai pasirašys tokią pat sutartį 
su Rumunija' ir Pabaltijo vals
tybėmis.
Sovietai savo vis tik neatsižada

Tuo pačiu tarpu sovietai Ru
munijai nesutinka atsižadėti 

■ Besarabijos, tik sutinka kol kas 
jos nepulti, o Vokietijai duoda 
aiškiai suprasti, kad tos sutar
tys “absoliučiai nieko nereiš
kia“.

Vokiečiai tuo tarpu rengia 
demonstracijas ir reikalauja, 
kad arba Francija ir Lenkija 
nusiginkluotų ligi tiek kiek Vo- 

k kietija, arba Vokietija ginkluo
simi ligi tiek, kiek ginkluotos 
Francija su Lenkija.

. . / ■■ ■ ;
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Washington, saus. 26.— Nuo 
pereito liepos 1 d. ligi šio sau
sio 23 d. valdžios finansinių 
operacijų nuostoliai pasiekė 1,- 
500,000,000. Baigiant suvesti 
skaitlines sausio 23 vakare, 
rasta kad valdžia surinko
visų galimų šaltinių vos $1,- 
224,738,582 ir išleido per 
laiką $2,725,814,832, tokiu bu-, 
du likdama su $1,501,075,250 
deficito.

Pajamų taksos nukrito nuo 
$1,129,791,945 pereitais metais 
ligi $630,567,597 šiemet.

Ką dievai nori nubaus
ti, tam pirma atima 

protą
Inžinieriams (besiginčijant, Va

tikano sienos giliau plyšta

Vatikano Miestas, saus. 26, 
— Inžinieriams besiginčijant, 
kas daryti su Vatikano rūmais, 
Šeštadienį pasirodę plyšiai grin
dyje ir sienose dar labiau pa
daugėjo ir biblioteKOs bei La- 
pidary muziejaus rūmuose pa
siekė pačių palubių. Taip jau 
po langai? šiantįįen ^pasirodė 
plyšiai. Vieni mandi kad rei
kia visą Vatikaną nugriauti ir 
Statyti naują, kiti tiki, kad ga
lima senuosius rumtis pataisy
ti, padedant naujus pamatus ir 
įliejant cemento į sienas.

Anglijos kalėjimas ap
gultas; bijo naujo 

sukilimo
■ Dartmoor, saus. 26. — šios 

vietos kalėjimas yra apsuptas 
kariuomenėn kulkosvaidžiais 
strateginiuose punktuose ir 
skersai visų kelių iškastos tran
šėjos su tikslu apsisaugoti nuo 
naujo kalinių sukilimo ir jiems 
pagalbos iš laul<o.

Užvakar įvykusiose kruvinose 
riaušėse, sužeista 95 kaliniai 
iš 300 sukilusių.

Moze buvo karalaitės 
meilužis

Archėo- 
ty tuose

London, saus. 26. 
logijos kasinėjimai 
daug padeda žydų istorijai pa
tikrinti. Suradus princesės Ha- 
tasu, kuri valdė Egyptą 15 
šimtmetyje prieš Kristų, kapą, 
Sir Charles Marston tikrina, 
kad Mozės buvo tos karalaitės 
favoritas ir kad po jos mirtie# 
naujas faraonas Totmes III 
išvijo visus Hatasu meilužius, 
jų tarpe ir Mozę.

Dvylikos pėdų aukščio 
paukštis ,

Gamtos

>ORR&
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
v našauja:

Nepastovu; galimas sniegas 
ar lietus; nedaug permainų 
temperatūroj; besikaitaliojantis 
vėjas. j

Vakar temperatūra apie 85.
■ r ,

London, saus. 26.
Istorijos muziejus prigavo iš 
Madagaskaro paukščio aeiyornis 
kaulus, 12 i5ėdų aukščio. Apie 
tuos paukščius pasakojama 
Arabų Naktų legendose.

Indijonai neteko 18,000 
avių

,1, , I .1^ 1 ■■

Galjup, Naujoji ^leksika, 
saus. 26. — Nava j o indijoinki 
laike paskutinių audrų neteko 
apie 18,000 arba 36 nuošimčius 
visų, savo avių

[Acme-P. B A. Photo]

Tautininką “Atsto 
vybė” jra

Mahatma Gandhi jauniausias 
sūnūs Ramdas, kuris tąpo areš
tuotas ir įmestas į kalėjimą.

Kaip nuslopinta 
sukilimas Salva
doro respublikoje

2000 sukilėlių užmušta; aristo
kratų vąikąį medžioja liku-

' sius radįkąĮųs

San Salvador, saus. 
Salvadoro respublikos 
na’’, visi aristokratai 
vyrai apsiginklavę ligi dantų 
vaikščioja gatvėmis padėdami 
savo perversmininkų valdžiai 
slopinti revoliuciją, kurią jie 
vadina komunistu sukilimu.

Turtingo bankierjaus Rodol- 
fo Duke pasiūlymu karininkų 
juntos valdžia išdalindama vi
siems arisfokr.ątams šautuvus 
ir revolverius* davė jiems pilną 
valią šauti vietoje bilc komu
nistą iš pamatymo. Virš 300 
turtingiausių šeimynų sūnų, 
stipriai ginkluoti, zuja ieško
dami išlikusių laisvėj bile radi
kalų. v

Amerikos, Anglijos, Kanados, 
Italijos diplomatai iššaukė sa
vo šalių karo laivus, savo pilie
čiams reikale ginti.

Neoficialiai pranešama, kad 
pereito savaitės galo sukilime 
užmušta virš 2,000 sukilėlių.

26. — 
“smeto- 
suaugę

Baltieji vėl sumušė ha- 
wajiečius

Honolulu, saus. 26. — Pilie
čiai kalba, kad amerikiečių rei
kalavimai “stitvarkyti” honolu- 
liečįus, yra tik dbmai, leidžiar 
mi į akis. Vakar tūlas laivyno 
leitenantas su savo broliu su
mušė dcl kokios tėn moters ha- 
wajietj. Po to kiti du karinin
kai vos išsisuko smurte iš ha- 
wajiečių pusės.

. . . . ■'--------- rr------W ...
Divorsas dėl “išeinamos 

nakties”

BrOoklyn, N. Y Tautinin
kų komisija iŠ 7 asmenų, kurią 
jie buvo išdidžiai pavadinę “At
stovybe”, dar nieko nenuveikė.

Ji buvo, kaip visuomenė ži
no, išrinkta ^luptoje tautininkų 
veikėjų konferėhcijoje, sausio 
10 d. New Yorką hotely Penn
sylvaniia. Kadangi konferencija 
nestengė “suvienyti 'tautą” 
(mat, buvo daug kandidatų ir 
kiekvienas už save balsavo, ką 
aiškiai parodo balsavimų skait
linės), tai buvo pavesta tai ko
misijai padaryti “bendrą šlei
fą“ prieš. socialistus.

Paskutinį pdsčdį “tautinihkų 
atstovybė” laikė pereitą penk
tadienį, bet ir vėl nesusitarė. 
“Tauta” nesi.Klijuoja į daiktą, ir 
gana!

Vienas “atstovybės” člunkas, 
p. žemantauškas, gyvena Wa- 
terburyje ir “atstovybės” dide
liuose darbuose ' nedalyvauja. 
Kitį šeši dar neša šuųkų jun
gą, bet jaii **kąi4 kuHė atbuli 
pradėjo trauktis. '

Kai ^atstovybė” dabar susi
renka, tai ne tik užsidaro, bet 
ir užsirakina duris. Ji baisiai, 
nustebo, pamačiusi, kad “Nau
jienose” viskas; aprašyta^ ką ji 
svarstė. Dabari ieškoma “šnipo- 
išdaviko”, kuris jos /paslaptis 
praneša j Chicagą, bet dar iki 
šiol nesuranda. Tai basiat ner
vina “atstovus”. Jie dabar kits 
kitą įtarinėja, ir santykiai to
lyn darosi blogesni.

Girdėjau šitokį juokingą at
sitikimą. Atlaikę slaptą, labai 
sekretną posėdį, užrakintomis 
durimis, “atstovai” nusmukusia 
tautiška dvasiu cimpina namo. 
Staptelėja “spykyzėje” sustip
rinti yytišką ūpą. Prie čierku- 
tės išsikalba su užeigos savi-\ 
ninku. Pasirodo, kad jisai jau 
žino, ką jie svarstė ir tarė (ir 
ko nenutarė)! Ar nelabasis čia 
painiojasi, kad “atstovybės” 
sekretai taip greitai išeina ai- 
kštėn? . , 4 r

Jeigu “žvalgybininkas”, kuris 
“išduoda” tautiškų, vyrų pasi-1 
kalbėjimus, nebus tuojau su
rastas, tai “atstovybė”/ gaus 
nervų ligą.

Tuo tarpu patyriau, kad iš 
“tautiško šeškomo” rengiasi 
trauktis p. Strimaitis ir dar du. 
Tuomet pasiliks tiktai Ginkus. 
Sagevičius ' ir Valaitis—grynai 
fašistiška traice. Ar ji Susivie
nijimą “užkąriaus”—pamatysi
me.

Veik;

(Specialia pranešimas “Nau
jienoms”) ,

EXTRA
.......... ..  !■ n ................... .
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Sėt h W. Richardson, kurį A- 
merikos valdžia paskyrė tyri
nėti įvykius Filipinuose.

Trukdo pravesti bedar
bių pagalbos įstatymą

Springfield, I1U, saus. 26. — 
Skubiai įneštas legislaturon f- 
statymo sumanymas, kad butų 
skiriama $20,006,000 Chicagos 
ir Cook apskričio bedarbiams 
gelbėti, randa didelių trukdymų 
iš politikierių puses. Pašauktas 
specialiai gubernatorius Em- 
merson, kad jis parėdytų legis- 
laturai įstatymą neatidėliojant 
pravesti.

Išvyti jėzuitai atvyksta
Amerikon

Roma, saus. 66. — Išvyti iš 
Ispanijos jėzuitai bus išsiunti
nėti į Suvienytas Valstijas, Ho- 
landiją ir Belgiją; šios dvi ša
lys tik ir beliko Europoj, kur 
jėzuitams leidžiama įvažiuoti.

Vokietijos studentų 
muštynės

kurie dalyvavo 
tautininkų konferencijoje, šian< 
die tenka rausti iŠ gėdos. Su- 
sipeizojo, o “tautos” nešuvieni- 
jo!

s,

Meksika išlakino 
karingąjį vyskupą 
pasodinus orlaivin

Berlynas, saus. 266. — Ber
lyne ir daugely kitų miestų 
universitetų studentai pradėjo 
tankias muštynes dėl politinių 
pažiūrų. Ypatingai puola -fa
šistai žydus, komunistus ir pa
cifistus.

LIETUVOS ŽINIOS
t ■

Generalinė rinkliava 
katalikiškam uni

versitetui
Lietuvos katalikai skelbiami - 

dėlę rinkliavą katalikiškam uni
versitetui steigti. Rinkliava bus 
nuo sausio iki kovo 1 d. Rin- 
liava bus visoje Lietuvoje per 
bažnyčias, organizacijas ir pri- 
vatiškus asmenis. Mat, nuo 
ateinančių metų rudens nusi
statyta katalikišką universite- z 
tą būtinai atidaryti.

Dar vieniems dvarinin-' 
kam davė 200 ha miško

Iš kunigaikščio Oginskio į- 
pėdinių mums teko girdėti, kad 
už Oginskio nusavintus dvarus 
jie, tie Oginskio įpėdiniai, iš 
žemės ūkio ministerijos^ gavę 
200 ha’ miško. Oginskio įpėdi
niams miškas duotas netoli 
Kauno Kaišiadorių urėdijoje*. o 
dalis Rietavo girininkijoje. 
Oginskio. įpėdiniai mišką" par
duodu pirkliams prieinamomis 
sąlygomis.

New Philadelphia, O. saus.. 
26. — šio miestelio ponios turi 
įsisteigusios vadinamą “our 
night būt”/ (musų . išeinamoji 
naktis) kliubą. Tą naktį visos 
Tdiubietės išeina be vyrų. Vie
na kliubietė Jauna brunete Mrs. 
Treva Hostleter, afeijsakė pasa
kyti vyrui, kur ji buvo po “py
jamų partijos’ ’ir vyras, girdėk 
jęs, kad žmona'buvo išvažiayu- 
is su kunigu Sanders, pareika
lavo perskirų. , (

‘ ■ ■■ 
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^laptąi išdepųrtuotas vienas žy- 
mįaoųjų jnaišto kurstytojų 

/ s.’ •’
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Meksikos Miestas"; saus. 26. 
-^-Arkivyskupas Francisco Oro- 
zco Y Jimenez, “kariaujantis 
Meksikos vyskupas” vakar pa
gautas Guadalojara, pasodintas 
į karišką orlaivį ir'.Išlakintas 
nežinia, kur. Arkivyskupo iš- 
lakinimą patvirtino ir papos 
nuncijus, arkivyskupas Diaz. 
Spėjama, kad Jimenez bus ife- 
deportuoias į Suvienytas Vals
tijas. ) ,

Jis vadovavo ginkluotiems su
kilimams prieš prezidentą Obre , 
goną, kurį -paskiau katalikiš- 
kas fanatikas nušovė, ir prieš 
Plutarco Calles, taip jau prieš 
ęarranza valdžią.

Susirinkęs ir apginklavęs ke
lis šimtus vyrų, 1927 metais 
jis traukė iš miestelio į mies
telį Jalisco valstijoj, kviesdamas 
katalikus prie revoliucijos ir 
bandė sujungti į vieną armiją 
penkių valstijų katalikus. Re
voliuciją nugalėjus^ arcivysku- 
pas buvo pabėgęs, paskui slap
tai grįžęs suimtas buvo nuteis
tas sušaudyti, bet Chicagos ka
talikai jį išgelbėjo. . /

Arkivyskupas Diaz , papos 
nuncijus išleido įsakymą katali
kams tevarąs, kad neleistu vai
ki] į valdžios mokyklas.

—/

. Amerika imasi žygių 
prieš japonus

J »... .. t—. .j

Washington, saus. 26. -r-Prev 
zidęntas Hooveris rengiąsi im
tis priemonių sulaikyti japonus 
nuo gresiančios invazijos į Ki
niją. Greičiausia; kad bus sku
biai pasiųsti į Shangai Ameri- 

I kos karo laivai. Dabar japonai 
galutinai užvaldę Mandžuriją, 
pasiuntė jau 24 karo laivus į- 
tikrosios Kinijos uostus.

Natūralizacija nenorin
tiems kariauti

AVašiiington, saus. 26.—Kon
greso imigracijos komisija vėl 
svarsto pasiūlymą,' kad ateL1 
viams, kurie .dėl religinių ' ar 
filosofiniųx įsitikinimų negali 
stoti į karą, įjaturalizaęija ne
būtų atmesta. v

Visa’ byla kjlo. po to, kai Su 
preme court atmetė prof. Mc- 
Intosh, Miss Schwimmer ir Miss. 
Bland peticijas dėl pilietybės, 
pasiremiant tuo, kad šie apli- 
kantąi atsisakė reikalui esant 
imti į rankas ginklą.
• Kongresp komisijoj' susirinko 
Skaitlingas būrys prieš-karinių 
orga'hizacijų atstovų ir t^ippat 
būrys moterų š patriočių iš D» 
A. R. orgąnizacijos, kurios sto
vi už karą. / ,
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Britų vice-karalius ža- 
■' da sutriuškinti ių- 

di jonus
New Delili, Indija, saus. 26. 

—Vice-karalius Lord AVelling? 
ton pareiškė prieš Indijos le- 
gislaturą, kad jis ir Britų val
džia naudosis visomis priemo
nėmis sutriuškinti Mahatma 
Gandlii nacionalistų judėjimą ir 
kad drakoniškųjų dekretų nei 
už. ką neatšauks.

Tuo tarpu Ka'šmiro provinci
joj 12,000 moslcmų užpuolė 
plėšti ir deginti hindusų namus.

* -  ■ ■ ■ -

Ispanija nuveikė riauši
ninkus

Madrid, saus. - 26. — Ispa
nijos valdžia atrodo nugalėjusi 
riaušes; kurios rimtai grėsė 
respublikos saugumui. Nors 
Leridoj (ir Kordoboj dar visuo
tinis streikas tebesitęsia, bet 
Madride ir Barcelortoj ramu. 
Keli'šimtai maištininkų suimta. 
Castell ir Alcarisa komunistų, 
judėjimas tebesiplečia. Pasiųs
ta kariuomenės, pastiprinimai.

Kasdien po 2,157,630 
aliejaus

; Tulsa, Okla, saus. 26. y- Per 
savaitės galą numažėjo aliejaus 
gaminimas po 33,753 bankas 
per dieną; dabar bepagamina- 
ma nevalyto aliejaus po 2,157,- 
630 bačkų kas dieną.

806,Q00.. lt.. miesto gat
vėms

‘ - ----------
Kauno miesto tarybos priim

toj šių metų miesto savivaldy
bės sąmatoj numatytieji 806,- 
000 lt. miesto gatvėms tvarky
ti, kaip pareiškė e. p. miesto 
burmistras p. J. Pikčilihgis, 
skiriami naujoms gatvėms,- iš
vesti, kai kurioms esamoms— 
—praplėsti ir negrįstoms nau
jai išgrįsti.

Vagis paliko $10 ir išėjo
; . ■——.. .

Washington, saus. 26. —To
kių vagių kad tik daugiau bu
tų, sako Mrs. Vau Domelcn, j 
kurios namus vakar buvo įsi
laužęs vagis, viską išvertė, nie
ko tinkamo nerado ir dar savo 
$10 pametė, kuriuos Mrs. Do- 
melen rado.

Maskva, saus. 26. — Septyr 
ni gelžkdiečiai, dėl kurių kal
tės žuvo 68 žmones traukinių 
kolizijoj, nuteisti nuo 18 mėn. 
ligi 10 metų. 4 ’ }

Wasliington, saus. 26. —Vi- 
ce-prezidentas Curtis šventė sa
vo 72 metų amžiaus sukaktu
ves.

Mirė seniausia žydė

New York, saus. 26. — Fan
nie Goldman, 117 metų senukė, 
atvykusi Amerikon 1877 metais 
vakar pasimirė.

Jau. ■■■ m' ■ i ■ ■■■■■■■■■■
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AVASARIS jau nebetoli. Gamta 
w vėl atgys ir kartu su ja musų . 
SSa viltis ir jiegos. \

.. . - ..... l , . ,

Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybų.
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.

■ .J
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Detroit, Midi.[korespondencijos
Brooklyn, N. Y.

LSS. 19 kuopos susirinkimas

darbininkų judėjimą. Jie no
ri, kad mes su jais kartu sių
stume Lietuvos smurtininkams 
pasveikininimus ir užgirtuine 
dabartinę Smetonos—Tūbelio 
diktatūrą.

Todėl ne tik Brodklyno, bet 
ir kiekvienoj lietuvių kdlioni- 
joj reikalinga atgaivinti bęi 
suorganižudti LSS. ’kuopųs dr 
dirbtirimtą ir naudingą j vi
suomenės (klibą.

LSS. 19 kp. organizatorius.

gavo ipo $252.00. Dabar ir vėl 
susivažiuos, tai ir vėl jiems 
bus “godd time”, — $13,20 į 
dieną. Bet šį kartą nepabaig
tus reikalus gal užbaigs ir vis
kas bus O. Kx —-V. Ceniauskas.

East Chicago, Ind.

- NAUJIENOS, THčagd, ;nr'
— ....................*........................................................... 'I i 1 !. i .."K**.............

darnios išparduoti per žiemą, 
dabar priversti anglius pa^da- 
Vineti visai {pigiai, kaip vasarą,

Apie diskusijas.
LSS. 19 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, sausio 29 
d., 8 valandą vakaro, L. Tl. 
Kliubo svetainėj, 80 Union 
avė., Brooklyn, N. Y.

Draugės ir draugai, rodosi; 
jau mes pasilsėjome per šiuos 
2 metus, neturėdami regulia
rių LSS. 19 kp. susirinkimų ir 
kartu patyrėm fkad darome 
klaidą, nesirūpindami musų 
organizacijos reikalais.

šiandien jau mes aiškiai 
mato|ne, kad be LSS. organi
zacijos nėra kitos, kuri butų 
tinkama astovauti lietuvius 
darbininkus, o ypatingai šia- 
•me krizio metu.

Komunistai jau priėjo liep-1 Daugelis delegatų iš •Spring- 
to galą su savo netikusia ir ficldo jau išvažiuoja. Iš viso 
veidmaininga taktika ir kvai- 'Illinojaus susivažiuos -apie 500: 
lomis agitacijomis. i 
jie tarpe savęs plaunasi ir vie-į 
ni kitiems įrodinėja, kad jie 
buvo ir yra darbininkų kla
sės išdavikai. Komunistai sa
vo praeities darbus surengtose 
prakalbos^ ir spaudoj kelia 
aikštėn ir tuo pačiu parodo, 
kad tie darbai buvo pragaiš
tingi darbininkų klasei. Ti
kėtis iš komunistų ko nors 
rimto ir gero tiesiog negalima. 
Komunistu rimtesni eiliniai 
nariai trajikiasi nuo jų su pa
sipiktinimu, kad jie buvo per 
kelioliką metų apgaudinėjami 
visokiomis revoliucinėmis fra
zėmis.

LSS. pasidėkavojant komu
nistams skaudžiai buvo apar
dyta. Patys komunistai dabar 
mirtinai tarp savęs plaunasi 
ir riejasi. Naujas gaivalas fa
šistai pradeda tarpe Amerikos 
lietuvių pasirodyti ir smurtu 
veržiasi į lietuvių judėjimą. 
Jie stengiasi * fotmlntr visą 
Amerikos lietuvių judėjimą. 
Tas gaivalas, susidedantis iš 
labai neaiškių elementų, yrą 
diriguojamas ir finansuojamas 
iš kur kitur. Jų neriboti a pe
litai siekia užkariauti. visą 
Amerikos lietuvių pažangių savo atostogas konvencijoje, lių prįsipirko iš rudens, tikę- turiu 3 uncrj*

International angliakasių uni 
jos U. M. IV. o f America 

konvencija.

Konvencija atsidarys sausio 
■ 26 dieną, dndianapolis, Ind. 
’ c....:....

šiandien delegatų. Jš Indiana valstijos 
le--atvyks apie 100 delegatų su-f 

virš. Šių dviejų valstijų dėle-į 
agatai ketina veikti iš vien. *Jd 
svarbiausiu tikslu, yra: patais 
syti konstituciją, išmetant ‘iš 
jus autokratiškus punktus. Iiį 
stengsis kiek galėdami pravcs-Į 
ti reformiškus nutarimus, ka<^ 
susiaurinti centro viršininkų 
per daug 'didėlę galią, ir kad 
internacionališki organizato
riai Illinojuje daugiau nepasi
rodytų ir nedemoralizuotų čia 
organizuotų angliakasių. Taip
gi darbuosis pravesti konven
cijoje nutarimą, — visur suor
ganizuoti angliakasius ir pri
traukti prie U. M. W. of Ame
rica unijos. Reikalaus 6 valan
dų darbo dienos ir tos pat 
mokesties už valandas, kaip 
dabar yra ir 5 darĮbo dienų į 
savaitę.

Pasibaigus 
Indiąnapojyj 
vyks Springficlde, 
12-to distrikto konvencija, pe
reitą rudenį čia Illinojaus an
gliakasiai išlaikė savo kon
venciją 3 savaites ir nesuspė
ję visko apsvarstyti išsiskirstė. 
Tąsyk kiekvienas delegatas už

Nedėlioję, sausio 31 d. Ame
rikos Lietuvių Ukėsų KliU- 
tbas rungia kl lėkusi jas JPeoples 
State (Bank svetainėje, 149tli 
stM and :Farsi<le mve. :Pradžia 
2 Yal. po pietų.

Vietiniai ir apylinkės lietu
viai ir lietuvės kviečiami da
lyvauti. Įžanga visiems veltui.

Diskusijų (tema .paimta iš 
.geografijos ir astronomijos, 
todėl kiekvienam (turėtų būti 
įdomus dr evarbųs žinoti -fak

ytai apie saulę, kometas ir ki
rtus dangaus ikunus.

Jpiskusijose ‘kiekvienas 
klausytojas turės balsą,;jeigu 
nepilnai sutiks sti prelegento 
pareiškimais, [pareikšti savo 
nuomonę. £u vienu ‘parengimu 
visko nėbus galima apkalbėti 
ir jeigu ipdblika .gausiai atsi- 
•larikys, iten vietoje /bus nutarta 
ku r surengi i sekančias Mi^uši- 
įjaš.

‘Visi kviečiami dalyvauti.
. —— -J. .

Sakom, “savas pas savą.” 
Tai gražus žodžiai, bet 4vyk- 
dink kad geras tą Detroite, 
štai pas lietuvius krautuvnin- 
kus ruginė duona po 10c kepa
liukai, o dvigubi kepaliukai 
20 centų ir /24c, /kuomet pas 
žydus, lenkus sir rusus panaši 
ruginė duona <parsidavineja 
;po 6c, 42c iir 46c. Kodėl Jtalp 
yra, miekas tikro negdli pasa
kyti. Bet Lavinskas Aitetidk su
ko, kad reikia eiti savam 
savą. Jis pats irgi eina 
savus ir tik saviems, 
svetimiems, užrašo “ 
nas.” ■ . <

rarikoj Ir revolverį -kišeniųj, 
nebūk kvailas ir hčkdlk triuk
šmo, nes aš Viską • sudrasky
siu. Greitai ipaduot*man pini
gus ir eik su manim ‘Jauk.” 
«Bet patarnautojas <vičton pa
duoti tplnigus, -paspaudė sig
nalą. Tą ^pajuto atėjūnas ir 
spruko lauk iš banko. Pagau
ti jį nepasisekė.

7i<;

©etroit. Mieli.

Lapinskas ,girdėjo bėgio
damas su kontestų.

Internacionalei 
konvencijai, į- 

Illinoj^us

Oras pas mus šiltas ir gra
žus.. Pereitą savaitę buvo tik
ras pavasaris, šilta ir vieton 
sniego “lija. ■ Tiesa, -šią žiemą 
buvo biskutis sniego, bet tik 
tiek, kiek Lietuvos bobutes 
kepdamos ragaišį pabarsiu 
ant viršaus miltų, kad butų 
skanesnis. Tikrai gamta ‘pamy
lėjo bedarbius, kad stovint su- 
plainej neteikia >šąltį^ Sako, 
kad per 58 metų nebuye, *kad 
sausio 14 d. liUti^ o5 Impsniai 
šilumos, žmonės džiaugiasi, 
kad anglių mažai reikia — 
vieno “bokieto” užtenka visai 
dienai. Ylet auglininkai nesi
džiaugia ir-kiltie daugiau ang-

as 
p\is 

o ne 
Naujie-

Štai ir kitas atsitikimas, .pa
rodantis naudingumą obalsio 
“savas pas savų?* Mano ino- 
lerei prireikė akinių. Kur cit?Lp^4nįįįįįįį 
Visur brangu, jau senai ne
dirbu, pinigų nėra. Nusitariau 
eiti pas savo viengentį Dr. Jo- 
nikaitį. ‘Dr. Tonikaitis gerai, 
pririnko akinius ir paėmė už 
viską tiktai dešimkę, kuomet 
kitur bučiau JurČjęs mokėti 
mažiausia ^20 ar $2$. Reiškia, 
pas lietuvį profesionalą ir ge
riau, ir pigiau,

Komunistų kandidato į ma- 
yorus byla tatidėta iki vasario, 
nes svarbus liudytojas susižei-, 
O tir stoti teisman.
Komunistų Įįi ^kandiddtas kai-* 
.tinamas už audimą rąmyhčs 
prie miesto salės.
. ■ ■. ■,,... ■...... ..—o—i: .į

Josepli Lukaaiak, bedarbis, 
tėvas 3 vaikų, prieš keletą 
idfcnų pasthorč. Saužudystės 
ipriežaslis nežinoma, veikiau
sia pasėka Ilgos bedarbės. 
IKulbuma, kad Ikitoj šeimynoj 
vyras nušovė pačią ir paskui

—-o—
Sausio 14 dieną naujoji spie

sto taryba uždraudė tplalfriti 
Wood\vard gatvę, nes reikia 
daug pinigų, o jų miestas ne
turi. 1

Taipgi išrinko komisiją pa
žiūrėti kas darosi su gatveka- 
riais, nesiper pereitas 30 dienų 
susilaukta deficito.

Elen .Morgan mūteista kalėti 
nuo 20 aki 25 metų už užmu
šimą savo jaunikio.

Kodėl tu man

“Bernioke ...
Jei tik tu butum man pasakęs, 
Kad tu rukai tas juokingas rųšis ... 
Kokių aš ne kitiems nedalinčiau, 
Aš tikrai bučiau prilaikęs mano kirčius.

“Aš pats gi
Visuomet vartoju OLD GOLDS
Jie mane palaiko stiprume, <.
Aš neturiu keblumų su 'MANO /gerkle, 
JUMS nereikia ^prilaikyti SAVO ‘kirčius!

“OLD GOLDS... ?
Jie uždaryti į Cellophane,
Bet klausyk! Tiktai tas auksinis lapas yijJujc
Patrauks jūsų skonį... todėl

..... į ■■■■. t • t• v-A • »*

Kitokių patraukimų jums ir nebereikią

Mano aprašyme įspūdžių iš 
“Naujienų” kontesto, tilpusiam© 
sausio 16 d. Naujienose, 13 
num., redakcijai tvarkant raši
nį Jsibriovė nemaloni klaida; 
Ten pasakyta, kad d.' Motuzas 
sirginėju. Turėjo gi būti: U. 
šnuolis sirginėju ir labai b su
menkėjęs, bet jau sakosi sveiks-

Eašt Side ulitftrlktc /kelios 
dienos atgal nušitroškino gasu. 
lietuve .moteris. Ji *uvo ?pasi- 
Šėlinpsi nuo savo vyro ir gy
veno su kitų vyru, taipjau pa
sišalinusiu Snuo* savu -moters. 
Bėt ipas tarą jam nusibodo jo 
nieilužė“ ir jis'^paketino gryžti 
prie savo ^pirmosios pačios. Iš 
to nusiminimo moteris antėjo 
ą rūsį, paleido gasą ir nusitroš- 
kino. Ji .phliko apie 13 metų 
mergaitę. —Lapinskas.

Niėliolas Dellabonte ir Frank 
Salimone nuteikti visam am
žiui Jaėkson kdlėjiman už nu
šovimą xpolicikįo. Jų moterys 
nualpo išgirduiioą tokį teismo 
nuosprendį. “1 'v * • : j '- ?

į GuardianSausio 14 d. ‘ į Guardian 
Bank, 7875 E. Jefferson Avė., 
atėjo prastai apsirėdęs žmo
gus, apie 40 m j .amžiaus ir pa
davė “tcllenuiį^ raštelį: /‘Aš

I" nitro-gbeerino

1868
1932

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos, 
yra naudingos. ■

Buy gloves with'what
Itsayes

ja. uS kariuos raute auelpJrk- 
tl pirittoaitef ar ką kivą 
Lambėrt Pbarvacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘

nesakei, Broluži!

įvyniotas į Drėgmę
* ■ /'

Nepraleidžianti 
Cellophane

(C) P- LotillMd Co

RŪKYKITE TYRO T4®AKO 0LD GOLDS , 
ša zpj^sėė«lttĮ,, dmlžyti gerklę dr duokitiii ^knapų...

tąs. Dg. Motuzas <i yra .svei
kas ir drūtas kaip^ ąžuolas, 
taipjau sveika ir visa jo šeimy
nėlė. Atsiprašau dd. Motuzų, 
bet ta klaida įvyko nė per ma
no kaltę. —-F. Lavinskas.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naitfienos 
yra naudingom

Tavipimu
Bankas

dėl
Taupių
Žmonių

THE STOCK YARDS NATIONAI.BANK
AND

THESTOCK YARDS TRŪST&SAVINGS BANK 
o/-CHICAGO 

4150 South Halsted Street

NUSTEBINKITE 7
savo šeimyną 

Parsineškit namo
Asmeninį (Radio, jis
-kainuoja 
tiktai

AMERICAN
Šiemet jus „galite įsigyti tokį setą s*u ir 
savo «šeimynai, kuris savo gerumu viršys 
visus kitus setus, kokius esate girdėję, bet 
kuris tuo pačiu laiku butų prieidamas jutų 
kišenių i.

Neapsirikite. Tai nėra mažas, pjgus re- 
ceiveris — jis yra pilkus. jtiHliąumi pa- 
budavotas American Bosch Radio. kurio 
tonui ir veikimui negali lygintis jokis se
tas kad ir trigubai brangesni*. Sis Asmeni
nis Rsdro yra kilnojamas • (8% x 14 U) it 
gali būti vattojamals bile kurtame jurų na
mo 'kambaryje. '

Šis nedidelis setas ttiti rtlttb • MnO 'ėlec- 
trordynamic kaibėtuvą iir gražų gryno ’<na- 
hogany kabinetą. Jūsų šeimyna bus dė- 
kinga ui American Bosch Asmeninį Radio. 
$43.50 (pilnai Su tūbais.

BOSCH 
RADIO

<RIAD THI5I 
AMERICAN BOSCH

1932 FEATURES 

vFENTO0E'9OWER TVtE 

SCREEN GRID TUBES 
‘FAST HEAT6R TV9E TUBES

FULI RICH TONE . 
' < VOWME coimoi
* INSUNT STATION ^NDING

nUJMJNAraDDUL
. ELECTR<M>YNAMIC «MAKER 

COMHETELY SHIELDBD
• SOLID MAHOOANY GABINET

Tirisite §į Radio kol ftėbera tokia žema Įmainą

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

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

. Gružus ..Lietuvių Programas iš stoties W CF-L .970 k
.kas nęUSidięni. i^-^.^5 WJĮF C

1420 k. Las k<rlvergą nuo 7 vai. vakaro duodamas
* ilUDHIKO KRAUTUVliS.
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Tai Bent Kandidatas!
' Jau žinome, kad garsus Jo- eina, po kelis sykius reikalavo 
nas Tarcila yra kandidatu į davadų ir faktų, kuriais pasi- 
SLA. iždininko vietų, ir, kad remiant, galėtų skundų spręs? 
savo šansus geriau sustiprinti, ti. Bet Tarcila, liors po skun- 
jis net adv. Lopattų iš opo- du pasirašė kaipo Aspkričio 
nentų tarpo sugebėjo praša- pirmininkas, griežtai atsisakė 
linti. šis “somas veikėjas“, rei- davadus ir faktus priduoti, 
škia, dabar persiima su dabar- nors nuo skundo padavimo 
tiniu SLA. iždininku Gugiu. jau turbūt išėjo suvirŠ metai. 
Aš, kaipo Susi Vienijimo narys,[ Bot to negana. Apskritis nu- 
nusidėčiau savo organizacijai, taria visų tų bylų nuodugniai 
jei neatkreipčiau kitų narių pats ištirti ir į komisijų išren- 
atydos į štai kokį neseniai iš- ka SkritUlskų, Montvillų ir 
kilusį incidentų. |

Visiems jau žinoma, * kad 
Tarcila per ilgų laika buvo 
SLA. 4-to Apskričio pirminin
ku, o jo draugas, Jonas Mika
lauskas buvo iždininku. Juo
du, padedant kitiems fašistuo- 
jantiems apskričio viršinin
kams, taip to apskričio iždų 
tvarkė, kad Mikalauskas nujo
jo (kiti sako okeane norėjo 
paskandinti) to apskričio iž
dų, sumoj $1214.60. Apskričio 
valdyba padavė prieš Mika
lauskų skundų Stovio, Skun
dų ir Apeliacijų Komisijai, 
kurios pirmininkas adv. Bago-

NUPIGINTOS
KAINOS

ODEON
Rekordai Lietuviški 75 centų 
tės — po

35c
arba -3 už $1.00.

26078—Plikas Kaip Tilvikas 
Two Step—Armonika 
Panemunės Valcas

26096—Lietuvaite Polka — 
Armonika. Klarnetas ir 
Fortepionas 
Močiutė Valcas — 
Duetas ant Armonikų.

26098—Barborytė Nosi Trina — 
Stasys Pilka 
Alutis ir Ženiės Rojus

P. Petraitis 
Amatninkų Daina 
Bernelis Polka —
P. - —
Noros Polka

26106—Ąt ŽInąi. Kaip„G«ai — ’ 
P. Sarpaliaus Ork.
Mano Tėvelis — Valcas — 
Dainuoja J. SarseviČius

LIETUVIŠKI NAUJI COLUMBIA 
IR VICTOR REKORDAI PO 75c. 
16226—Garnys Atplezdeno — 

Stasys Pauras 
Sunku Gyvent Našlaitėliams 

16232—Vestuvių Polka — 
P. Humeniuk ir Jo Ork.

26099—Obuolys

26104

ver-

— Valcas 'i, I
16233—Lietuviška Polka — 

Brooklyno Lietuvių Ork. 
Naujas Gyvenimas, Valcas

16239—Tykiai, Tykiai — 
Vyrų Oktetas 
Dziedukas7

1 <6245—širdelė Mano — Tango ’— 
Lietuvos Viešbučio Otk. 
Tavu Saldžiu Maloniu — 
Tango

14017—Ugdė Motušė Tris
P. PetraitisDukreles 

Aš Užgimiau Prasčiokėliu 
14 035—Oi Greičiau Greičiau — 

Jonas Butėnas , z 
Tolima Laimė Vilioja 

14046—Senelio Polka —
Akiras-Biržys — 
Armonika Solo 
Polka Varpelis 

14047—Polka “Ramtatulis” — 
Akiras-Biržys -— 

■ Armonika Solo
Valcas Juozui Bacbunui 

1405-1—Oi Močiut Motinėlę — 
šv. Marijos Choras 
Berneli šokis.

Budriko krautuvė siunčia rekordus 
kitus miestus.

Pasinaudokite Budriko krautuvės 
nupigintomis kainomis.

9 tūbų radio Su dynamic speakeriu, 
gražiam kabinete, tikra vertė $150 

.......  $29.00
Naujas mažutis radio 6 tūbų, Screen

...  $24.50
Naujas išradimas. Prijungus prie jū
sų radio galėsite pasiekti Europos 

..... $23.95 
. $22.00

Parlor Setai Mohair A A
vertės $150 ...............

Elektros, Skalbimui Mainos:

Tbor $69.50 
$79.50 
$49.50

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Maytag 

Magnetic

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS: 
Nedėliotais iš stoties WCFL nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais

(/dančiukų, kurie 14-to lapkri
čio pateikė savo raportų. Ra
porte nurodoma, kad Apskri
čio iždas dingo netik dėl Mi
kalausko elgesio, bet podraug, 
dėl Tareilos neveiklumo, apsi
leidimo ir dalyko nesuprati
mo, ir, kad tiktai ačiū Tarei- 
lai nuo Aetna Insurance Kom
panijos, kuri buvo už Mika
lauskų Užstačius! kaucijų, ne
gautas atlygirtimas, nes pra
žiopsotas laikas, kuriame tu
ri būti byla užvesta. To rapor
to kopija'įteikta Tareilai, o 
kita kopija, pagal Komisijos 
nutarimų, pasiųsta “Tėvynei“ 
paskelbti apskričio narių ži
niai. Gavęs tų raportų ir žino
damas, kad raportas pasiųstas 
į organų, Tareila tuoj aus per 
advokatų Lukošių pagrųsino 
“T.“ redaktoriui Vitaičiui, kad 
jei jis tų raportų patalpins, — 
supraskit, oficialį apskričio 
komisijos raportų, ir tai ko
misijos į kurių neįeina nė vie
nas taip vadinamas socialis
tas, bet kurioj veikia toks pa
tyręs žmogus, tautininkas, bu
vęs SLA. iždininkas Skrituls- 
kas, — tai jis, Tareila, tuo- 
jaus paduosiųs “Tėvynę“ ir 
Susivienijimų į teismų! Mato
mai Vitaitis tų gųzdinimų pa
bijojo, .nes nuo lapkričio mė
nesio dar komisijos raportas 
spaudoj nepasirodė.

Taigi toks žmogus, kurs 
grasina Susivienijimui teismu 
už paskelbimų raporto, kuria
me jis yra įvardytas‘kaipė ci
viliai atsakomingas asmuo už 
apskričio turto žlugimų, tas 
žmogus yra tiek drųsus many
ti, kad Sus. nariai , už jį bal
suos ir musų juodmarškiniai 
mano jį esant tinkamu kan
didatu. Jei .jis yra tokio nusi
statymo žmogus, tad kaip gali 
organizacija jam suteikti pa
sitikėjimų ir rinkti į tokių at- 
sakomingų vietų? .•< .

Lai užginčija ponas Tareila, 
kad aš čionai 
šau!

neteisybę ra
1

—A du. Morkosius.

SLA. nominacijoms 
praėjus.

Taigi šiandien jau pilnai ži
nome SLA. viršininkų nomi
nacijų rezultatus, kurie kan
didatai daugiausiai balsi} ga
vo. Vadinasi, jau vienas “štur
mas“ praėjo... Dabar lauksime 
kito, — galutinų rinkimų.

Pereitose SLA. nominacijo
se— kaip ir pirmiaus, buvo 
varoma nešvari agitacija viso
kių slapukų per spaudų (ir 
net per radio) prieš jiems 
nepatinkamus žmones, kas pa
rodo, kad ir bolševikams iš 
SLA. išėjus, dar jame randasi 
nešvarių politikierių. Galutį7 
nuošė rinkimuose, galima ti
kėtis, kad vėl atsiras panašių 
slapukų, kaip ir pirmiau, ir 
vėl tas pats atsikartos. ! j

šiandien Susivienijime varo
mi tokia trumparegystės poli
tika, kad ‘agituojama rinkti 
žmogų į viršininkus ne dėl'to, 
kad jis butų tinkamesnis už
imti vietų, bet dėl to, kad jis 
agitatoriui yra artimesnis 
žmogus—“jo plauko žmogus“... 
Jeigu tokia agitacija butų šva
ri, tai butų puse bėdos. Bet 
šiandien!... šiandien varoma 
agitacija už savo kandidatus 
kitų niekinimu! Tačiau rintei 
SLA. nariai tokių politikierių 
tikslus supranta, tad į jų ne
švarias agitacijas nekreips 
domės. SLA. nariai, kuriems 
rupi organizacijos gerovė, i

;i« ■ .■■............—

Piki. Tarybų rinks tik tokius 
žmones, kuriuos jie matys tin
kamiausiais, nežiūrint į jų 
pažvalgas. » <

Nors pašalinėje spųudoje 
nėra taip tinkama kalbėti apie 
savo organizacijos reikalus, 
bet kadangi organizacijos or
ganas uždarytas, tad kitokios 
išeities nėra išreiškimui savo 
nuomonės, kaip pašalinė spau
da. Ir čia aš norėčiau išreikšti, 
savo nuomonę vien kasi ink iž
dininko vietos.

Iždininko vieta organizaci
joj yra viena svarbiausių. To
dėl tai vietai yra reikalinga iš? 
rinkti žmogų . atsakomirigųt 
SLA. iždininku, kaip žinoma, 
šiandien yra advokatas (ingis. 
Jis pirmų kartų narių išrink
tas baigia savo terminų (mirus 
ižd. T. Paukščiui, jis buvo P. 
T. paskintas užbaigti mii’usįo 
iždininko tėrminų). Sekant

NAUJIENOS, Chicago, Ui 
*—linini,. «iiii» m. u i»i imi. ..i, m Hutai.

bo koncentruoti narių spėkas 
ir saugoti organizacijų—jos 
turtų kaip ištikimas nOrys? 
Ne! Ponas Tareila tuomet ne 
tik kad prie to bendro darbo 
neprisidėjo, bet dar jis ateisto* 
jo balsų skaldytojų pusėje, 
Simokaičio-Semaškos keršti
ninkų kompanijoj, kurie jį 
“bustino“, skaldydami adv. p. 
Gugio balsus. Tuomet p. Ta
reila pasirodė neperkalbamas 
Užsispyrėlis, kuris nepaisė kns 
atsitiks su organizacijos iždu. 
Bet ačiū SLA. įjūriams, kad 
jie, permatydami dalykų \lr 
pažindami balsų skaldytojus, 
laikėsi susitarimo ir vienybės. 
Ir tokiu budu balsų Skaldyto* 
jams (Tareilai ir jo buste* 
riams) uždavė smūgį, nes p. 
Taraila tuomet surinko vps 
1,319 balsų, kuomet adv. (in
gis gavę 5,1 S0 balsų!

SLA. nariai šitų p. Tareilos

—• " ■ . .2.;, ...... t

/
visus baliotus už saviškius 
kandidatus. Aš mačiau rašant 
ir galėjau užprotestuoti, bčt 
maniau sau, — tegul rašo, vis- 
tiek pralaimėfk Gal būt, kito
se kuopose irgi taip pat fašis-

su rankomis 
ir pralaimėjo, 
tokie Jarai ir

(AUllUUItU l A J 1<£ / • kJVIVtllll •** • v •' • w *

rimtų SLA. veikėju nepamirš ir Atp.ty.
mus (adv. Uvieko ir kitu), p. ir » jvertibs.
Gugis yra tinkamas užimti iž- keltuva,
dihinko vietų. Su ttto aš pilnai 
Sutinku. Mano niiomotie, p. 
Gugiui, kaipo advokatui, įvab 
riuose organizacijos iždo rei
kaluose, ir susidūrus su įstaty
mais ir be “speciaŲo patarėjo“ 
žinomė, kur ir kokie žingsniai 
daryti. Tad ir šituo atžvilgiu 
p. Gugis jau yra tirikartlaš bū
ti išrinktas SLA. iždiningu. 
Pagaliaus gi, kokiiį šiandie 
butų prasmė mainyti iždinin
kų — rinkti naujų?

Kaip jau žinoma, sale p. K. 
Gugio ant balioto bus stato
mas p. J. Tareila. Nežinau įr 
nesiįmu spręsti, kaip p. Tarei
la butų tinkamas užimti iždi
ninko Vietų. Nominacijų laiku 
skaičiau “Naujienose“ negra
žių p. Tareilai daromų prie
kaištų, kad jis netinkamas 
būti iždininko todėl, kad yra 
buvęs “karčiamninkas...” Į kų 
šitokie “raštai“ panašus ir kų 
jais manoma atsiekti?

žmogus, kuris šitokiais prie
kaištais bando diskredituot 
savo oponentus (dar pasisle* 
pęs) pasirpdo,. krtd jis neturi 
kų rjinto

Tečiaus palikus visįį tai į 
šalį, aš čia norėčiau pastebėti 
štai kų: pereitiiose SLA. Piki. 
Tarybos rinkimuose, kada vi
si priešbolšeyikiško nusistaty
mo veikėjai ir eiliniai nariai, 
susitarė į organizacijos iždi
ninko vietų remti (ir. rėmė) 
tik vieną kandidatą adv. Gu- 
gį, ir už jį. balsayo, kad ne- 
'skaldžius ' balsų ir nedavus 
bolševikams progos pasigrob
ti organizacijos iždų, kų tuo-

Ko jie dabar seimą 
voja

SLA. Pildomos Tarybos no^ 
minacijos pasibaigė. Fašistai 
nepatenkinti, kad ne jų parti
jos kandidatai laimėjo. Tuoj 
p. Jaras per laikraščius para
šė raginimų vienytis visiems 
tautiečiams ir sandariečiams 
prieš socialistus. Nors Jaras ir 
kiti gerai žino, kad socialistai 
nestato kabdidatų į P. T., oi 
tik remia tinkamus kandida
tus. Pildomoj Taryboj, ypač* 
dabartiniu laiku, reikia gabių 
ir sumanių darbuotojų. SLA.

nariams atrodo tinkamhnisi 
būti Pildomoj; Taryboj. Tai 
kogi fašistai dabar seiinavojA? 
Juk noininacijoą laiku niekas 
tokios agitacijos nevarė, kaip 
fašistai. '

Daug narių da vis “neišmo
ksta“ * balsuoju o kiti ir nemo
ka rašyti. Nors ir buvo P. T. 
instrukcijos, jį^ąd niekas nera
šytų nemokantiems rašyti ant 
balioto kaip tik valdybos na
riai, o betgi (fašistai rašė, — 
jie net paėmę iš narių išrašė

Su burna ir 
varė agitacijų 
tai dabar zuja 
kiti nesigailėdami nei gelžke- 
lio lesų. Ar jus, vyrai manote 
SLA. smetoniškų diktatutų 
įvesti, ar kų kitų? Jeigu taip, 
tai SLA. nariams reikia susi
domėti ir kaip bbs rinkimai, 
tai vėl visi balsuokim už tuos 
kandidatus, kuriuos nomiha- 
Vom. Fašistai ir bolševikai^yra 
priespaudos palaikytojai, — 
darbo žmonių engėjai. Kol fa
šistai nesiręhgė užkariauti Su
sivienijimo, mes irgi nieko 
prieš juos nesakėme, liet jeigu 
jie (fašistai) nori savotiškų 
diktatūrų nariams užkarti, tai 
netylėkime, ale dirbkime, kad 
Susivienijimas Butų visiems 
lietuviams be skirtumo tikėji
mo bei įsitikinimų lygus.

, — SLA} Narys.
I . ..Į.- . ....------------------ ---------

JUOKAI
<3/

Raganiam skiriama nuopel
nas už necivilizuotų žmonių 
nuo žmogienos atpratinimo. 
Kuomet raganiai įsigalėjo, nu- 
silcpino ir ėmė dausų sklypus 
erdvėse tikintiems pardavinė
ti, tai 'įnirusiems, civilizuoti

žmonoj aprėdė tuos raganius 
atbulom apykaklėm ir pasiun
tė baudas galvjjh ir avių ga
nyti. Raganiam to tik ir rei
kėjo.

Pirmiausiai “Jautis ir asilas 
jų die^ų pažino... klaupė... pu- 
taVo...“

Su laiku piemenis ir nemok* 
šas priprrttinp/ it avis atrajuo- 
ti, su lupom vapėti, grumulius

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

gurios pasaulis per šimtus metų lau
ki jau yra gatava, i Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta ii 18-kos skirtingu 
elementų.' iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
tų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, ( nikstelėjimą 
tr 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 kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. kaina 75 centai.

Dekėft’s Ointmeiit Co
HARTF.ORD. CONN.

. 1 . . L . " t ■ ’ ' 1 \

BAGDONAS BROS. 
"URNITURE K PIĄNO MOVlNG 

Local « Long Distance Rcmoval 

1244 S. Halsted St
> Office Tel. Calumet 3399 

Res Tel Yards 3408 -

“Dabar aš turiu stip
rius, sveikus nervus’*

"Mano nervai buvo silpni ir teikdavo 
man didelių' skausmu.” rašo p. K. Savicką,. 
Milwaukee, Wls. “Aš gydžiausi per keturius 
metus ir negavau pagalbos iki nepradėjau 
imti' Nuga-Tone. Dabar xaŠ turiu stiprius, 
streikus nervus. Aš turiu ' -gerų apetitų. Aš 
mięgu gerai ir esu pilnas gyvumo. Kiekvie
nas turėtų imti Nuga-Tone?’ i ,

• *. Per 45 metus Nuga-Tone' buvo goriaurias 
draugas silpnų, liguistų žmonių. Jis greųtai 
sustabdo skausmus, suteiks jums gerų svei
katą ir padaro i jjus stiprtj ir gyvų. Būtinai 
Bukite Nuga-Tone. Jis yra. pardavinėjamas 
•p'aprašykfte’ ji užsakyti ifi savo urmininko. 
Reikalaukite Nuga-Tono. Jokio kiti vaistai
—„„Z ::jc geri. ... ■ ■■ . " t h** ......    ________ __
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Ruoškis Jau Dabar
VYKTI LIETUVON 1932 METAIS

Su Viena Rūpestingai Sutvarkytų Ekskursijų

Per KLAIPĖDĄ
via Scandinavian-American Line

ši turistų labai mėgiama Linija parūpina malonią kelionę Lietuvon visą, kelią ju- 
is. ii* palaiko vienintelį susisiekimu tarp KOPENHAGOS ir KLAIPĖDOS. Vyks- 

Linijos laivais, nereikės keliauti svetimų valstybių geležinkeliais, i

hnkite Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
met p. Tarcila veikė? Ar 

tuomet stojo prie bendro dar- a£įį[°tl&wl®no’ ~ ...... .

? y*- ■ - ...... ...... ................................................ . i>
ŠRIDGEPORT MOTOR SERVJC f

Goodeonai Broliai
K<>ruyi|ių 'ir pianų mnveriai vietoj o 

coli. patarnavimas gera* ir pigu* 
817 West 34th St t

T«l. Bonlevard 9316

.. ' ----
pirštais*upinei i, ' klaupiantį 
jautį pamegftdžioti, pasiturin
ti, pttehuš į galvos plaukus 
berti; UcŠVnrlais pirštais su
terštu Vafidehiu kaktas, smak
rus vilgihti ir savo dievo “tik
rų kūnų ir kraujų“ suvalgyti, 
juokingesnio sųproto, pasiti- 
čiojimo nieko negali būti.

Garsinkitės Naujienose
*Tb>*****,^4<|>7«**4«*'

Kaip Palaikyti 
Savo Darbą !

Palaikykit aaVe stipriu ir sveiku.
Bukit punktūalas.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite'apiė dafbų.

• PAIN-EXPELLER*
Irer. J. V. P«L Biurfc. / 

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iŠ sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią aukštyvieips peršalimams.

laiku panaudotas daugėtai užtikrino

Mj • • - • • Parsiduoda Visur
• jaursth turi INKARO vtbbaieftHl.>

darbo palaikymų. .
Kalba 85c. Ir 70c.A . .

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

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

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829
l

Naujas Oscar Ameringer
Buvtuio' ILLINOIS M1NER Redaktoriaiu, Savaitraitu

The American Guardian
‘ ............................................ , ’.................................................... \

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis.
< Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau. 

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLA^OMA CITY, OKLA.

kad Amerikon lietuviai butų pamiršę savo-gimtoji kraštų Lietuva 
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra irodę atvėjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. t
1. Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių, 

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI . '
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

j --------- ----------- j , .Į.' , -----------------------į, .. ............. ' ■ ............      —

romis, ir palaiko viemnteij susisiekimą tarp nvrj&ivnAvyo ir nuairiajųvo. vyKs- 
tąnt šios Linijos laivais, nereikės keliauti svetimų valstybių geležinkeliais, t

Pilnas sąrašas stropiai Ruošiamų nepaprastai patogių ekskursijų bus neužilgo 
paskelbtas...

Jau dabar kreipkis i vienų žemiau surašytų agentų ir pavesk jam rezervuoti 
vietų ir parūpinti reikalingus kelioneidok limentus. , i

- į. - - i V ĮĮ.- ■- įJlįlIHL' t ~ 4 •• J ---- -- --- p-—r ; r -- ------ -- - .ku-----------------------—.............aJ.1  

> ĄMBRAŽIEJUą. 7. _1'.  fG8 GraM/'^t.. ( . .
■“AMERmO8TČLiETUVI8”,' d.. 14’ Vornon S.U Worco8ter,;Xa8H- 

ZBALTUfilŪ. T.—A. HURVI^Ž ? -
6 Kapt Market Street. Wilkes Barte, Pa.

BAI/TUTIS, P. P. 33M..SO. Haleted SU Chicago, 1)1.;’
BARTKEVIČIUS. P. - ----- ... 676 N. Malu St.. MonteHo, Maso?
BPGDĖN. J. G. iN. Long Avenue. Du Bois, ta..

. "DIRVA"------- „... 6820 Superior Avenue. CIeveland, Oblo
GANDROLIUS. N. ......... . 361 Broadway, So. Boston, Naša.-

. KERBELIS. M. w..w...,. 178 Eaat .Maių St.. Amaterdam, N. Y./ 
KAžEMfiKAS, K. CH..... . 797 Bank St.. Watorbury, Conn,
MAKAREVIČIUS. K. 05 Liberty Street, Anfjoniu, Conn, 
MOCKAITIS. S. J. ........... . 324 S. Maln St., Shenandoah, pa. (;
MOLIS. P. ............----------- 1730—24th Street, Detroit, Mich.
MIKOLAINIS. P................. 188 Sands Street, Brooklyn, N. Y.
"NAUJIENOS’’ ........... . 1730 So. Halsted Street,^ Chicago, I1ĮĮ.
.................... .. ..... . ............. ............ ................. ..... ■. ................... .. ...... . ............ i. ......................

/‘Lietuvos Ūkininkas”
vieriintėlis demokratiškos minties, tikros Šviesos ir mokslo skelbėjas 

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 16 litai. TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi 
rengimo. .

Kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalykų, nės ne vienų Lietuvi 
(pratinsite skaityti gera laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 

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

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

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininkų 
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 do

— ............   ... ■ .. O......— ■■ I—. ji II —

es.

-------- ---------------- -^4-4 , ..
\RAUkTYT£. Ja .... _____ _ 226 į^ark St.. Hartford, Conn.j •

226-Park St-.. Haųtfor$, Cpnu.’ 
SIDABRAS; K. 875 Cambridgo St., Cambridgo. Mass.-

u . urna 342^W. Brofrdvųy, So. Boston. Maus. 
STULPINAS, V. !m. 3Ž55 So. HalBtpd St., Chicago. Dl.

‘3236 So. Hale|ed St.. Chicago. JH. 
‘ 107 Adams st., Nowąrk, N. J.

..... ........ 187 GaK tH., jjavropce. Mase. 
. 300 Wharton St.. Philadelphia. P!a, 
.......... •  122 Oliver Rd., Oliver. Pa. 
. 193 Grnnd Street. Brooklyn, N. Y. 
.j.... 814 Bank St., Waterbury, Conn. 
502 South Avenue, Brldgeport, Conn. 

vannniun, rt. „„..... 1200 CftrflOU St., Plitspurgh, Pa.
VITKAUSKAS, J. T. 270^ E; Allegheny Av.. PhHadelphia. Pa. 
VIESULĄ, K. J. .......... 368 West Broadway. So. Boston, Maes.

’ * .. 4550 So. Paulina'St.. Chicago, UI.
«•••> ................................. ....... . ..........m.......... ,.iX......*...i..........

Minam-.ran uiii.jĮii

Y T E, J. ........____ „...

VVISSIG,
Seno Krajauę ;
'■ & ■: ' ' ■ lV‘ . /

STULPINAS. V. !m. .. 
"SANDARA’* - 
TREČIOKAS. A. 8. 
URB8AS. • J, J. 
UZUMECKIS, A. ........ 
VAIftNARAS, K, J. 
"VIENYBE” ----- ...„uZ
VASILIAUSKAS. J. 
VELEČKIŠ, A. v..........
VARA8IUS. A. 
'v insvjajzv. j 
ZOLP, J. J.......... ...........

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

Artimiausias išplaukimas iš New York’o S; S. FREDERIK VIII 
1932 m. V A S A R I O 13 d.

Scandinavian-American Line
Lietuvių Skyrius 

130 NORTH LA SALLE STREET;

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 25 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialižkai gydo ligas pilvo,, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nu|a 

‘ toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 4«gu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
PrakrtkHop per daugel] merų ii išgydė tūkstančiui ligonių Patarimai 
tykai. OFISO VALANDOS Kasdu nuo 10' valandos ryto iki 1 
valandai st nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 We« 26 St.. kampas Keeler Avė., Tel Cravford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kcdzie 8901

CHICAGO, ILL

1514-16 RUttvelt Rd. 
arti St. Lovb Avt. 
CHICAGO, DLL,
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spaudos nėra, tikras žinias’pjft-Jįbimbininkų diktatūros Susivie- 
•tirti iš viso yra sunku, todėl 
apie ją sklinda daug Nfisbkių' 
gandų, kurią vieni pasirodo* 
teisingi, kiti jie. 1 ’

Tas pat reikia .pasakyti įfV 
apie Italiją, kur viešpatauji 
-panaši tvarka. Ar (daug rjfasaUr 
?Ms Žino, kaip MussObni (elgtasi* 
su savo priešais? Nugirsti LikJ 
.dallį, ir tai nevtauomet teisin
gai; (O daug to, .kas tenai dočtar 
si kalėjimų urvuose ir LrŠmi-

UI. onctor th* ccl oi
ttoCavEMB Ir kftta

CAtaUttatalMetami J2Z—Z_____  08.QO
JEhltal 0Mto I-............................ 4«00.
Trims mtaasfoms 2.10
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PAN-BALTIJLA

Politiškoje kalboje turime naują žodį :■ “Pan-Balti- 
ja”. Jisai yra pačaižytas iš dviejų žodžių: “pan”, kuris 
(graikų kalboje reiškia “visa”, ir “Baltija”.

Tą naują politišką terminą nukalė latvių diplomatas' 
•Ozolis, kuris agituoja už Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos ekonominį susivienijimą. Telegrama iš "Rygos jpra- 
?neša, kad tokiam susivienijimui apsvarstyti susirinksią 
ateinantį mėnesį Latvijos sostinėje aukščiaus paminė
tųjų trijų respublikų atstovai. Vadinasi, tai idėjai jau 
pritaria ir Pabaltijo valstybių valdžios.

Jeigu ji butų įvykinta, tai butų džiaugsmas ne tiki 
suinteresuotųjų šalių gyventojams, /bet ir visam pa-, 
šauliui. ■ r.

Reikia čia pabrėžti, kad Lietuvos, Latvijos ir Estl-J 
jos sąjungos mintis yra tose respublikose seniai skel-. 
biama. Ozolis mini Dr. Jono Šliupo planą, kurį jisai tu
rėjęs jau prieš 40 metų. Bet tai yra daug siauresnis jir 
visai kitu pagrindu paremtas dalykas, negu dabartinės 
“Pan-Baltijos” sumanymas. Šliupas agitavo už “Lietuv- 
Latvišką Respubliką”, taigi turėjo galvoje tik dviejų- 
tautų susivienijimą. Tas dvi tautas jisai norėjo matyt 
sujungtas dėlto, kad jos “giminingos”. Šitokios idėjos, 
pamatas yra grynai tautinis arba rasinis. ;

Bet Estija (arba Estonija) nėra gimininga nei 
lietuviams, nei latviams. Estai yra artimi suomiams ir 
vengrams. Suomiai yra laikomi mongolų rasės dalimi,5 
nežiūrint į tai, kad jie gyvena labai toli nuo Azijos ir 
savo kultūra yra artimi švedams.

Lietuva ir Latvija gali jungtis su Estija tik tam, 
tikrais ekonominiais^r politiniais sumetimais. Tos trys 
šalys guli arti viena prie kitos. Jos yra mažos ir joms 
reikia apsisaugoti nuo didelių ir pavojingų kaimynų — 
rusų, lenkų ir vokiečių, kurių kiekvieni norėtų valdyti 
tą Baltiko juros pakraštį, kur yra Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Bet svarbiausia, toms trims šalims butų labai nau
dinga, jeigu jos atidarytų viena kitai duris į savo rin-^ 
kas: tuomet daug didesniam plotui dirbtų jų pramonės 
ir jos galėtų augti.

Mintį apie ekonominės ir dalinai politinės sąjungos 
sudarymą iš tų trijų respublikų' stipriai rėmė tų šalių 
demokratija, ypač Lietuvos ir Latvijos. Estija ėmė ją 
šalčiau — gal būt, dėlto, kad estai, gyvena per arti prie 
sovietų Rusijos meškino ir jie netikėjo, kad pavojaus 
atsitikime tos dvi kaimynės galėtų jiems daug padėti. 
Estai turėjo daugiau pasitikėjimo Lenkijos armija ir 
todėl draugavo su Varšuva.

Latvijoje taip pat, 'kaip ir Lietuvoje, karšti sąjungos 
šalininkai visuomet buvo socialdemokratai. O latvių 
tautininkai buvo jai priešingi. Jų simpatijos linko, kaip 
ir estų, Lenkijos pusėn. Lietuvos tautininkai ne tik ne
pritardavo Pabaltijo valstybių sąjungai, bet ją tiesiog 
smerkdavo. Kodėl dabartinės valdžios .nusistatymas ši
tuo, klausimu pasikeitė, mums kolkas neaišku.

Tur būt, gyvenimas prie to verčia. Sovietų Rusija 
pasirašė nepuolimo sutarti.su Suomija ir rengiasi tar
tis su Lenkija. Tuomet tos trys mažos respublikos gali 
atsidurti, kaip maiše: apsiaustos iš visų pusių ir pri-1 
speistos prie juros, kurios vandenyse nežinia kas gali 
šeimininkauti. Tokiose aplinkybėse vienintelis išgany? 
mas joms — jungtis į daiktą.

Gijime; bei tai anaiptpl nereiš
ki, kad viri nebriševikai buvo 
jup ędtenkirtti. Nepasitenkini-. 
;mo '6uyo daug ir jiaai tolyn yis: 
'labiau stiprėjo. Jisai, pavyz
džiui, labai griežtai pasireiškė 
ir pereitame, seime, kada bolše
vikai jau :buvo' išėję lauk. Ge- 

;gužįs jpąpKaSC pakelti jam ajgų 
10 dol. per meneap Koka, ro- 
doų, menkniekis; prezidentas 

„ . :j organizacijos, kuri turi netoli
■mo. vietose, pasaulis niekuomet įpu’santro .mįlio.no tdolerių kapi

talu gauna tik .600 dolerių per 
.mjetua jr prašo, kad jam butų 
ipridftta dar 130 doleriai. Ta
riau seimas tą prašymą atmetė- 
tau šturmą ir su paripiktinimu,!i 
Ir aštriausiai prieš itą algos pa
kėlimą .kalbėjo .eiliniai delega- 
,tai bei kai kurie dešiniųjų sro
vių šulai. ,

.Gegužio ^valdžia Susivionijime 
buvo toleruojama tik liš 'bėdos,; 
kadangi jisai .neatsisakydavo 
i(iisai dr dabar -užsispyręs “ru-1 
nyt”), -o trečią kandidatų sta*- 
tyt sb,udavo pavojinga, turint' 
prieš save akyplėšiškų bimbi-? 
ninku frakciją. Bet daugelis, 
narių, kurie pailso laukti, kada, 
senieji (Viršininkai užleis savo’ 
tįstas naujiems, gyvesniems, 
išmonėms, pradek) nepaisyti 
^disciplinos” ,ir (balsuoti iuž, 
“opoziciją”.. Jęigu atsirasdavo, 

i savanoris -trečias kandidatai,; 
(tai jie ^atiduodavo savo <balsus; 
jam i(Dr. -Graičiunas, »pav. gau
davo ipo Hį3O0- įbalsųij; jei <nR,.; 
iai dauguma tų balsų tekdavo- 
biiiftumnkų sąrašui. į

$itų/ -balsų nekontroliuoja nei! 
^komunistų frakcija”, nei’ 
‘tskloka”. ‘Štai dėlko, mors kitą-1 
syk Susivienijame -būdavo apiei 

-bolševikišką ’balsų, -o bim-i 
bininkai išviliojo iš $LA. -tiki 
;ąpie 1-,000 narių, bet dabar kor- 
munistų sąrašas pasirodė no-; 
-minaerjose silpnesnis net už 
tautininkų sąrašų.

kuriu vieni pasirodo*

Apžvalga
clo, -jei ne kunigai, 'tai t1Dmu- 
go” seniai nebūty.

DR. MATULAITIS NESĄS
- IŠTREMTAS

IŠGELBĖJO NUO 
BANKROTO”

Paminėjimui savo sukaktuvių 
/‘♦Draugas” pereitų šeštadienį 

jdėjo atvaizdus savo buvusių 
redaktorių ir administratorių. 
Jie beveik visi — kunigai Po 
kun. V. Kulikausko paveikslu, 
parašyta:

“Jo sumanumu ir krųpštu- 
mu dienraštis išgelbėta -nuo 
buukretavimo.”
Apie Jutų kunigą taip pat pa

aiškinta, kad jisai “padėjęs 
dicmajčiui išaikdkyti.’’ Rarirp?

Komunistų spauda prapeša, 
kad žinios apie Dr. Matulaičio 
ištrėmimų į Soloveckas salas 
esančios neteisingos, kadangi 
vienas lietuviškas komisardkas 
Amerikoje neseniai gavęs ijo“ 
.laišką iš Minsko. i

Tas -žinias buvo pirmiausia 
paskelbę Lenkijos ‘laikraščiai o 
paskui (pakartojo “Liet. žinioš”. 
Galimos daiktas, kad jos iruč
iu tikros. -Bet bolševikams *061 
to garbiai rėįkajlU apie “meįuis” 
nėra pamato. Apie sovietų ^e-; 

kuriųje laisvo kadžio ir

nepatiria.

BOI^EVJEMAS WSTV»E 
NI9IME ” <

Gpozicininkų “Naujoji Gady-. 
nė” rašo apie 1 bolše vikiŠkuat 
balsus, paduotus SLA. nemina.-; 
rijose. Juos, girdi, labai norėtų 
gauti “Grigaičio-Bągoriaus gru-/ 
pė”, nes tie ‘balsai “duotų per
svarą” Bagočiui ir jo šalinin
kams. Bet “sklokos'* .organas 
ispčja: ;

“Bet tai yra ta pąti srio- 
vė, prieš kurių Bagočius ir 
Grigaitis dar labiau kovojo; 
negu Gegužis.” (Komplimen
tas ! — Red.) - j 
Iš to išeina, .kad .jeigu bolše-< 

vikams reiktų (rinktis tarp Ged 
gūžio ir Bagočiaus, tai “Nau-i 
įjoji (Gadynė” >patartų geriausi 
remti ’Gęgužį, negu Bagočiui! | 

Dėl šito dalyko mums >nėra 
ko ginčytis- su pruseikiniata.; 
įMes seniai žinojome, kad ko-l 
•munistai, nežiūrint kurios frak^ 
ei jos, visuomet greičiau eis su* 
socialistų .priešais, negu .su so
cialistais arba socialistų šimpa-’ 
tizatoriais. Pasakysime dau-i 
.giau: jeigu komunistams tek-i 
tų rinktis tarp sandariečio Ge-! 
gūžio ir .fašistų remiamo Ba-l 
čiuno, tai mes manome, ’kad jie 
atiduotų savo-balsus už Bačiū
nų. Juo kandidatas dešinesnis! 
ir atžagareiviškesnis, tuo jisai 
;komunistams artimesnis!

Ir tai dėl tos paprastos prie-^ 
šasties, kad. komunistų ideolo-' 
gija — smurto, netoteraimijos 
dr jėzuitizmo ;i(tiksW’ (pateisina’ 
priemonę!,) ideologija, yra at-! 
žagiareiviška, nežiūrint, kokioms 
“revoliucinėms” frazėips jie 
dangstosi,

Mes perdaug gerai pažįsta*- 
me tuos “revoliucijos” pedle- 
rius, kad įsivaizduotume, jog^j 
jie, savo laukine taktika pro-/ 
kišę “karą” Susivienijime, durj ‘ 
bar jau bus praregėję ir ban-!< 
dys taikytis su pažangiąja SLAj ’ 
narių dalim. N

Nei iš bimbininkų mes to ne4 
sitikime, nei iš pruseikinių. Ją' 
abejų protavimas yrą vienodas.. 
Net ir savo naujam “darbinin
kiškam” susivienijime jiuk jie* 
varo tą pačią politiką, 'kuytasį 
jie laikėsi, būdami senam jum’ 
Susivienijime. Jie uęgoi ,kita|p.; 
Bimbos <$komunistų frakcija”’ 
agituoja .už savo kandidatų 
“sleitą” į LDS. viršininkus, 
šaukdama narius jį remtiJ^aipoĮ 
“tikrai darbininkišką” sąrašą^ 
o pruseikiniai rekląmuųja savo, 
Bacevičių, sakydami, kad bim- 
biniai kandidatai esą “darbinin
kų mulkintųjni”. ; ■

Aiškus dalykas, kad ir liku
sius -senamjam Susivienijime- 
^bolševikams (ištikimus narius! 
bimbiniai ,ir -pruseikiniai bandei 
/tokiu pat būdu. Lampyti. -Mes 
tuo nesistebime, . todėl sandai 
iriečių ‘Vaidytos baimė, kad “sb% 
cialistai pasigaus bolševikų bal- 
,sus”, yra .povankstyba. • .. 
,. • k. ■. , ■

'k ’ ’
■liet ^Naująjąi ^ląįy^ęi” taip 

pat, dtaįp ir ’“SMdįw“, mes 
•.gnlįme ^tai .torTusakytį: 4qJ| 
;gra&jc ;ne wtai SLA.. įnagiui, įku- 
.iie.hpraeityje • balsuodavo už ;kor 
munistų “šlritus”', yra ’bdlševt 
Ikal l-abąi dWlė -įilis jjų 'bal
suodavo tarp dėlto, ''kad Jie 
turėdavo pasįrinkiiuo.

Per mątų rmetus SĘA. riųjĮp- 
įpuose irariąms bujavo įpakė^ 
kmma 4ik tau griežtai- pi’fešįMgii 
sąrašai: Gegužio, sų kompanija 

^įl.^oJŠ^ikų.. Gegužį tekdą'Vo 
remti tiems, kurie nenorėdavo

■

7-----------
bolševikams, Susivienijimas ne
privalo reikalauti nei daugiau, 
nei mažiau, kaip iš viįų kitdĮ 
narių. Jie turi teisę, jeigu jie 
nork b.uti bimbinijikais, prūsei- 
kiniais ar kuo kitu. Bet jie ne
turi teisės SLA, kuopose, ap-, 
skričiuose, seime, nominacijose 
arba rinkimuose agituoti prieš 
kitus narius dėlto, kad tie na-, 
rijai nępritari^ jų .partinėms 
pažvalgoms.

To reikalauja^ SLA. konsti
tucija, ir niekas todėl negali 
skųstis, kad tuo yru varžoma 
jo konstitucinės teises. Laikui! 
(bėgant tą supras visi.

Trečiadienis, «aus. 27, 1932

—...............................      ■■ į

FAŠIZMAS- SU^VIENLHME j
........ ... . ;

Prie užbaigos Lenką dar at
sakyti įpruseikos organui, ku-i 
;ris .mums prikaišioja, kad mes' 
Visą laikų tėję “su fašistais irį 
juodmarškiniais visuose Susi
vienijimo reikaluose”. Tai yraj 
(absurdas! Iki ,pat .paskutinio, 
įtaiko (fašistai Susivienijime sa
vo fašizmo niekam nebruko. <lš-' 
(skiriant (atskirus žioplus “L^ie-i 
juybėš” ir “Birvos” išsišokimu^ 
.tautininkui stengėsi (laikytis. 
;HLA. įstatymų ribose. - Jie nešL 
j<HtgBmzav.0 Susivienijime, ikaipoj 
įpartiinė grupė; jie neneigė kitą 
marių Leisiu; jid net stengėsi, 
įkooperupti '(organizacijos rdk 
ikaluose) šu nariais, įkurių poro 
tinės pažvalgos yra griežtai 
priešingos jų -pažvalgoms.

Ačiū tam, tautminkai -turėjo- 
daug daugiau įtakos SusįvieiĮn 
jhne, negu bolševikai, nors PB^ 
Starųjų jėgos buvo nepalyginti 
didesnės. Tautininkai, pasirodę 
'turėjo daugiau proto už bimbN 
ninkus! ;■

t

Dabar, ‘beje, jau ir tautiiun-1 
kai pradėjo eiti komunistų keb
liais — šaukti Slaptas partines; 
{konferencijas, kurti komitetus1 
SLA. “užkariavimui”, niekinti1 
.kitų.srovių .žmones ir t. t. J?riešf 
šitą partinį ir neteisėtą fašistų 
veikimą Susivienijime nartai- 
jąu ėmė kelti balsą, ir jeigu 
fašistaL ne^lįąU^ jįaj jie ,P«ma-J

“Naujoji Gadynė” to nesu-’ 
įpranta- Paprasti JSLA. nartai 
daug rgęriau torijentuojosi 4i-j 
ttuosę .klausimuose, nęgu jos’ 
redaktoriai. Tame tyra “akta- 

tkos” .nelaimė, kad ji dar ,vis 
(tebežiūri ibimbiškomįs akimk j 
Susivienijimą-ir panašias oifgą- 
mizacijas. .Pruseiką ir., jo vien- 

; minėtai ’ nesuima į .galvą, -kaip 
įgali būti rkokia ten organizaci
ja, kuri vadinasi •|raMwle ir 
laikosi ;wtrakfttota kPartijn < da
lykuose. Jie mano, -kad jai yra.) 
tik “kontrrevoliucionierių” mo- 
nab Na, ir ką tu jiems pada
lysi.? “Leninizmu” apsargintą

KAS BUS TOLIAU? ; 
' • 1 ■. ■ ’• i ■ ■■ :

‘Prusdikinė “skloka”, lygiai 
kaip ;ir komųn^tų partiją, rū
pinasi, kad tie netoli .700 narių, 
kurie Susi Vienį ime dar tebe- 
balsuoja už “raudonąjį šleifą”,/ 
pasiliktų ištikimi bolševizmui iir 
kad jie, jei gttliipa, da ir dau-' 
,giau (narių suąg^uotų už bolše- 
Aiikus. . .

’Prieš tai, žinoma, reikia -ko-; 
•yoti. Yra nesveika organizaci
jai, .kad .šimtai josios narių pa
siduoda diktatūrai kokios ten; 
-išorinės klikos (komunistų 
‘frakcijos}, .kuriai tos organiza-. 
rijos (reikalai .visai -nerupi. 'Bet 
kaip kovoti su šituo neigiamu’ 
reiškiniu ?

“Tautininkų ((fašistų) ir ikai
kurių ^nąartečių a.uBr«tj^u, t ra sunkll pagy(iyti... 
reikia daryti taip: paimti kon-u * 

ttroįę .‘Susivienijime į ‘“tautiškai 
musitėikusių”, t. y. -fašistų ir; 
f asistuojančių elementų rau-. 
tkas, paskelbiant karą “intėima-- 
ęionnltatams”. šituo bądu, jie 
tiktai, ibutų įgalimą dagi susyk 
nujauti du zuikiu: .j»e Wk ant 
visados padaryti beteisiais or
ganizacijoje bolševikų simpatv 
^tortas, ’het jr užkirsti ■‘kelią įĮ 
organizacijos viršininkus socia- 
kstams šiandie 'A‘jiUQd-
imarškintai” dląiig rlabtau ibjjo,;
-nagu ibdlševIkųL į

$eL ;.tai <reiWų suskaldyti or-; 
ganizaciją į partines grupes! 
.-SuriviepŲimas /šituo ikčliu me^ 
galį vriLi> . Jeigu itaųi rtikros .sroi 
yes . Susivienijime .butų,apšauk-, 
■tos “pavojingomis”; ir ^epą- 
geidaujamomis-’", Lai‘ toms šro- 
♦vetos nepaliktų; -nieko tkito ita*; 
ryti tik n«gatuwt^ 
dųje iąr Ujtovott W 'kontrolės;

kaip^buvo ^kovojamą 
per ('.pastaruosius Ir’
-galą vg^ile -- 
i dary t skilimų

Taigi kova prieš bolševizmą 
Susivienijime turi eiti visai fkiį 

trinti partinius susjgrupavimus, 
bet eiti pyje;jų likvidavimo. 

i’Beilijn ikovgiy^ jirtaš [pariiniu^
'taitikinimus, ' bet -prijš 

partijų j .MUkv irikib

' nfliurl .. .................... .""•

Dėl skundo
.Gerbiama Redakcija:
; kad p. ,VanagąK
’tis skundžia “Naujienas” iii 
tiiQk-i gauti ,^5,QQQ.: Taįgi Vang- 
$aitis net Jš savo buvusių ge- 
;rų priedelių nori su teismo pa
galba išlupti 25 tūkstančių? 
dolerių.

Aš argi daug padėdavau "Via- 
nagdiČio .padengimus' gąrsirif 

‘ir ne ^vie^ią dolerį esu šunta* 
’l<ėj;ęs ėidamąs ;į ’jo .parengi-

“^kariant*’ iarbą.
...

r ... I*

Iš

BRAM STOKER

GRAFAS
FerM A. Vaivada

DRAKULA
/ * r

- (Tęsinys) >

Rrižinretojąs manęs ten jau ■ 
lauke. JDešimts minučių atgal 
matė Bcnfieldą begulintį .lovo- 
je ir apsimetusį miegančiu. Bet 
nętrukns, jo domę atkreipė- 
laužomų lango kratų girždėji- 
mąs. Tuojau įpribčgo -prie be
pročio kambario durų ir per 
observacijos langelį pamate ' 
Renfieldą ^pranykstant nakties 
tamsoje.’ Nieko nelaukdamas, 
tuojau ipashmlžė sargą mane (pa
žadinti. Rcnfieldas buvo tik 
savo naktiniuose ^ubuose, to
dėl negalėjo (labai ftoli nubėgai.; 
d’rtaihrStajas patarė .'pirmiau-' 
šiai -pažiūrėti, į«:kųrią pusę nu
ėjo ‘Jr tuomet nusekti paskui jį^ 
kadangi skubėdami apačion ir, 
nematydami įkur jis -bėga, pa- 
niestume je'pėdsakus.'Pats pri-į 

:0iuMėtejas ^bu>vo gana storokas, 
wyras, todėl pro langą negalė
jo išlysti, bet aš, ‘būdamas plo-1 
•nesrtis ir prigelbėtas, išsisprau- 
džtau pro krotas -ir nušokau 
^kojoms žemyn attt žemės. Lan
gas nebuvo labai aukštai iškel
tas ir nušokęs visai nesusižei- 
džįau. Prižiūrėtojas pastebėjo, 
;kad Renfieldas paąuko į kairę, 
todėl nieko .nelaukdamas, kuo 
greičiausiai bėgdamas, pasilei
dau tiesiai į tą šoną. Ištrukęs 

>iš medžių juostos, pamačiau 
baltų .pavidalą peršpkant aukšr 
tą . sieną, ‘kuri skiria musų že
ntas sklypą nuo sugriuvusios, 
apleistos .pilies.

Pradėjau ‘bėgti .atgal ir įsa
kiau .sargui .sugriebti tris ar 
keturius yy^Us It sekti paskui 

>manc į .pilies kiemą, iš kurio 
.ištrukęs, RenfįeMas pasidarytų 
ilabai .pavojingas .K»rfaxo mies- 
delip .gyventojams. Kopėčiomis 
■pasinaudodamas užlipau ant 
aukštos sienos ir mųšokau į ki
ltą (Pus§- -Bemačiau baltą Ren- 
Lieldo .figūrą pranykstant vuž 
iaienos užsisukimo. Pradėjau 
įbėgti.pedkni.

Kitoje namo pusėje .radau Jį 
rprtatapa'udusj yimx hunu prie 
tsenų'ąžuolinių, įgėtežimis ap
kaustytų (koplyčios taurų. Ren
fieldas kalbėjo. *Su .kuo nema- 
-riau, bet nedrįsau prisiartinti 
ir išgirsti ką jis sake, •nenorė
damas jo nuo durų nubaidyti 
Tuomet jo 'tikrai negalėsiu pa
sivyti. Vytis paskui klejojanti 

►bičių ^piečių yua. menkniekis 
palyginus su sekiojimu paskui 
pusnuogį ‘beprotį’,‘.apsėstą np- 

, sųvaljomo , noro pabėgti.
‘ ’Bet nėtRJtkus; matydamas, 

‘'kad jis nėkręipė jokios domės 
' ♦kas buyo nuošalyje, . išdribau 
jprta Jo prtafai^Hti kiek arčiau, 
'tuo. labiau, kadangi kiti vyrui 
"jau i^gi .peršokę per sieną ąr- 
Linosi. Išgirdau Renfieldą šau
kiant: /

“Aš mi čią, VąMonę, Jšpib 
įdyfi Tavo .porus^ Esu tavo .ver
gas ir tu man atlyginsi, nes 
buriu Tau štabai ištikimas! Il
gai, s dar Tau toli būnant, Tave : 
įgarbinuu ! I^ taabar, kad-ėdi 
taip arti,, .laukiu Tavo jsakyna) 
dr Tu^maąęs ueąptanksk ai’ ne ( 
(tiesa* Valdove, (dalydamas savo 
g esybes:?” . t • /

’ Kuomet mes Renfieldą apsu
pome, jis 'kovojo ir draskėsi 
kaip tigras. Yra begaliniai atip- 
jrus ir kovėsi ne kaip žmogus, 
bet laukinis žvėris. Niekuomet 
nebuvau matęs bepročio su
griebto tokio pikčio ir pasiuti
mo paroksizmo ir tikiu, kad 
daugiau neteks matyti. -Laimė, 
■kad sužinojome J laiką kaip 
stiprus dr Jkaip labai pavojin
gas jis yra. Savo jėga ir ,pasi- 
iryžimu jis galėjo labai daug 
baisių darbų .padaryti. Ners da
bar, -dėkui Dievui, jis -nėra pa
vojingas uždarytas į celę, ku
rioje -gali daužytis (kiek ^tik -no
ri. <Del -atsargumo prisirišome 
j j ^grandinėmis prie sienos. Jo 
šukavimai ir riksmai kartais 
yra ištikro baisus, ibet tyla — 
dar baisesnė, nes 'kiekvienas jo 
judėsis, žvilgsnis, lemia kam 
nors mirtį.

Dabar nesenai pirmu kartu 
ištarė šiek tiek reikšminga- 
nius žodžius:

“Aš busiu kantrus, Valdove. 
Ateina — ateina — ateina’...”

Pariųgmlodamas jo oiurody- 
mu ,įr .aš inuėjjiHi j savo kamba
rį, ibet rbuvau perdaug sujau
dintas užmigti. Dienynas mane 
kiek muramino, todėl jaučiu, 
kad nors dalinai nusnusiu.

(Bus ^daugiau)

Nauja “Naujienų” 
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Grawford ir W. 
WellingtQtf ave„ 3000 North.

/ *N.” .Adui.

..
. f mr'i į>

PATENTS
UUkM danu reUMa vJjtBlįA
prie patentų. Neriai- VflBjRy \
kuoku vUtklrakiini «u \
apsauKoJiuiu vovo Ą

- aumanyDMi. Brisiu*- \

arba rafijrikMa dėl DYKAI

tai n a Patant” Ur VReoord of In- 
yeiittan” tonuos. Nieko ndmatn

:ŪA informacijas k® daryti. 8usi- 
railnHimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, tupastlnras pa- 
taCORVtOMM.

CLARENCE A. O’BRIEN
Refliatamd fPitint Attorney 

43..A Secnrlty KA’lęt*'* Ccmm«rcUl

,<XMraęi4y eccMS>«D«et fxpp» P*tent OSce)

tfASHINOTON.sO. C.
'• ■ ....... ............ . ...... ................. » *

Skaitant Pinigus Paš- 
\ tu ir ^Telegrama. Patar

naujame 'Greitai, Pigiai 
ir 3ta$iai.

‘Paįduodame ‘Laivakortes 
aut vilu'Linijų.,

.NAOTENOS
1739 SOUTH (HALSTED ST. 

GBIGAGO. ILL.
I t-

Ofisas atdaras kandie QUp8:30 iki 
8 valandai Šventadieniais nno 

9 iki 1 valandai.

tos

p imus. ’ Bet kad Vanagams du- 
,bar susidėjo su fašistais ir no j 
įri juusų geriiįaim - dienrdšli 
jpasmųųgti, -tai -mes <irgi 
riine, 'kas jis per. \iwas.. Mes? 
’knrie sųprttntąni (teisybę, šiol 
siiųe ikaip kabytai 
“Naujienų” .pozįftįj^.

Siunčiu iuns pžikdiuulos^ol 
‘‘i- .... •. .. ..

Su pcujai'ba,'‘'Slfattytojaif 
Baltimore, M.d.

\ • i

Naujas No. 22 ^įovos* 
rautas šiandte. KMną 10c. 
Klauskite Naujienose.

"r*-*

karšink Mes ""N-nose’

PILIETIS
; kalba- su 

Tikma tik
apie ijąvo • ypilvąi iv “gerybes'! 
Ilgiomis y jį -užkimšti. Jo 
manijos ;sudaro \ dąbąi stebėti- 
jias ikombiuacijas. ,■ '
;■ - ' t ‘ ■ ’ ’ ' 

...» .... . ............. ..

Heikalaukite -“N AU- 
jlJENAS’1 a*t Wk»m- 
dq, kiur parfuottami lai- 
kcašeiai.rAodaxėiaslai- 
•ksaŠMV mi« «ataxa* 

-toiai 
Hemui startine-save ema- 
Ktrmui, liet Jnsų pato
gumo dėki.

:>r Manydamas
Būtina ir labai pagd- 

-binga knygele tiems, ka
rtie nori --tapti »io» lalies 
piliečiais. Pamokinimai 

, ifūe litai šalies s tvarką, 
<apie jei viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga Prie ėmimo <gxa- 
meno rasite Šioj knygelėj 

-lietuvių ir angis kajbo- 
♦ unis surašyta.

KAINA TIK M OBNTAlj

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St

CHICAGO. IU,,
Siųskite moMy orderį kratos 

ieekltUŠs.
ik

sutarti.su
m%25c4%25aflio.no


ėstiems

Užsimušė aviatorius

GrAboriai

2 iki

0036

Avenue

Dar viena bomba

Advokatai

25 ou neės for 254Teatruose

Lietuvis Advokatas

No One

Pran

I I

Kentucky angiėkasių 
interesuose mitingas

iGNeui w
PigiausiasLietuvis
Graborius Chicagoj

Caponės negalima ma 
>tyti džčloj ir .galima

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray etc.

Užsimušė Eddie Stinson, vie
nas senųjų Amerikos aviatorių 
kai jo aeroplanas kirto «į vėlia
vai iškelti stulpų Jackson Par
ko golfo aikštėje.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

•Arti "Leavftt «t.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj irPėtnyČioj nuo 9 iki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

barzdaskutyldos 
komfortą 

■■ skutimos 
namie

United Artfets ‘teatre — šiut 
taiku rodoma ‘paveikslas—“M a 
ta ’Hari?, kurio svarbiausias ro

1646 W. 46th Sd

Telefonai

BotUeva^d ^203 1

tBouhvatd 84b3 5

Ne įtik pinigus, bet 
seifą užsivožė

Teismo “klinika” 
pasisekimas

Trys banditai -padarė holda- 
pą Riekėt 'Valgykloj, -2727 No. 
Clark St. Ufe išsinešė visą sei
fą buvusį valgykloj su $1,700 
pinigų. 'Valgykloj tuo laiku, 
kai banditai darė holdapą, dar
bavosi dešimt darbininkų.džiure surasianti 

teisėjus Cook pa- 
korupcija tai ji 

O jeigu

po$os greitai vėl sugrįždavo į 
teismą su skundais ir naujata 
nesusipratimais. Teisėjo nuro-< 
dymu, M ‘125 ‘bylų jo “klini-j 
koj”, 40 nuošimčių jų iškilo deį 
gėrimų, 44 nuošimčiai dėl beJ 
daPbės, ir tik 8 nuošimčiai biH 
vo tokių,'kuriose nužiūrėta 
tas vyras’ ’arba “kita - moterių

Apšvietos tarybos pirminin
kas ketina rekomenduoti tary
bai uždaryti vieniems ;metams 
Chicago Normai ^College, Jkad 
šutau pinti apie $300,050 mie
tams. Kalbama mbk^kla pa
ruošdavo mokytojų profesijai 
jaunuomenę.

Rekomenduos mokyklą 
suždaryti

Tam tikri patvarkymai ’UŽ-* 
draudė leisti vizitudtojus ma
tyti Al Caponę kauntės džėloj.’ 
Bet 'kitus kalinius matyti vi- 
zituotojai leidžiami. O kadangi1 
rtžėta'taip prisigrūdusi, jog Ca- 
ponei tenka dalintis kamara su' 
kitais kaliniais, tai norintiems 
užtenka pasakyti, kad jie įnori 
ką kitą esanti 'toj kameroj maJ 
tyti, ir jie leidžiami. Gi čia, jau 
pasimato su pačiu Oapone. Tai-* 
gi patvarkymai draudžiu Capo
nę matyti pasilieka tik ant po- 
pieros.

veikslu Žvaigždžių, > kaip d-ty- 
manfNovarro, 'Greta Garbo, Lio
nei Rarrymorc ir Riti ; ikitokie 
numeriai-

Ortentai teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu pasiro
dys 'nauja tfilmų žvaigždė, bū
tent James Cagney, paveiksle 
“Taxi; kitokie numeriai.

Pastebėkite puikią teš 
tą . . 'kaip piragai 

i laikosi švieži

Mirė Wringley, kram 
toinosios (gumos «ka- 

, ralius Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Prašo $500,000 garan 
tijos

. kampas s Halsted S t.
Valandos'įtuo 10—*4, nuo S iki

Nedėliomis -/nuo 10 iki 12

Samuel Insull pareiškė, jkad 
Chicagos operos ateinantis se
zonas esąs neužtikrintas, jei 
jos rėmėjai negarantuos $500, 
000 paramos operos palaikymui.

R'oosevčtt ‘tedtrę—•Šiuo ląiku 
rodoma 'paveiksiąs “The -Uiiion 
Depot’’; vtiu /paveikslas iššauj 
kįęs <daug kalbų; kitokie nume-

•Didelis «urum >burum 
‘teisėją tarpe

Dr. Vincent C. Steele 
’DentiŠtas

4180 -Archer Avenue:

1327 So. 49tb Xtj

Telefonas ‘, \

Cicero 3724

A. M0NTVID, M. D.
Wt Town State ‘Bank BMg. 

2400 W. Madison St.
‘•Vai.: H iki 3 • po pietų, 6 iki 8 vak,

I TTil. >We$t 2860
Namų telefonas >’Brunswick 0597

Evanstono magistratas‘Harrę 
Porter prisipažino, kad jo 4‘kli
nika’* reiškia nepasisekimą. — 
Matote, teisėjas Porter buvo 
mėginęs taikyti .poras ieškan
čias skirybų, ažuot duoti joms 
skirybas. Jis net specialį dak- 
taną .psichiatristą turėjo su sa-' 
vim/^kad teikti patarimų nesu
tinkančioms poroms, kaip ra
miai ir laimingai .gyventi. Pa
sirodė tečiau, kad sutaikyto^

lietuviai Gydytojai 

DK. A..IKARUI!.S 
'Gydytojas 'ir Chirurgas 

31.17 ;So. Halsted Street 
Tel. »Galuhjet 3294

Nuo 9 iki «M2 <val. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Dr. P.P.ZALL YS 
DENTISTAS

Poltdijos 'komisioiiionus Ja
mes *P. AUman sako:

Daug rimtų kriminalių nu
sikaltimų raportuota policijos 
departamentui pastaruoju lai
ku todėl, kad šeimininkės ne- 
apsižiuri įsileisdamos į savo na
mus nepažįstamus asmenis.

Pirm negu įleisite ką nors į 
savo namus, pareikalaukit, kad 
nepažįstami jums asmenys pa
tikrintu save atatinkamais pa
liudymais. Jei abejojate, lai 
patelefonuokite jūsų vizituoto
jo samdytojui pirma, ir tik 
gavę jo patikrinimą leiskite at- 
sirekomendavusį vidun,

įtaisykite duryse retežius, 
kad jas galima butų praverti,; 
bet nepilnai atidaryti, šitaip 
pravėrė duris galite geriau nu
spręsti, ar nepavojinga nepa-

3307 Ąuburn Avė 
CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS * 
MIESTO OFISAS

427 >W. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: ano 9 ryto iki 4'po pietų 
Gyvenimo Meta

♦ 3323 South Hdhtėd 'Street 
Tel. Boitevaėl U‘110 

VVilandos: ■ nuo 6 iki 38 wal. *kiekvicrų 
'Vakarą, išskyras ketvergi 

'Nedalioj nuo >9 ėki 12 j ryto

Peter Gonrad 
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
TeL Englewood 5840

■JOSEPH PETRAITIS
Persiskyrė su šiuo -pasauliu 

sausio 26 dieną,' 4:30 valandą 
ryte 19 32 m. sdlaukfs 43 metų 
amžiaus, ginap Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Nathalie ir gimines.

'Kūnas.pašarvotas, randasi 5339 
■Princeton A ve.

Laidotuves įvyks ketverge, 
■$ao$k> 28 dieną, 9:'3O vai. ryte 
IŠ -namu į Šv. Onos parapijos 
bažnyčią. 55th ir 'Wentworth 
Avė., -kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vHkmio -vielą, o iš 
ten bus ntlydėtas į Holy Sepūkhre

1801 South, iAshland Avenue
Plątt BlgJr kamp. ■ 18 iSh42 .aukštas 

Pastebėkite mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:3.0 va-< 

-karo. Nekėliomis nuo 10 iki 12 
tRopm 8. <Phone 'Ganai 05-23

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

• Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midsvay 2880

Sprogo bombą -prie trobesio 
‘Gre»t Apartment Hotel, 673(1 
Stony Tšland. Trobėsio langui 
išbyrėjo iki septinto unkšto, ap-' 
draskyta keletas automobilių 
stovėjusių prie trobėsio, išgąs- 
dirtta ]>ora šimtų trobėsio gy- 
ven tojų. Apartmento savinin
kas pareiškė, kad jis turėjęs 
nesusipratimų su oUnijistais 
darbininkais.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kutis ėst 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuimi kataraktą, -atsitaiso 
trumparegystę it toiiregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialč atyda 
atkreipiamąjį 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.

Phone Boulevard 75’89

Duokite savo *akis 'išegzaminuoti 
/DYKAI

Registruotam Optometrist-ui 
Akių Specialistas. Virš 15 -metų 

patylimas .
iValandoš 09 * ryto 4ii ‘<9 ‘•vąįk. ^kasdien

©R. J. GROUFE
4631-5. ‘ Ashland Avė. Tel. <y<trds i6780

šiomis dienomis Frank Lo- 
eseh, Chicago Crime Commis- 
sion galva, pareiškė, kad kai 
kurie juristai esą “eash re- 
gišters” ir ••‘mountebanks”.

'Deltai *to pareiškimo vyriau
sias ‘krfminalio teismo teisėjas 
Fisher įsakė grand džidrei pa
daryti p. Loesch pareiškimo 
patikrinimą.

^Tei grand 
kokius nors 
viete kaltus 
turinti juos iudaityti 
kaltinimai pasirodysią nepama
tuoti, *tai padaryti ‘Crime Com- 
mission darbuotės Tyrinėjimą 
ir pažiūrėti, ar nepavartu kal
tinti tą komisiją šmeižimu ir 
suokalbiu kliudyti teisdarybei.

Galima tikėtfe, kad dabar 
kurį laiką Chicagos spauda pa- 
■švęs daug vietos šiam inciden-

Dr. T. M. ŽILVITIS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street
Ofiso Td- Victory 7.188 
Rez,: Tel. Hcmlock 2615

Viii m. a. Juoaupo Petraičio 
»giminės drragąi ir pažįtumi <Ut 
-nunšifdžui -Lviečūmi dalyvauti 
UitfetuvėK ir suteikti jam .pasku- 
ti^į patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nyliudę liekame. .
Moteris ir Giminės.

Laidoravhe ‘plhauują grabo- 
tius J. W. Btook. Tet Ya<4’ 
0124.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Td. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Of isas:

3102 So. Halsted St.
arti 31 «t Street 

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

Nedėliomis ir šventad. 10—42 dieną

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 

Reikale, meldžiame atsišaukti, o musų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt -251'5 airba <2516

2314 W. 23rd PI., Chfeago

1439 S. Court, Cicero, III.
■ ■ Tel. -Cicero 5921 - !

Ofiso jr Rez. Tel, Boulevard 5913

W. BERTASH
»756 W. 35th St.

5(Cor. x>f 35th 8 Halsud Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 3'5tb « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

-’Nedėldieniais pagal sutartį

KAZIMIERAS NARUŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 25 dieną, 7 valandą -ryte 
1932 m., sulaukęs 3 7 metų am- 

4iras, gimęs. Raseinių apškn, 'Šim- 
>|ta^čių valse., Kniečių 'kaime. A- 
vnerikoj išgyvenęs 25 metus. -Pa- 
Miko dideliame nubudime -moterį 
Moniką/ po tėvais Bačiulajtytę, 
dukterį Aldoną, 6 metų, sūnų Jo
ną 5 -metų, dvi seseris 
ciikė Kązminienę ir Veroniką Bta- 
žinskįenę it brolį Joną, taipgi mo
tinėlę. Lietuvoje. Kūnas, pašarvotas, 
randasi 4014 So. Mąplesvood Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
sausio 28 dieną, 8 vai. ryte iŠ na
mų į'šv. Burgio parapijos bažny

čią, kurioje atsibus gedulingos pa
moktos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

•Visi a. a. Kazimiero Narušio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 

mrošiklžiai kviečiomi -dalyvauti'lai
dotuvėse ir suteikti jam jiaškuti- 
nį patarnavimą ir at$i$vęjkinimą.

Niliudę ' liekame.
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Seserys, brolis ir Giminės.

-Laidotuvėse 
dus‘J. F. JRa 
4088.

AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
VM. 10 iki 12 ryto:’4 iki 6 po pieoų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 73-37 
Rez. Tel. Hyde .Park 3395

Mrs. A. K.
.1ARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone 
’Hemlock 9252

įvairus gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akultris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \Zth St., netoli Morgan SA 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir
■ tiuo 6 iki 7:30 vai. -vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

SVARBI ŽINUTE 
MJMLT.’SBMj 
Iiietuvys ^Gydytojas 

' 'ir‘Chirurgas
PttkėleAbUMVo Čfisu į mują vietąpour 

4645 So. Ashland Avė. 
Valandos 2 iki 4 ir 16 ilki <8 'vakare

^Nedeiioj pagal-sutartį 
Tel. Boulevašd ^7820

v -^Jamat:

6641 So. Albany Avė.
TeJ.-Prospect 1930

< (Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marguettc Road

blandos: 9—12, 7—-9, Antradienį ii 
ittvittadienį -vakarais pagal susitarimą

Žiemos savo TezidcHcijoj, 
Arizoąąje, mirė ’WiHiam 'Wriį- 
tey Jr., ’chicagietis kapitalistas, 
kramtaniosiosigumos karalius ir 
Chicago Natioital League įBase- 
ball Club savininkas. Jis mirė 
susilaukęs TO motų -amžiaus.

A. K. Rutkauskas, M. D.
-4442 South 'IVesterv? <Avenue

Tėl. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto

. inuo 6 iki <9 valandai -vikaro

Telefonas -Yards 413'8

Stanley JB. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas >
• 'Moderniška '-Koplyčia: 'Dovanai 

Turiu, automobilius visokiems uteika- .
latns. Kainą prieinama

331 Auburn Avenue i
,yQHiČa^O,4I1L.

DR, A. L. YUSKA 
-24-22 W, MatKHietteVRd. 

: kampas 6 7tb ir ’Artesian Avė.
Ttlbfonas Gtovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-- 
ir 7-9 po ęietų, seredoms.po pietų ir 

nedėlioms pagal -susitarimą

Tel. Canal 4050 Veneriškos

M. H. Rohwedder, M. D.
1*800 Soath Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandps:

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

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

■S. M. SKUDAS '
i Lietuvis . ' .

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele irygraži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. ’Roosevelt 7532

JOHN B. BORDEN 
(John Bągdžiupas . Bosden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

x 105 *W. ■ Adams St., Room #117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 -W. 22nd 3t. nuo 4-9 
Telephone Romevek 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Tilcphonai dieną ir naktį -Virginia

x‘ 11 'South La Šalie Street
fRwm U934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 v*|. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos 7 iki 9 užtart
Oiis-~LVtarn., Ketv. ir Subatos vkk* 
Vasajla—Pan.» Ser. ir Pėtnyčioa vak.

lietuviai gydytojai

DR. MARI, EKIS
Valandos: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 1’2.

*3421 So. Halsted St.
Phorte Boulevard 8483

Vakarais: U tam., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 -vai.

4145 Archer Avė. Tek Mefayette 7337 
Namų Tel. ‘Hyd7 PaHc 3395

Pastaraisiais laikais buvęs 
Kentucky angiėkasių teismas 
ir įkalinamas Joneso ir High- 
towerio, kovojančių angiėkasių 
vadų, reikalauja, kad Chicagos 
darbininkai susipažintų su tuo, 
kas darosi Kentucky anglies 
laukuose.

Todėl šaukiama masinis mi
tingas, 'kurį rengia 'Kentucky 
Miners Bėlief and ’Defensc Com- 
mittee -ketvirtadienio vakare, 
vasario 4 d., 8 valandą Slovak 
Hali trobčsy, 2657 So. Lawn- 
dale avenue.

Kalbėtojai bus C. B. Ellis, 
laikraščio “Tndustrial Worker” 
redaktoriui,. Jack Kenny, narys 
General Defense ‘Commlttee, ir 
Pearl Greenbėrg ,socialistų par 
tijos atstovas.

Už įžangą mokėti nereikės. 
Visi ^kviečiami atsilankyti.

Tel. -Yards 1829

i DR. G/SERNER
['LIETUVIS

žįstąfttas aspiuo Jelšti vidun. ;
Jei Abejojate,,ar ver

ta rįsįtaišti ^idun paąjuntįpią su 
pakiėtu, tai ‘liepkite jam tą pa- 
kiėtą ai*ba siuntinį palikti prie 
durų. Kai jis atsitolins,’ladą 
galėsite pasiimti pakiėtą.

Jeigu kas pašaukta jus prie; 
telefono pas kaimynus arba ar- 
timon krautuvčn, tai neikite iš 
namų, kuomet prie telefono 
kviečia j lis nepažįstama ypata. 
Visuomet laikykite cluris už- 
rakintas būdami vieni ar vie^ 
nos namie.

■ Duokite -savo ‘akis < išegzaminuoti

®r. A. R. ’ĄLUMENTHAL 
<OPTOMETRIST

JPtiktikuoja virš 20 m.
4 649 :AWand Avė.
Tclt Doulevard 64*87

A A. ŠLAKĮ S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. 'Wathington St.
Room *1502 Td. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki*4 .po pietų

Chicago teatre— pradedant 
ateinačiu penktadieniu teatras 
apvalkščioja penkiolikoš mėtų 
savo darbuotės sukaktuves. Hy- 
šy su tuo'rengiama nepaprastai 
įdomių , perstatymų šavaiW.
Tarp kitų numerių bus duoda
ma milžiniška scenos 'produkci
ja, o paveikslas 
Man”.

Mc Vickers teatre—^siuo lai
ku lošiama “Emma”; kitokie 
numeriai. * * >

Telefonas Yards 0994

Dr. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

A JL. tavidonis, M‘D. 
4910 $o. Michigan Avenue

Tel Kcnvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
4iuo 6 iki 8 vąlandai vakare 

^gpati 'šventadimio ■ it 'ketvirtadienio

Phone Boulevard 4139 
.A. MASALSKIS ’

Musų Patarnavimas lal- 
dotuvžsc ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas 'ir nebrangus to
dėl, kad /neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Rez. 6600 South Ar tesi 
Thone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
'CHICAGO, IUL.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl yvįsų akių

Mr Smetana, 0. D.
’ 'OPTOMETRISTAS

■ . i ' Thoųe'Cąnal 6222

DR. -S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2201 West 22nd Street 
z Valandos: 1—3 ir 7-*48

Seredomis ir nekėliomis ^pagal sutartį. 
\fRezidenciįa >6628 So. 'Rtchmotid Street 

Teltfonąs Republic .'786'8

iPlGtAjdSIASiLIBTUVIS 
Graborius chicagoj
V Laidotuvėse ' patatnau-
ĮPįKmiĮ . ,- ju .geriau ir pigiau 

’ ‘negu kiti todėl, kaęi 
priklausau . prie gra- 
- bų i&ltthystes

OFISAS;
668 W. 18th Streeę 
Tel. vGanal 6174 4

SKYRIUS:
'3238; S? ^Halsted St. 

ISWy Tel. Victory 4088

, ‘ Pbųuc’iBoulevatid 7042

DR. 'C. Z. VEZEIJS 
Dentistas

4645 Si). Asliland Avė.
ajti 47th Street

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, Širdie*, Plaučių, Plfivto, Inkstu. 

bSiratitys Henioroidai, Kraujo ir Nervų Pa* 
krikimai Astma. Visokios Moterų Lifos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS. CHIHUBGAS IR ----—

•dale Avenue 
i U033

<r auo

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. BotHmrd 2800 

'Rez. 6515 So. Rocktvell St.
I Tel. Republic 9723

A. A. -GLIS

DR.J.J^KOWAMSK AS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tėl. Prospect 102-8

Rez. 3-359 So. <Leaoitt St. Canal 23-30 
Ofiso-valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutartį ' 
■■III INM^R '« taip  

*Hemlock 8151

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT| 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis ’yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABOJUAI

y- Didy»i« rifiiai

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Ttttfouail YARDS 1741 it 1742 '

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir PėtnyČiomis 

1821 So. Halsted Street

(PRO6AK BLADE)

-4.4

DOUBLE 
ACTING
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Ką sako klausytojai 
apie Naujienų rai 

dio programą
Išreiškiame širdingiausią pa

dėkos žodį Naujienoms už tokį 
šaunų radio programą, kuris 
buvo transliuotas oro bango
mis sekmadieni iš stoties WG 
ES. Ypatingai malonu klausy
tojams ,kad Naujienos pailgi
no programą. Dar turiu štai 
ką pasakyti: ar nebūtų geras 
dalykas, kad Naujienos atrem
tų tuos šmeižtus per radio, ku
rie yra leidžiami p. Simokai- 
čio? Jisai nesisarmatija kal
bėti nesąmones, buk socialistai 
stengiasi paimti SLA. į saVo 
rankas. Ar tai nėra grynas 
prasimanymas? Kas dar neži
no, kad vadinamieji tautinin
kai arba fašistai puola visomis 
keturiomis, kad tik pasigriebus 
SLA.? Tam tikslui jie važinėja 
net iš vienos valstijos į kitą 
konferencijoms, kad prisiruošti 
SLA. narius suklaidinti.

Vienok galima pasitikėti, kad 
SLA. nariai žinos kokius žmo
nes rinkti į Centro valdybą.

—žagarietis.

Gerb. Naujienos,—
Norime jums, naujienie- 

čiams, padėkoti už gražų pro
gramą |>er radio ir norime gir
dėti tuos programus ir toliau. 
.Tie mums patinka, o ypač Ma
kalų šeimyna su savo vargais 
ir juokais.

Dabar mes prašome, gal 
tamstų programe galėtų daini- geporte, bet gerais laikais ma-
ninkai padainuoti dainelę apie 
Margaritą, ,ba aš labai mėgiu 
tos dainelės pasiklausyti.

Su pagarba, , , >
Page Katkus, Chicago.

^AMERICAN BOSCH 
SUPER — *-------

HETERODYNE ADIO

VOLUME CONTROL

INSTANT STAT1ON 
FINDINO

-LINE-O-LITE TUbUHG

ELECTRO-DYNAMIC 
SPEAKER

COMPLETELV v
SHIELDED

LARGE CHASSIS— 
NOTAMIDOET

IS REAL FURNITUtt 
PIECE-39 IN.TALL 1

Read The,e 
American Bosch 
1932 Features

SUPER-HETERODYNE 
PENTODE POWER

TUBE 
MULT1-MU TUBES 

SCREEN GRID TUBES 
FAST-HEATER

TYPE TUBES 
RJLL RICH TONE 
PERFECTED TONE

CONTROL

SEE THIS YOURSELF-YOULLRECOGNIZE 
this AMAZING RADIO VALKE

COMPLETE
WITH

TUBES
OF FORMER 
YEARS

Viršuj paduotas 1932 ypatybes jus rasite šiame pastebėti
name American Bosch Super-Heterodyne ir nė jokiame ki
tame sete.

Jo vertė nepasiduoda palyginimui.' Jis yra puikiausiai 
padirbtas ir subalansuotas Super-Heterodyne; pagamintas 
sulig tiksliausiais American Bosch standardais gražiame 
pilno didumb kabinete už $67.50 pilnai su tūbais.

Tai yra setas, kuris veikia' kuogertausia. Jo tonas yra vi
sur pagarsėjęs. Išbandykite jį ant visų stočių ir visokiame 
tolume. Jis kiekvienu žvilgsniu yra augščiausias radio ver
tės standardas; pamatykite jį,'pasiklausykite jį, palyginki
te jį. > , , .

’•* Kiti modeliai nuo $43.50 iki $139.50 Už cash?ar leng
viausiais išmokėjimais.

Pirkitę ši Radio kol tebėra tokia žema kaina

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

Telefonas Blvd. 8167—4705

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W C F L 970 k., 
kas nedėldienį nuo 1:15 iki'2 vai. f>o pietų, iš W H F C 

1420 k. kas ketvergę nuo 7 vai. vakaro duodamas
BUDRIKO KRAUTUVĖS.. . x ‘

* e

.......... ‘J*11 —»O» . .....iii hQhi mtl,

< “Birutė” statoma
scenon

> i...
S \ 1 * 4Z’Ateinantį sekmadienį, sausio

31 d., Lietuvių Auditorijoj, chi- 
cagiečiams teks pafnatyti gana 
gražių, istorišką operetę “Bi-
rutę”.

šį veikalą pastatys musų 
“Birute” paminėjimui savo 25 
metų kūrybinio darbo meno 
ir dainos Srityj. Tai veikalas, 
kuris nelengva' pastatyti ir to
dėl tik Chicagos ‘‘Birutė” jį 
imasi pastatyti. Chicagos lie
tuviai turės progos šį gražų vei 
kalą pamatyti.?

Kas nori pamatyti Palangos 
Birutę, kuri taip gražiai mini- 
iha musų liaudies dainose ir 
kunigaikštį Keistutį, kurie gy
veno apie 500 metų atgal, tas 
turės tą malonumą patilti atei
nantį sekmadienį Lietuvių Au
ditorijoj.—Rep. V.

Lietuvių Valanda
Budriko korporacija visados 

rūpestingai prirengia* radio pro- 
gramus, ypatingai sekmadie
niais. Taip ir pereitą sekma
dienį teko gėrėtis gražiu lietu
vių dainų ir muzikos progra
mų iš stoties WCFL nuo 1:15 
2 vai. po pietų. Buvo keletas' 
naujų muzikos kurinių, kurie 
darė malonų įspūdį į klausyto
jus. (Bet kam reklamuoti .tą 
poną, kuris skundžia* “Naujie
nas’’?)—L. ’

Bridgeportas
r ♦ ------------------

Iš bučerių ir groserninkų są
jungos darbuotės ,

Bučerių ir Groserninkų Są
junga daug metų gyvuoja Brid

žai kas rūpinosi ja.
Užėjo prasti laikąi. Bučeriai 

ir groserninkai sukruto ir sa
ko: Kas reikės daryti, jog pra
siplatino musų tarpe mada, kad

i

J
Mm

— ■»■■■- —1 ■>* • ■■■ - r 

ant knygučių imti, tai pas mus, 
eina, o kai turi pinigų, tai pas 
kitataučius bėga pinigus pra- 
leisti; gi kai pritrūksta, tai ir 
vėl pas savuosius lankosi.

Todėl mėsininkai ir groser- 
ninkaf šaukia susirinkimą sau
sio 28 dieną 8 valandą vakaro 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted st. Jie no
ri-svarbius jiems klausimus ap
svarstyti ir padalyti pagerini-^ 
mus visuomenei, aptarti kainų 
nupiginimą kaip bedarbės lai
kui.

Kviečia susirinkiman visus 
bučerius ir groserniūkūs '

—Sąjungos Valdyba.

Roseland <•
Vieša padėka

* Tariu širdingą ačiū visiems 
draugams, kurie neužmiršo ma
nęs sunkioj valandoj, aplankė 
ligoninėj ir namuose. Drg. Puč- 
koriams, kurie aplankydami su
teikė ir dovanų, a^čiu. Pp. 
Daugėlai, ,Br. Liudkevičiuir S. 
Baltaduoniui, R. Dobravolskiui, 
Dapkams (nuo Bridgeporto) 
ačiū. Taipjau ačiū P. Lakui 
(iš W. Pullmaho), kuris mane 
savo automobiliu parvežė iš li
goninės. Dėkoju “Naujienoms”, 
kad pranešė apie mano sunkią 
padėtį, ir visiems, kurie mane 
atjautė ir atlanko, namie.

Nes dar kurį ‘laiką esu pri
verstas būti lovoj. Po sunkios 
operacijos mažai tegaliu vaikš
čioti.

Ačiuoju taipgi visiems kos- 
tumeriams, kurie davė mali sa
vo automobilius taisyti.’ Ir ti
kiuosi, kad ateity vėl duos dar? 
bo, o‘ aš, iš savo pusės, steng
siuos atlikti darbą gerai ir 
prieinama kaina. Todėl reika
lui esant taisyti automobilį pra
šau kreiptis šiuo adresu— 135 
East 114 place; tel. Pulljpan 
0245.—Antanas Jocius.

North Side
>

Morning Star Kįiubas

Tarpe North Sides draugijų 
tai antrą vietą užima Mor
ning Star Kliubas, kuris kelio- 
liką metų sėkmingai gyvuoja. 
Štai Morning Star Kliubas tu
rėjo linksmą maskjnį balių 
subatoj, sausio 23 d., Meldažio 
svetainėje. Nežiūrint dabarti
nių prastų laikų publikos pri
sirinko kupina Meldažio sve
tainė, žinoma, daugiausia čia 
augusi jaunuomenė.

Visi pasirėdė įvairiais dra
bužiais, kad laimėti kokį pri
zą — kaip pavieniai, taip ir 
grupės. Iš grupių pirmą prizą 
gavo Baltos Rožės Kliubas, 
antrą — Rauddnos Rožės Rim
bas. Įš moterų grųpiif tai pir
mą prizą gavo Northsidės Mo
terų grupė, kuriai vadovavo 
draugė Striupienė; antrą irgi 
Northsidės Moterų grupė.' 
Paskiau ėjo mažesnės grupės 
ir pavienės ypatos.

’- Taigi Morning Star Kliubas, 
kaip kasmet, taip ir šiais me
tais pasistengė, kad kiekvienas 
gautų prizą, kuris tik kiek 
nors buvo įdomiau pasirengęs.

Dar reikia priminti, kad šis 
kliubo paręngimas atsibuvo 
labai sėkmingai.; Nebuvo jokių 
nesusipratimų ir visi linksmai 
praleido laiką net iki pirmos 
valandos nakties. —X.

.. - i

Nepatiko radio pro- 
' / gramai *

-----... .. . . Į .J,.

Aštuonioliktos gatvės apielin- 
w ' .. <• ■

Mūsų geras tautietis lietuvis 
užlaiko valgyklą. Kad palinks
minti kostumerius ir kad pra
leisti smagią valandėlę kai jų 
nėra, tai zjis nusitarė padėti val
gykloj radio setą.. " 1 >

Nutarta, padaryta.
, Ir ve šiomis dienomis setas 

atvežta valgyklom Padėta jis 
tinkamoj vietoj, vielos prisuk-/ 
tos prie elektros srovės.1 /

Paleista jradio.. Skamba dai
nos, skrieja kalbos, valgykla 
pilna gyvumo/ rodosi, ji pati 
nušvito. I ; 3... ....
—........... ......................... ... M-. .-- ■ _ r 

naujienos; iiE

Ir . žinote kaip yrą, kuomet 
radio j atsiranda naujoj vietoj/ 
Per keletą dienų setas netižo 
daroma ntio pAt ryto iki vėlyvos 
nakties. ' Išsiskyrė šiuo žvilgs
ni^* ne musų' tautietis. Paleido 
jis..radio, o šis dirba, kad juo 
greičiau atlyginti už sumokė
tus jam pinigus.

Tuo gi tarpu artimiausioj te
lefono sujungimo stoty r-revo- 
liucija.. Mergaitės telefonistės 
kuone lipa ant sienų, įspėja* sa
vo perdėtinius vidurmiosty, kad 
jos išsikraustysiančios iš proto.

Kas atsitiko? Atsiskubino/ 
kompanijos inspektoriai.10 te
lefono stoty koncertai, vaidi
nimai, kąlbos ir pamokslai, juo
kas ir aimanavimas. >

Jias translliioja tuos progra
mos? ^Nežinia.

Prisėjo ieškoti. Sakoma, ėmę 
tris dienas iki. pagalios kom
panijos inspektoriai (atlankę 
musų tautiečio valgyklą ir su
radę, kad jo radio seto vielos 
buvusios sujungtus su telefono 
vielomis.

* Suprantama, tas junginys 
nukirpta, ba telefonistės, pasi
rodo, muzikos nemėgia arba ne
moka ją įvertinti.-—Vietinis.

P. S. Ar taip ištikrųjų atsi
tiko, nesiimu spręsti; parašiau 

nugirdęs.tik

Cicero_—L___
viešųjų mokyklų gyvenimo

Žėmiau paduodame vardai 
mokinių, kurie atrodo lietu
viai, baigusieji viešųjų Ciceros 
mokyklų kursą šių metų sau
sio mėnesį:

Roosevelt{ mokykla
Balakas, Joseph, 1432 S. 

court.
Balkus, An’ha Mary, 151$

49 ave^ .
Bernotas, Jbseph,

50 avė.
Grazinskas, John,

49 court.
Gudze, Gene^ieve,

50

S

1630 So

1530 So.

4646 W.

Katilius, Alddna, 1618 S. 50 
court.

Kudzina, Anthony, 1612 So. 
50 court.

Maziliauskas/ Joseph, 1816 
So. 49 avė. . \ f

Radzius, Louis, 1529 So. 49 
court.

Šimkūnas, Hattie,* 1614 So. 
50 avė.

Golumbus mokykloj 
šie vardai atrodo lietuviški:

K Ladzinski, Matthęvv William, 
5012 West 29 st.

Lucas, Stevc, 4919 W. 29 St.
Goodivin mokykloj

Valentą, Blanche, 2610 So. 
58 court. , r , •'’ < ,

Valentą, Joseph, 2628 So. 53 
court. , :
?. v)- '

.Cicero mokykloj
Nakis, WiUiam H. 4820 W. 

23 st. ;
Burnjigm. mokykloj

Lūkės, J. Raymorid —< 2124 
So. 61 court. , ,

Paskovsky, Doloręs — 2758 
So. Millard aye.’, Chicago. 
' Visi šie jauni lietuviai ir lie
tuvaites, kaip rodo įų pareiš
kimai mokytojams, ketina sto
ti į aukšttesniają mokyklą.
Baigimui mokyklos iškilmes
Kad atžymėtu viešųjų/moky

klų kurso liaigimą, tai Cicero 
mbkyklų į i taryiJa ir mokyklų 
perdėtinifii rengė ątatinkamas 
iškilmes ryšy . su, diploųių iš-, 
dalinimų. <■ V /

Sterling Morton High School 
Auditorijoj dar'šiandie, tre
čiadienio vakarį, bus išpildy
tas programas,'- kuriame daly-; 
vaus mokiniai ir mokinės.] 
Programas nušvies darbuotę, 
kuri yra praktikuojama moky-; 
klose. * Tarp kitko taps su- 
vąidintą juokinga komedija iš 
mokinių gyvenimo vardu 
“Whimsy”. ? . ■

* Programų pradžia 7:45 vhl. 
veltui.
yra

vakaro. Įžanga
Kitos iškilmes 

mos sausio 29 d,
ruosia-j 

i
..........

Pranešimas levams ♦
< i Vaikai, ' kurių amžius pa
sieks 6 metus iki lialandžio 15 
dienos 1932 m., turėtų, būti įra
šyti į mokinių skaičių pirma
dienį, vasario 1 dieną 1932 m. 
Tėvai turi ateiti kartu su vai
kais jų įrašymui. Reikalinga 
taipjau atsinešti metrikus kaip 
vaikučių amžiaus paliudymas.

Perkėlimas mokinių iš vieno 
trobesio į kitą kai kada daro
ma. Bet tai daroipa tiktai 
taupumo interesuose arba ka
da to reikalauja vaikų gero
vė. Tokie perkėlimai atlieka
ma tik superintendento įsaky
mu.

gan gera
Jau tur būt chicagiečiams 

nusibodo klausytis skundų, 
kad Chicagos mokytojai ir mo
kytojos, kaip ir, kiti municipa
liteto darbininkai, negauna al
gų mėnesiais. Tenka pažymė
ti, kad dėka atsargiai ir to
liau įžiurinčiai Cicero moky
klų tarybai, su' p. Frank Petru 
priešaky, Ciceros mokytojai 
ir mokytojos iki šiol gavo al
gas. šitoks atsargumas mo
kyklų finansų pajamos ir iš
laidose yra kreditas vietos mo
kyklų tarybai. • '. Vietinis.

as milk 
itself!

Klt.ll T
Velveeta

D • • • šį
skąnų nąųją §ųrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu* 
vieš, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virškinusi, —

Tyras pats pienas!
Pabandykit jį šiandie 

—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

— lengvai 
tyras kaip

Buvo 
50c 
75c 

1.00
2.50. 
2.00

Dabar 
85c 
50c 
75c

1.50 
1.50
2.50
3.50 
1.00

50c

A. F.1 CZESNA’S 
BATHS

rURKTRKOS. SITT.FURrNftS VANOH m 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

Naujos Nužemintos Kainos
Garo ir lažų pirtis 
Garo, maudyne ir lažai 
Garo ir elektros maudynB 
Turkiška ir Elektros 

pirtis Ir katnbarys
Sulphurlo maudyne -----
Pilnas elektrtkinis treatmen-

tas Ir ' Sinueoidal mažina 3,00
Pilnas troatnientas 4.50
Elektrlkinis Masažas 1.50
Vaistų ar alkoholio Itrinimas 76c 00c
Moterims antradieniais—dieną Ir vakaras

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 46AK 

n..,,,,,-, ,

Dresių Dezaininimas 
Prėslų Siuvimas 

Skrybėlių birbimas
Mes telkiame eksportu Instruk
cijas Siuoso kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žiema kaina. Sic 
amatai yra patrau|clanty» Ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo
. Jus įdomaujate. v

■ Skrybėlės ,
/dM Mes išmokinsime kaip dožai 

uinti ir padaryti gražias skry-
J bfiles, kol mokinatės. Dlplomos » 5 duodamos. Ateikite ar ražyklt 

> \ dei nemokamos knygutes, 
' MASTBR college

JOS. F. KASNICKA. Principal
IPO N. STATE RAN. 2718 

................. ..................................„e,......——i.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
. CHICAGO, ILL.

7 ■■

PRANEŠIMAI
K

Naujienų špulka 
r -----------

Naujienų skolinimo ir būda
vo jimo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dcl darbininkų žmonių.

Del platesnių inrormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

Marqnette Vark apielinkėj 
lietuviai, kurie pageidaujat 
Naujienas į namus, anksti 
ryto kreipkitės pas vietinį 
nešiotoją.

Ed. Šmotelis,
, . 7114 So. Campbell Avc.

Tel. Prospcct 3676

iš 
iš-

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

N. W. Cor. .55th and State Sts 
Phone: Atlantic 4290-1

Don’t 
neglect
Colds

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvlnkit 
juos į. 5 minutes su "Musterole’’. 
— “counter-irritant” I Uždedamas 
kartą | valandą, jis turi sutelkti 
pagelbą, Millonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

YourWeS
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Ey^Care” 
ar “Eye Beauty” Book

Marine C<x, Dcpt. H. 9 E. Okio St.,Chir>fo

RAMOVA
I ItheatreFi 

' 35 S Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS f

- Šiandie.
Dvigubas programas

“Palmy Days”
su

EDDIE CANTOR ir k.

“BlondCrazy”
. ' su

JAMES CAGNEY,
l JOAN BONDELL, 

NOEL FRANCIS ir k.
■ -■ ■, , t

Taipgi
Komedįja, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.

MILDA
Theatre

- 3142 S.' Halsted St.

Šiandie
Dvigubas programas

“Comproinised”
\ su

ĘEN LYON, ROSE HOBART ir 
ir

‘The Age for Love’
su

.. BILLIE DOVE ir k.

k.

Taipgi
* Komedijot, Žinioi, Pasakįiiat, 

Margumynai

.Trečiadienis, saus. 27, 1932 ... ..... . .... < ■«— ■■■-. —

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 
a ją arba pašaukit j namus

So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

CLASSIFIEU ADS.
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTBS ' 

AMATO

Dienomis at vakarais. Del infotmacijv 
lauk arba rašyk r

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB, 

672 Vest Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

8 TŪBŲ "COMBINATION”
Fonografas ir Radio, $150 vertes, už 

tiktai $39.50 pilnai įrengtas. Mažas 
mokėjimas, likusius tiktai po $1.00 j 

savaitę. 
CHICAGO RADIO TUBE STORES 

1733 W. Chicago Avė.

Personai
Asmenų ležko

PĄIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ia našlio nuo 45 iki 50 metų am
žiaus. Atsišaukit pasiturintieji, nes aš 
turiu biznį ir man vienai per sunku.

Knygynas, 
Box 29

3210 So. Halsted St.
• Chicago

Situation Wanted
' Darbo Ieško

JAUNAS vyras ieško darbo bučernėj, 
turi 4 metų patyrimą, kalba lenkiškai 
ir lietuviškai, baigęs 4 metų High 
School. Tel. Lafayette 9657.

Help VVaiited—Malė 
Darbininkų Reikia

RjEIKIA salesmapų WUconsin Nak 
Life Ins. Co. Gyvasties, sveikatos, ne
laimės. Mes apdraudžiant nuo 1 iki 
65 m. amžiatis. Nėra lapsų, kuriuos 
reiktų atidirbti. Komisas ir atnaujini
mai. Tikra proga pažengti. Atsišau
kite 10 iki 12 vai. ryto, išėmus penk
tadienį. ,

E. N. WHISLEk.
2400 W. Madison St., tel. Seeley 7830

-------- O-----------

REIKALINGI vyrai kiekviename mie
ste išdalinti namas nuo namo musų ne
mokamus cirkuliorius, garsinančius mu
sų kvepalus (perfumas). cold cream ir 
tt. Nereikia pardavinėti ar agentauti. 
Lengvas darbas, pilną ar dalį liko. Ra
šykite tiktai angliškai, pridedami užad- 
resuAtą ir užstempuolą konvertą, dėl 
platesnių žinių (Jei norite sempelį vei
do miltelių', prisiųskit aštuonius centus 
pašto ženkleliais).

Adresuokit

Bok Y E-8L Dept. 28, 
Chicago Herald B Examiner, 

Chicago, III.

. JANITORIUS nori mainyti savo 
darbą' į South Sidf. šaukite

West 0718

Help Wanted—Female
REIKALINGA veiterka dirbti res- 

taurante.
( 506 W. 39th St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė ir bučern? 
ir dellcatessen. Geras biznis, geroj vie
toj. Tel. Lafayette 6187.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
Senai išdirbta. Savininkas nori važiuoti 
Lietuvon. 3002 W. 40 Place.

PARSIDUODA kriaučių šapa, prie
žastis —našlė moteris; prieinama kai
na, nėra kompeticijos. 617 W. 37th St.

Exchange—Mainai

Real Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimui

PARDAVIMUI 4 kambarių mūrinis 
cotage $1600. 2308 So. Damen Avė. 
Savininkas 2315 So. Damen Avė.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
bizniavas namas. 3113 So. Halsted St. 
Antros lubos.

2% AKRŲ VIŠTŲ FARM A UŽ 
BARGENĄ

4 kambarių namelis su geru šulinių 
elektra. Gražus priekiniai porČiai 

Šis 21/6 akrų
ir
Kitos triobos. Šis 21/& akrų žemės 
sklypas padarys pelningą Vištų ir daržo
vių farmą. • Arti Joliet. 1 valanda 
į Chicago. Mažas (mokėjimas paims 
ją. Ateikite arba rašykite

J. N. MASHKEN, 
44 4 3 So. Wood St., 

2nd rear.




