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Japonų Ultimatumas 
Kinams Pasibaigė: 
Okupuos Shanghai

Amerikai gresia 
pavojum įsivelti 

į karą Rytuose

Ultimatumui pasibaigus šį rytą 
greičiausia pradės bombar
duoti miestą

Shanghai, Kinija, saus. 27.—.
Paskutinį ir galutinį ultimatu
mą įteikė japonai kiniečiams galingą orlaivių skaičių, 
Shanghai mieste, reikalaudami ^a|j bile momentą išlupti

pagrobimo. Šis žinksnis pada
rytas taip netikėtai, kad net 
spaudai nesuspėta’ patiekti do 
k limentų kopijų.

Tokia karo demonstracija, 
kad ir su tikslu 'apsaugoti 
Amerikos piliečius ir biznio in
teresus Kinijoj, greičiausia ga
li pasibaigti karu. Amerika, 
sulyg sutarčių, negali laikyti 
Pacifiko vandenyne didelio lai
vyno ir Japonija yra, tuo atve
ju stipresnė, bet Amerika turi 

kurie

satisfakcijos, atsiprašymo ir 
prižadėjimo uždrausti japonų 
prekių boikotų bei uždaryti vi
sas prieš-japon iškas kiniečių 
organizacijas.

Ultimatumas pasibaigia Chi- 
cagos laiku šj rytą 4 vai., ir po 
to japonai pasiryžę imtis žygiif 
okupuoti Shanghai miestą. Tam 
tikslui japonai turi jau pačia
me Shangai uoste 10 karo lai
vų ir dar 13 lai vų atskubi na. 
Kiniečiai ruošia miestą galimai 
atakai iš jūrių. Japonų nusistsr 
tymas yra, kad jei kiniečiai 
ir sutiks su vis kuo, kas ulti
matume reikalaujama, vienok 
gali būti jau pervėlu, ir mies
tas turės būti .vis vien užim
tas.
Kinija turi daugiausia kareivių

Kol kas japonai -Uw4-fthAn- 
ghai mieste 1,400 jurininkų ka
reivių ir gali dar'2,000 vyrų ap
ginkluoti bile momentą.

Iš kitos pusės, svetimtaučių 
kolonijoje Amerika turi 1,000 
jurininkų ir Anglija turi 2 ba
talijomis škočų šaulių.

Kinija Shanghai mieste turi 
25,000 kareivių. Tai tokios yra 
momentaliai karo pajėgos tame 
naujame karo pavojaus ugnia
kure. Kiniečių oficialai Shang
hai padėt j vadina “nepaprastai

akis Japonijos laivynui.
- - * 1

Amerikos'laivynas gatavas.
Washington, saus. 27.— čia 

didelis susirūpinimas dėl dalykų 
eigos tolimuose rytuose. Prezi- 
dentaš Hooveris kelis kartus 
jau tarėsi su sekretoriais, bet 
dar aiškių žinkSnių nesiimta. 
Vedami pasitarimai su Anglija 
dėl bendrų žygių.

Amerikos karo laivyno žy
miausios pajėgos randasi ties 
Hayvaii, vadinasi prie pat “ja
ponų durių”. Nors Amerika 
tik planavo daryti jūrių laivy
no manevrus, bet politikos sfe
rose priduodama tai laivyno 
koncentracijai ypatingos reikš
mės.

Geneva, saus. 27. — Tautų 
Sąjunga beliko vienintelė, -kuri 
leidžia per pirštus padėtį tarp 
kiniečių ir japonų ir tuo tarpu 
nežada’ imtis jokių žinksnių, kol 
kada nors pavasarį specialu ko
misija padarys raportą apie pa
dėtį Mandžurijoj'.

Amerikai atsiunčia 
jaunus jėzuitus

Generolas Ledochowski su 
pa susitarę iš kalno

pa-

Chicago, III., Ketvirtadienis,! Sausis-January 28 d., 1232
mm.ii

[Acme-P. W Aj Photo]
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Nevvport News; Va. -+ “Eegovin” laivės liepsnose. Laivas buvo užbaigtas statyti rugpiučio me
nesį ir .kainavo $3,500,000. Prieš keletą dienų gajsras ji sunaikino.

M

ŽEMAIČIAI REIKALAUJA KRAŠTU IŠVA
DUOTI Iš KUNIGŲ NELAISVĖS 

N

Indijos nepriklauso- Nutarta Kražiuose 
mybčs proklamaci- 

, jos metinės
įsisteigti laisvas 

piliečių kapines
Teroro naktis Bombay ir 1,000
• suėmimų

šaukia legislaturos Anglų submarinas 
nugrimzdo jurose 

lėšos ! w - •

sesiją dėl bedarbes
' T

Viso.-, ber’t.abiu šelpimo 
jau pasibaigė

Milwaukee apskritis 
r bankrutuoja

su 52 žmonėmis ž»ada skolintis iš Mihvaukee 
miesto pinigų

badas ir

Del audros nėra vilties tuos 
žmones išgelbėti

Portland, $.nglija ,saus. 27. 
—Anglų karėj pavandeninis lai
vas M-2 paskendo Anglų, kana
lo dugne su 52 žmonėmis ar 
dar daugiau, bemėgindamas 
narstymo praktikas. Kanalo 
dugnas toj vietoj ties Negyvo

' Springfield, 111., saus. 27. — 
Kadangi jau visi ištekliai, iš i 
kurių buvo šelpi..mos bedarbių Į 
šeimynos, pasibaigė ir tūkstan
čius' šeimynų laukia
šaltis, valstijos politikieriai va
kar po pasitarimo su guberna
torių Emmersontii, nutarė sku
biai šaukti formulę legislaturos 
sesiją, priimti $25,000,0.00 ka-^ 
pitalo paskyrimą paštflpos rei- žmogaus įlanka, yra labai/giliM 

a' t>1v<del* audringos jūrės jokie na- 
. . Irai neįstengė nerti iki dugno.

kalams
Nors vakar Springfielde .bu

vo dauguma senato ir rūmų na
riu, bet nieko negali daryti, be 
formalūs, sesijos sušaukimo.

Federalė pagalba be
darbiams, ne kalėji

mams

rimta”.
Amerikos orlaiviai galį bile mo
mentu išlupti akis Japonijos 

laivynui
VVashington, saus. 27. — 

Padėtis tolimuose rytuose, j 
kurią įveliama ne tik Japonija 
ir Kinija, bet ir Suvienytos 
Valstijos, ir Anglija su Fnan- 
ciją, pasiekė kritinę© laipsnio 
ir ryt dieną gali visoms šioms 
šalims nulemti karą. Vakar 
dieną įvyko šie atsitikimai:

1) Hooverio ir MaeDonaldd 
valdžios Washingtone ir Lon
done ruošėsi prie žygių, pada
ryti demonstraciją Shanghai, 
kad sulaikius japonus nuo mies
to bombardavimo ir užėmimo,

2) įraukiama aštraus įspėji
mo Japonijai iš Amerikos pu
sės, jei jokie tarptautiniai žy
giai tuo tarpu negelbėtų.

Staigus žinksnis kongrese
3) Prezidentas Hooveris pa

tiekė senatui visus dokumen
tus, kuriais ligi šiol susirašinė 
ta su Japonija dėl. Mandžurijos

- PrieRoma, saus. 27 
panijos jėzuitų ištrėmimo 
patiriama, kad Jėzuitų ordeno 
“generolas” Ledochowski (len
kas), tai senai nujausdamas, 
reikalus iš kalno sytyarkęs ir 
su pa pa ypatingoj audiencijoj 
•aptaręs. Seni ir nesveikaujan- 
ti jėzuitai bus išsiųsti į Holan- 
diją ir Belgiją, o jaunieji į Su
vienytas Valstijas ir Pietų Ame
riką.

Ispanijos jėzuitams jau senai 
buvę įsakyta prisiruošti prie 
tokios galimybės, ir Vatikanas1 
dėl jų turtų saugumo nebebijo. 
Namų,, kuriuos galima konfis
kuoti, likę dar apie 200; archy
vai dalinai esą jau išgabenti į 
Vatikaną ir apsaugoti diploma
tiška sutartimi su Latvija. 
Likusius archyvus, manoma, 
Ispanija įjungus į valstybės ar’ 
chyvus, kaip buvo padaryti. 
1765, kuomet Karolis III bu
vo jėzuitus išvijęs.

———-
įlindę į Gandhi 
kalėjimą

Kobra

Is- 
dar

’Washington, saus. 27.—Kon
gresas priėmė papildymus prie 
paskirtų agrikultūros reika
lams $175,000,000, būtent kąd 
vieškeliams statyti iš tų sumų 
butų samdomi bedarbiai;, bęt ne 
kaliniai, ir kad valdininkai pirk
tus! automobilius Už $750, ne 
brangesnius. “Kai prohibicijos' 
nebebus, manau ir kalinių ne
bebus”, pasakė alst. Linthicum, 
o “kol kas su. federalėmis lė
šomis nėra reikalo remti kalė
jimus”. . . - . . ',

» ' :<

Kubos prezidento brolis 
gavo $500,000 kyšio

Kaip pasidarbavimą - išgaunant 
iš Amerikos paskolą

Indija, saus. 27. —- Į 
kalėjimą, kuriam sėdi

ORHSa
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjantis debesuotumas; Į 
naktį galima lietus ar sniegas; 
temperatūra kįlanti; nepastovus 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra apie 41.

Poona, 
Yeronda 
Mahatma Gandhi ir kiti Indi
jos nepriklausomybės judėjimo 
vądai, įslinko gyvatė kobra ir/ 
tiesiai įlindo i Gandhi draugo 
Bhopatkar celę. Sargas pro 
durų skylutę perpėjo pasisau
goti, bet Bhopatkar neturėjo 
kuo gintis ir kobra šnypšdama 
ėjo artin. • .

Tuo tarpų sargas atidarė du
ris ir įpuolęs užmušė* <

T?/..'

šiandien pranešama, kad vii 
tis išgelbėti tuos žmones pra
deda nykti'. Nors pagalbos lai*

1 yai tojė viųtOje tebestovi, bet 
.nieko negalima daryti, kol oras 
nusiramins, nors labai, abejoja
ma, ifv žmonės dar tuomet bus 
gyvi. ' . <

Subm.arinas yra 102 pėdų 
himoj.*

gi-

Pavogtas South
Bėnd bankininkas

Vagys reikalauja $50,000 
išpirkimo

Bend, Ind., saus. 27.-^ 
Woolverton, 52, stam- 
miesto biznierius ir

Washington, saus. 27. 
nato finansų komisijoj svars
tant paskolos Kubai reikalą pa
tirta, kad Kubos prezidento- 
diktatoriaus Ma’chado švogeris, 
Jose Obregon pasipelnė $500,- 
000 iš paskolos, kurią ' Ameri 
ka suteikė Kubos valdžiai, nors 
Obregon. visai mažą vaidmenį 
telošęš paskolos gavime. •

South 
Howard 
bus šio 
banko prezidento sūnūs tapo pa
vogtas dvięjų vyrų, begrįžda
mas iš teatro. Netoli namų 
prie jų automobilio privažiavo 
du vyrai ir su revolveriais pa
reikalavo važiuoti kur liepia
ma. Išvažiavus už miesto, vy
rą pasiėmė su savim, o žmonai 
įsakė grįžti namo ir pasiųsti į 
nurodytą vietą $50,000, ii* ne
sakyti policijai, šiandien pini
gai turi būti, arba grasina nu
žudyti imtinį.

Hawaii bėdos dėl mote
rų nesibaigia

Vokietis valtėj skersai 
Atlantiką

—----------- J.*l. .
i •

Lisbona, saus. 27.— Wilhelm 
List iš Vokietijos išplaukė 16 
pėdų didumo valtej skersai At 
lantiko į Ameriką; jei pasieks, 
pirma sustos Vakarų Indi jose.

< J ‘ Į ‘ ■ '*■ ’’

Calcutta, nldija, saus. 27. — 
Dvi indijonės studentės už nud 
šovimą anglo magistrato nu* 
teistos visam ąhižiui kalėti*

v Milwaukee, saus. 27. —Kuo
met pąts Milwaukee miestas, 
vedamas socialistinės žfdminis 
tracijos suvedė, savo biudžetą 
sux $4,000,000 pertekliaus, tuo 
tarini apskritis, valdomas kitos 
administracijos atsidūrė dide- 
r . <

lėse finansinėse sunkenybėse iv 
skubiai ieško ^paskolos, nes ki
taip valdininkai ir tarnautojai 
už vąs'ario -ntenesį nebegaus ak 
gų. ’.-v’-a n; '

Apskritis žada prašyti pa
skolos, iš Milwaukee miesto ban- 
kieriu.

V ■ ■■ ■' > . 7 ■ M’
1 /'■/** ’ _ .• •. 

'

Amerika tarias su 
Anglija dėl Kinijos 

’»'• > / r '■. ' ».:: ‘ -1 ’’ ' • •• .... ................... 4 , ...
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Žada imtis 1 griežtesnių žygių 
savo interesams ginti /

vienas jų

Honolųlu, saus. 27. — Leite
nantas Lynch ir jo brolis areš
tuoti, apkaltinti, kad namuose 
brokerio Williams 
žiauriai pasielgė su viešnia Miss
Sadie Smythe, ir kai Williams 
pareikalavo atsiprašytu tai bro
liai Lynch jarni? praskėlė galvą 
su ' “cocktail shaker’iu”.

Leitenanto Massie ir jo 8 
kompanijonų linčiniiikų byla 
svarstoma toliau. Tuo tarpu 
pradedama iš antro 'karto byla 
prieš trys vaikinus, kurie ‘su 
nulinčiuotuoju Kahahawą‘i buvo 
išniekinę v leitenanto7 Masšie 
žmoną,
.'L

..•A<
?'<■

Wašhington, saus. 27. — 
Šiandien sekretorius Stimson 
svarsto, priemones naujiems 
ir griežtesniems žinksnrams', 
kurių Amerika ruošiasi imtis 
link Japon'ijos-Kinijos padėties, 
šiandien * .Stimsonas tarėsi su 
Anglijos ambasadoriui’ Sir Ro- 
nald Lindsay dėl bendrų žygių.

Austrijos kabinetas at
sisakė ' 

4\„ i

Austrija, saus. 27. -r- 
BųrescK su Visu savo 
atsistatydino; jam pa

čiam pavesta sudaryti naujas.
J ■' . . . ■ ■' • k ■■

Viena, 
Dr. Kari 
kabinetu

'.t ■ ■ ' /

Nelengva būti dvynais
*>' '"J ; Įįnili.Wi.i* ..lil, n.l'l.l., t .

. • •

Liverpool, Anglija. — čia 
yra du broliai Ridley, dvynai, ir 
ahudu iš to turi vargo. Vienas 
tarnavo kariuomenėj, tai kada 
antras atėjo jo lankyti, buvo 
areštuotas ir 'apkaltintas, kam 
būdamas kareivis vaikščioja į>e 
leidimo dvylikis rūbais, ir tik 
tada paleistas, kai brolis ka
reivis atvyko j daboklę. Vienas 
brolis pralošė bilijardo kontes
te;' ’ antras norėjo lošti, bet jo 
neprileido, sakydami, kad jis 
jau pralošė. Ir vėl teko ieškoti 
brolio, kad kontesto komisiją į- 
tikinus.’

Liverpool, Anglija.

. Forth Worth, Tex., saus. 27. 
U-Indfjonų Šefo galvos' kiaušas 
čia tebėra laikomas tiktu pa
puošalu namuose Mrs. Bursh 
Young, kurios, tėvas prieš 50 
metų > užmušė \tą šefą ir jo 
“skalpą” pasiėmė. • *

* ■ / • ’

Bambay, Indija, saus. 27. -r- 
Trečiųjų metų sukaktuvės nuo 
to, kai Mahatma Ganįlii paskel
bė Indijos nepriklausomybės 
siekimą, šiemet praėjo labai 
liūdnai, kai Britų valdžia tą die
ną po visą kraštą suėmė virš 
1,000 nacionalistų vadų, kurių 
tarpe* daug moterų, ir daugelį 
jų nuteisė ligi 3 metų kator
gos, už laužymą valdžios dek
reto.

Pereitą naktį būrys neatsako- 
mingų jaunuolių Bombay sude
gino policijos palapines ir iš
gesino miesto šviesas, tamsoj 
sukurč didelį laužą, ant kurio 
sudėję sudegino gausybes ang
liškų prekių.

Kai tamsoj pradėjo brazdėti 
ugniagesių vežimai ir policijos 
šautuvai, padegėjai buvo *išsk 
slapstę.

Kiek Lietuvoj yra 
berankių ir bekojų

13,831 žmonių, negalinčių užsi
dirbti, pragyvenimo

d. Liet.
* Kultūros 
įvyko vi- 

su si rinkimas.

Kražių Etinės Kultūros Dr-jos 
nutarimas 
r

Gruodžio men. 7 
Laisvamanių Etinės 
D-jos Kražių skyrius 
suotinas narių
Perrinkta valdyba ir išrinkta 
revizijos komisija, išnešta vy
riausybei rezoliucija, kurioje 
tarp kitko nutarta:

1) Prašyti valdžios Sutvarky
ti kuo veikiausiai civilinę met
rikaciją.

’ 2) Laisvamanių vaikus mo
kykloje paliuosuoti nuo kape
lionų pamokų, nes bažnyčios 
dogmos mums nereikalingos.

3) Musų vaikams duoti nuo
dugnų moralybės pamokymą, 
palyginamosios religijos moks
lų ir plėteties (evoliucijos) dės
nių pagilinimą, nes mokykla 
privalo būti mokslo, o ne dog
mų namais.

4) Spvaldyti kunigijos išsi
šokimus, atšaukiant konkorda
tą su Roma, atskiriant bažny
čią luio valstybės, bažnyčių že
mes išdalinant atsitarnavusiems 
kariams ir šiaip bežemiams, ir 
nutraukiant kunigams algas 
mokėti iš valdžios iždo.

5) Sustabdyti vienuolių pli
timą Lietuvoj, ir neleisti užra- 
šus ę^ryti bažnyčioms pinigais, 
žemėmis ir namais — be val-

Šlubų vyrų v—4957, moterų— 
2666; kuprotų vyrų -^.1083, 
moterų—973; be 1 rankos vy
rų—-1583, "moterų—508; be.”2 tižios patvirtįųjmOj \ 
rankų vyrų -*-70į moterį —54; 
be 1 kojos .vyrų—-1056, mote 
rų—433; be 2 kojų vyrų—241, 
moterų—207; viso labo su to
kiais trukumais, kurie mažina 
darbingumą, arba visai nelei
džia darbuotis, turime musų tė
vynėje 13,831 žmonių.

“O, jei jus su mumis bu- 
-tumėte!”

'"T*"7 ■ ~.
New York, saus. 27 

delis^ skaičius priemiesčio pilie
čių gavo atvirutes su užrašu 
“Turime gerus laikus. O, jei 
jus su mumis būtumėte!” Bet 
kai piliečiai pasižiurėjo į atvi
rutėse paduotą adresą ir/ pa
veikslėlį, pažino vienąziš kalė
jimo namų.

, - ... .... . .........

Beprotis banke nušovė 
3 žmones

' • -.-v. . •*

V Lansing, Mich., saus.. 27. — 
Farmęris Albert Flesser, epilep
tikas ,atėjo į Capjtol National 
Bank, pastovėjo 10 minučių, ir 
išsitraukęs revolverį* pradėjo 
šaudyti; į žmones, peršaudamas 
5, iš kurių 3 kritiškai, Ir du jau 
miršta. Po to pats nusišovė.

Tuko sužinoti, kad Voldema
rui laikinai leista Kaune apsi
gyventi. Bet dabar Voldema
ras ieškąs darbo.

. 6) Neteikti jokių privilegijų 
kunigams’ valstybėje, o palai
kyti visų piliečių lygybę prieš 
šalies įstatymus.

Susirinkimas Vienbalsiai nu
taręs steigti* Kražių apylinkėj 
šio skyriaus kapines, ir tam 
tikslui steigiamas “Kapinių fon
das*’, taipogi nutarta įsteigti 
d-jos knygynėlį.—“ž.”

Kaizerio 73 sukhktuvės
Berlynas, saus. 27. — šian

dien sukanka 73 metų amžiaus 
buvusiam Vokietijos kaizeriui 
Wilhe1mui. Nacionalistų spau 
da šiemet ypatingai daug vie
tos pavedė kaizerio sukaktu
vėms, dejuodama, kad Vokieti
ja- dabar neturinti tokios kietos 
rankos, kokia kaizerio buvusi.

Lenkija ratifikavo su
tartį su Vokietija

Varšuvą, saus? 27. Lenki 
jos seimas vakar ratifikavo vi
sais trimis skaitymais sutartį 
su Vokietijų* pereito birželio 11 
d. -* Sutartis liečia kaikurias 
abiejų šalių visuomeninio sau
gumo sritis.

Kaunas
—rDel nevykusios ‘meilės nu

sinuodijo Elena GelVcnyte, gyv. 
Vytauto pr.. 26 nr, >

H
AVASARIS jau nebetoli. Gamta 

vėl atgys ir kartu su ja musų 
viltis ir jiegos.

v.- . . ' L ' • • - ■> - ' 'n

- 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 pasitikėjimų. At
siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo

> labo, bet ir dėl jūsų gerovės.
5 ...... . I < .. ............IMI*............."I . ...............  ■ . ,111 tl!
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IKORESPONDENCI JOS
Waukegan, III.
Del Mizaros prakalbų

31

nedar- 
darbi-

Saba-

Kiek teko girdėti, sausio 
d. čia atvažiuoja bolševikų agi
tatorius Mizara, kuris neseniai 
yra sugrįžęs iš Sovietų Rusijos. 
Jisai rengiasi papasakoti, kodėl 
visame pasaulyj siaučia 
bas, o Rusijoj trūksta 
ninku.

Waukegane randasi
liauskas, kuris taip pat nese
niai yra iš Rusijos grįžęs. Sa
baliauskas yra pasiryžęs patik
rinti Mizaros kalbų, — pana
grinėti, ar Mizara tiesą kalba, 
ar ne. Sabaliauskas į Rusiją 
buvo nuvažiavęs dirbti, o ne su 
komisarais pasimatyti. Todėl 
Rusijos darbininkų padėtis jam 
geriau žinoma, negu Mizarai.

Waukeganietis.

Scranton, Pa
faunus koncertas

ren-

laikraštpalaikiaikomunistų 
nesiliaudami skandaliritų, . kad 
tai žmogaus gafbės ir kitų ga
lų įžeidimas, ruoštų demon
stracijas ir protestų mitingus. 
O pas sovietus, mat, viskas la
bai gerai ir gražu.

Kalbėjo, kalbėjo Mizara, 
aiškindamas apie didelę Rusi
jos “proaperity,’* apie bedar
bių trukumą, visų žmonių ly
gybę; esą, ir fabriko savinin
kas ir klerkas ir pijpra.stas 
darbininkas visi lygiai valgo, 
taip sakant,vienos lėkštės. 
Bet per pertrauką, prasidėjus 
klausimams, vargšas Mizara 
mėgino atsakyti ir šiaip ir 
taip, bet aiškiai buvo galima

naujienos, cktčdgtf, m.

ntrikams, jog ir Pittsburgho einama prie iždiniiiko p. Vir- 
tautinirikai gyvuoja ir galingi bicko ir turto kontrolierių 
yra. Tai vot kas ir rūpėjo mu- raporto. Pagal iždininko ,ir 
sų tautininkams 
prie šio Apskričio 
mo.

Jei ne ta kyaila
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darlečių pikniko visai be Ap- skričio Komisija, rengdama 
skričio komiteto žinios ir ne- Apskričio pikniką nepirko iš 
paėmė jokio atlyginimo, ma- p. Pivariuno > duoną, o paėmė 
pydamas, kad Aspkričio ko-j iš “Kaimo” kepyklos kaipo 
mitetas visai nieko nežinos ir t dovaną. P-nas Pivariunas, gin
tai}) viskas praeis. Bet paklo- dainas savo skundą, labai ne
dės klausimą iškėlus aikštėn, džentelmoniškai kalbėjo, ir šil

tininkų manija dėl vadovys- j rilis padaro vie^ą paklausimą p. Virbickas nežinojo nė .kaip važiavimo 
sr... QT A ---- ....... j Virbickui, ar nesiranda1 pradėti aiškintis, kad nesu-

jokio kilo turtę, Apskričiui kompromitavus savęs. Paga- 
priklausančio, kaip tai, judi- Uos, jis sugalvojo tokią pasa- 
namo ir nejudinamo?

ruošiantis1 turto kontrolierių raportą, 
su važia vi- Apskričio ižde randasi $870.03.

Bet pirm turto raporto priė- 
nnrių tau- mimo Jatmuolių organizator

* '

Ketvirtadienis, saus. 28, *32

Lietuvių Tauro Kliubas 
gia koncertą ir pakvietė musų 
lietuvaitę Eleną Sadauskaitę, 
kuri yra parvažiavusi iš New 
Yorko 10 dienų vakacijų.

Koncertas įvyks utarninko 
vakare, vas. 2 d. North Scren- 
ton Junior High School Audi- 
toriume, 8:15 valandą.

Panelė Sadauskaitė gerai yra 
žinoma artiste, kuri dainuoja 
didžiausiame Teatre pasaulyje 
Roxy Theatre ir apie metus s.t- 
gal buvo čia su “Roxy Gang ir 
Madame Schuman —Heink

Koncertas buę pusiau lietu
viškas, pusiau angliškas. Tą va
karą dalyvaus ir Lietuvos Ope-. 
ros artistė panelė Ona Katkaus- 
kaitė, kontralto soliste. Ji gyve- 

. na dabar Hartford, Conn. Da- 
. lyvaus taip pat Walford V-°p- 
• kins, gerai Scran ton iečiaffi J ži- 
.nomns tenoras, - ir “Lauka

‘ na Singerš”, puikus 12 vyrų 
choras.

Tikietai galime gauti pas Jo
ną Stepanaucką, 1804 N. Main 
Avė. Scranton, Pa. Kainos $1.00 
ir 50 centų.

Prie sienos prispirtas, kitos iš
eities Jr rasti negalėjo.

Klausia Mizaros, ar sovietai 
konfiskuoja į Rusiją vykstan
čių žmonių turtą. Niekuomet, 
sako Mizara, bet matai, dau
gelis veža prisidėję milžiniš
kus baksus šmugelio. Priside
da šienikų, matrosų, į juos pri
kišu šilkų ir veža. Klausytd- 
i’ai galvoja-sau, kokį čia sint- 
:eisį reikėtų, . sukrauti į jį 

kelius matrosus ir šienikus.
t

(Tegul Mizafa ar kitas koks 
komunistas ateiną ir sudeda 
3 ar 2 ar netgi vienų šienikų

darys, tai aš jam po kelius 
laikraščius užrašysiu veltui). 
Tokių stebuklų, kokių Mizara 
išgalvoja, nei pats savizdrolas 
nėra padaręs.

Ilgai tęsėsi tie jo išvedžioji
mai, bet kiekvieną kartą bū
davo privarytas prie sienos ir 
niekaip negalėjo išsisukti. Bet 
viena, jis nevartojo tiek daug 
įvairių pliovonių ir biaurių 
keiksmų, kaip paprastai.

—F. Lavinskas.

.. Pittsburgh. Pa
,$LA. 3-čio Apskričio metinis 
* '^tivažiafrima<l' ir' tautininkų 

pralaimėjimas kovos prieš 
“Ncrth Side”.

—Ona B.

Detroit, Mich
Darbai: Mizaros prakalbos.

Detroito padangėse su dar-

dauio. Fordas naujojo 'mode
lio dar neišleido. Keletas dar
bininkų, tiesų pasakius, grįžo

labai mažas skaičius. Darbo 
eina prašydamos net moterys 
su vaikučiais. Kai kurie vyrai 
irgi nešini vaikučius rankose 
eina prie dirbtuvių, bet jų 
paprastai neįsileidžia. Sustoję 
ilgoje linijoje jie laukia, bdl 
nieko nepeša. »

Sausio 20 d. pas mus atva
žiavo Merkinės dzukas-koini- 
saras, parvežęs karštų blyną iš

na svetaine. Buvo ir dešimts 
centų įžanga. Daugiausiai 
žmonių susirinko pasiklausy-

Sausio 17 d. LMD. svetainėj 
įvyko SLA. 3-čio Apskričio me
tinis suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 11 kuopų su daugiau, 
kaip 50 delegatų.

Prie šio suvažiavimo Pilts- 
burgho fašistuojantys tautinin
kai sandariečiai, kurte save va
dina “sandariečiais tautiniu-, 
kais”, rengėsi iš kalno, mobi-< 
lizuodami visas savo pakriku
sias “tautiškas” jogas kovai 
prieš “North Side”. Turėjo jie 
slaptus pasiturimus, kur buvo 
nutarta, ką statyti į apskričio 
valdybą ir komisijas. Bandė 
sudaryti bendrą frontą su bok 
ševikuojąnčiais kuopų delega
tais, bet kiek tas musų tauti
ninkams pavyko, tai sunku pa
sakyti. Bet vistiek buvo varo
ma karšta agitacija * prieš 
“North Side” ir prieš 86 kuopą.

Mat, North Side musų šim
taprocentiniams “patriotams” 
ir “tikriesiems” lietuviams yra 
baisi. Iš North Sidės daugiau
siai žmonių randasi Apskričio; 
komitete ir komisijoje, ir 
northsidiečiai yrą gabiausi ir, 
įtakingiausi SLA. darbuotojai,

Ii ką sakys Mizara ir ar daug kaip tai: J. K. Mažiukna, P. 
smeižtaus. Bet šį kartą, komi-. Sargis, S. Bakanas ir kiti, kit-j 
sarėljs kalbėjo gana rimtai, rlų musų patentuoti “patrio-j 
nieko neužgavo, tik įsijuosęs tai” baisiai neapkenčia. MaL 
gyrė Rusiją ir stengėsi visiems šie (įarbuotojai yra dcmokra-« 
įrodyti, kaip ten viskas puiku, tiški žmonės ir nepučia į fa- 
kaip jam patikę. Aplankęs ir šistišką dūdų. Tai vot, ir buvo 
visas linksmąsias vietas ir ruošiamasi į kovą prieš ‘Noitth 
apie 50 dirbtuvių. Sako, kiek- 45tUę’. 
viena dirbtuvė varo konkuren
cijų su kitomis ir norėdama tautininkai taip stropiai ruo- 
paskatinti darbininkus geriau 
dirbti, pakabina dirbtuvėjeĮ čio metinio susivažiavimo, tai 
dvi lentas, viena raudona, ki- nėra nieko nepaprasta.. Atpi
la juoda: ant raudonos len- nančių. vasarą įvyks SLA. .'Svi
tos užrašo gerųjų darbininkų mas Ęittsburghc ir Seimo ren-. 
pavardes, o tinginių pavardės girnų turės tupintis SLA. 3-ias 
ant juodos. Reiškia, juos taip Apskritys. Tad musų tautiniu? 
ausarmatina ir paskatina ge- kai ir norėjo, kad Seimo rup- 
riau dirbti. Jeigu Amerikoje gipias butų j y'rankose, irjkad 
taip butų ir kiekviena dirbtu- galėtų pasirodyti BrooŲyjįa 
vė pakabinių po dvi

ruošiamasi į kovų prieš ‘Noitth

O kad musų ’ f asistuojantys

šeši prie šio SLA JLčio Apškri-

tės SLA. Seimo rengime, tai 
jie nebūtų parodę tokio dide
lio rūpesčio. Paprastai jie nc- 
perdaugiausiai rūpinasi abel- 
nais SLA. reikalais, jei nema
to salt j^patiškos naudos. Atvi
rai rcilcia pasakyti, kftd Pitts- 
butgho tautininkai dhugiau 
rūpinasi savo “Sandara”, Tau
tiška parapija ir įeitais “tau
tiškais” Teikaiais, negu SLA. 
Viondk SLA. reikaluose jie 
turi anibicijos bosaitti. Jei 
musų tautiniiikfti nuoširdžiai 
n orėtų pttsidmlbudti SLA. ir 
SLĄ. IScimo surengimu, tai 
jie buttj gdleję ir be 4o didelio 
rengimosi prie Mkaro” npseiti, 
ir fcunpų ativažiavę delegatai 
butų įvortipę jų gerus norus. 
Britų užtekę visionis darbo ir 
vadovystės, nes SLA. yra <ne-i 
pariiinč organizacija, — ienai 
viki guli išsirėkti, jei tik ne
stato savo pariyvlŠkų interesų 
aukščiau reikalų.

IDdbar noriu prikalbėti dbol- 
nais ruožais apie patį suva
žiavimą, kur musų 'tautininkai 
pralaimėjo kovą prieš “North

pirmininkas J. K. 
Mažiukna net keliais atvejais 
turėjo . prašyti p. Pi vari liną 
prie tvarkos. Dauguma balsų 

P-nas ką: esą nieko komitetui nesą- prieš 3 p. Pivariuno skundas 
Virbickas atsako, kad jis tu- kęs todėl, kad ,z sandariečiai buvo atmestas. /\

’ Apskričio valdyba buvo vie-

Atidarius Apskričio pirmL 
ninkui p. J. Kukui suvažiavi
mą ir paskirus mandatų ko
misiją iš p-lės A. Akelaitytes, 
ponios įpivariunienes ir po
nios Pabarčicncs, tapo pa
kviestas P. Pivariunas kalbėti. 
P-nas Pivariunas kalbėjo apie 
viską, bet nieko nepasakė. Po 
mandatų priėmimo einama 
prie dienotvarkės, ir pirmiau
siai prieinama ,prič rinkimo 
dienos tvarkos vedėjų, kaip' 
tai pirmininko ir raštininko. 
Tuojau musų tautininkai duo
da įnešimą neva dėl sutaųpipi- 
mo laiko, kad suvažiavimo 
tvarką vestų Apskričio pirmi
ninką^ p. Rukaą. Kiti delega
tai duoda pataisymą^ kad lai
kytis dicnotvarkcs/'.iiič'i rinkti 
tvarkos vedėjus. Kyla diskusi
jos. Musų tautininkai, kaip 
tai p. Virbickas, p. Pivariunas 
ir F. Pikšris karštai stoja už 
Rūką. Kur je neitos, kad p. 
Rūkas visą tą daro, ką jam 
pataria p. Pivariunas ir Vir
bickas. Bet dauguma bi 
nubalsuojama, kad rinkti 
einama prie rinkimų.

Tautininkai nominuoja 
Rūką, o kiti delegatai J. 
Mažiukną. :Eina prie trinkimų. 
Mažiukna gauna vieno ar 
dviejų balsų daugumą. Tauti- 
ninikai tuo nepasitenkina, ir p. 
Pivariunas duoda patarimą, 
kad Bukas pats už save bal
suotų ir tuomet pasidarytų ly
gus balsų skaitlius. Rūkas 
ir kiti tautininkai .reikalauja 
antru kartu balsuoti. Be dide
lių ginčų balsuojama antru 
kartu. Musų tautininkai buvo 
įsitikinę, kąd antru kartu bal
suojant jų Bukas tikrai lai
mės. x Bet iŠpjo priešingai, — 
Mažiukna gauna 8 balsus dau-, 
giaų. Tuomet musų karktieji 
tautininkai apsiramino.

Einama prie raštininko rin-i 
kimų. iRašfĮniuko rinkime ne-

ir

tlninkų žymiems veikėjams 
pagelbėjo pralaimėti paklodė.

Sekantis Apskričio suvažia
vimas nutarta laikyti Carne- 
gie, Pa.

Po suvažiavimo teko girdėti 
tautininkus net grasinant, kad 
jie neramsią ne Apskričio 
rengimų. Kitais žodžiais 
kant, grasina boikotu vien
to, kad kuopų delegatai jų ne
rinko į valdybą.

—Kazys Millcris.

pa
so
dei

rįs judinamo Ir nejudinamo, parašę laišką Apskričio šuva- 
bet Apskritys tai neturįs jo- žiavimui prašydami, kad su- §«i nominuota, o slaptai ren- 
kio ne judinamo, nė nejudina- važiavimas neimtų jokid atly-įkama. 
mo turto. Vienas turto kontro- 1 ' 
lierius, A. Janulevičius, atsako, 
kad esanti Apskričio nupirk
ta paklodė dėl rištynių, bet ta 
paklodė nebuvusi vartota pra
eitais metais. J mm u ulių orga
nizatorius iir vėl pakartoja sa- 
•vo ‘klausimą, «r tikrai turto 
Ikontrolioriai žino, kad minėta 
paklode ndbuvirii vartota pra
eitais metais. Jaunuolių orga-: 
nizatoriaus klausimas musų 
tautininkus ioj paklodėj taip 
supainiojo, kaip viščiukus pa
ikiuose. Tautininkų aiškini- 
mąsi dėl tos nelaimingos pa
klodės buvo -tikras Bdbglio 
bokšte statymąs; > , -

ipo tų visų ipakhnišimų ir 
aiškinimosi Štai 'kas paaiškė
jo.: kad 2 ar 3 metai atgal 
SLA. Apskritys rengė ristynes 
ir, negalėdamas gauti' nuora
šo, buvo nupirkęs paklodę, 
kuri buvo vartojanti per ris
tynes kaipo matrasas. Apskri
tys buvo nutaręs, kad jbi ki
los draugijos, Rengdamos ris
tynes, vartos minėtą paklodę, 
tai imli atlyginimo $3 ar $5. 
Minėta paklode buvo pavesta 
p. J. Virbicko globai kaipo 
Apskričio iždininko. Praeitą 
vasarą Pittsburgho sandarie
čiai rengė pikniką su ristynė- 
mis. P-nas Virbickas davė var
toti minėtą paklodę dėl san- Parengimų, Komisiją, kam Ap-

Rihkimų pasekmės 
ginimo. Girdi, jis tą laišką tu-'tokios: pirmininkas J. K. Ma
ltis su savim. Tikrenybėje pJžiukna, viceipirmininkas J. 
Virbickas neturėjo jokio laiš-iRukas, užrašų raštininke p. F. 
■ko nuo sanduriečių o tik šia-Į Sadulienė/finansų raštininkas 

B. Sabaliauskytė, iždininkas J. 
Pabarčius, turto kontrolieriai 
— J. Dargis, A. Vainorius ir 
E. K. šiurmaitienė; organiza
torius P. Pivariunas; Parengi
mų Komisija: J. Kizas, S. Ba-

me suvažiavime, po iškėlimo 
paklodės klausimo, pats para
šė prašymo laišką, kad -išsisu
kus iš tos keblios padėties. 
Dauguma delegatų taip ir su
pratę, tik iienorėdami dėl to 
mažmožio perdaug sitkompro-| kanas, P. Dargis, K. Milleris ir 
mituoti p. Virbicką ir trukdy
ti suvažiavimo brangų laiką, 
atidėjo paklodės klausimą 
prie neužbaigtų reikalų. Neuž
baigtuose reikaluose iš naujo 
paėmus priUlodcs klausinių S. 
Bakanas davė įnešimą, kad 
suvažiavimas dovanotų sanda- 
riečiams ir neimtų jokio ♦atly
ginimo už paklodę. Dauguma 
balsų įnešimas buvo priimtas. 
Tuo paklodės klausimas ir pa
sibaigė, nors delcgAtuose^ bu
vo ii’ nepasitenkinimo dėl to
kio S. Bakano įnešimo ii’ nu
sileidimo sandariečiams.

Tolimesni Apskričio stiva- 
žųtviiiio darbai buvo šič: nu
tarta, kad Apskritys rengs 
SLA. Seimą, ir Seimo reųgimu 

i rūpinsis Aspkričio Parengimų 
Komisija kartu su Komitętu.

Kitas šio suvažiavimo nema
lonumas buvo, tai p. Pivariu- 
no skundas prieš Aspkričio

E. Meilutė.
Po šių rinkimų tautininkai 

likosi labai nepatenkinti, kad 
jų didžiatisi šulai, kaip tai 
Virbickas pralaimėjo iždinin
ko vietą, o Rūkas pirminin
ko. Man rodos, kad šiems tau-

Buy gloves wifh what 
, it savęs

tOr* .rrtkaiv •’ '
daugi an kad rauti gera dantų 
kolele Listerine Tootb Pa*te. 
dideli* tūba* ' parsiduoda ui 
25c Ji valo ir ap*anro daa- 
tts Be to galite eutaoplatt^ 
>3 už kuriuo* galite auilplrk 
U ' plrltlnalte* ar kg uita 
Laml»eri Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

DETROIT, MICH. ’
Našle moteris turiu kamba

rius ant rendos, parankus ve
dusiai < porai ar pavieniams, 
yra garadžas. Arti gatvekarių 
ir busų, nebrangiai. 2741 
Hubbard Avė.

Naujas išradimas
DEKSNIO CALUIGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per įimtus metų lau
kė jau yu gatava. Deksnio Galinga 
Mestis yra sudaryta iš 18«kos skirtingų 
elementų. iŠ visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Moscis kaipo saules spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų. Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir ’TtŠalusi kraują, nikstelėjtmą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai Žmonių yra pagijf, 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
žinant. Parsiduoda visdr. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW , DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

------ - --- -y--------------------------------------------------

BAGDONAS BROS. 
-URNITURE « PIANO MOVING 

Local S Long Dina n et Removai 
1244 S. Halsted St 

>fftce Te!. Calumet 3399 
R t* Ttl. * Y arda 3408

■ - - - — . ■ —

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
^oroyiių tr punų m d venai ntto> w 

'oli. pacaraavunae gerai ir pigu* 
817 West 34th St 

Tei. Bonicvard 9336

R. Sadulienė Uoka išrinkta ak
lamacijos budu.

Dįcnos tvarkos vędęjai p. 
Mažiukna ir :p. Saduliene užj- 
•nia vietas, l^nas Mažiukna, 
užėmęs vietą, pareiškia, 
kitą syk reikėdavo kovoti su 
holševįkaįs, kurie brukosi į 
.SLA. su sąvo politika, o šiais 
laikais atsiranda kitokių poli- 
likierių» su kyliais ir vėj prisį-; 
eina kovoti. Tai esą apgailėtu 
nas tdrilykas. Bet męs jriUįgy- 
nem nuo bolševikiškų politi
kierių, atsiginami ir nuo da
bartinių. Po užbaigimo tvar
kos vedėjų rinkimų ceremoni
jų einama prie darbo. f

Pirmiausiai skaitomas pįp- 
tokpla^ iš praeito suvažiavimo. 
Protokolas priimtas. < Ęinama; 
,prie valdybos ir komisijų ra- 
jp<tip 'raportų prięmiųiii 
nėra jokii|ks,ųn|«diny<'ikiJhopri-

g888gj£g

VįAll^ r...... ...
pasdfaynsaPąpie šiandieną tampa rytojaus žinios. Protautos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį,

ipopin /fos?. The American "Tobacco Co. ?
1 . •■ ' ‘ « . -.’ i į- '■ :1 ‘ - -. , - '

"Priežastis, dėl kurios rūkau LUCKIES
/ ,) “Priežastis, dėl kurios rūkau LUCKIES yra ta, kad jie labai Švelnūs ir

j neerzina gerklę. Jūsų Celofaninis pakelio įvyniojimas stebėtinas. Tik , 
truktelk Svetelį ir turi LUCKIES.” /] /YM

. . N«perS|qmpqmas Cellophane Užlaiko tą "Spraglnlmo" Skoni Visuomet Švloilu
' v . *• Į.'. ; ’*X ’ ■ ‘r ”

>10 Ll]QKY, STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų lidniiiių sti geriausiais pasaulio sol orkestrais Ir \Va!/er Wirtcbell, korto 
Šeštadienį, vakarais ‘•tr N. B.C. ra io tinklą.
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Ketvirtadienis, galis.
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LSS. ŽINIOS
paskatindami, bendrai svars
tydami savo reikalus, tegali
me ko nots atsiekti.

/ —o—

Detroit, Mich
LSS. 116 kp. laikytame, savo 

susirinkime nutarė paremti 
LSS. 51 kp., Grand Rapids, 
Mich., įnešimą, kad butų ga
lima tuojaus imtis darbo per
rinkti musų LSS. centro val
dybą, kad išrinkti tokią valdy
bą, kuri kiek galima labiau 
imtųsi darbo, organizuotų

veikimą. Reikia tokios valdy-

nebuvo

Draugai, į Darbą!
Pradėjome Jau naujus me

tus. Tad padarykim apžvalgą 
iš LSS. veikimo, ką esame nu- 

. veikę per pereitus metus.
Betgi ta apžvalga nėra džiu

ginanti, nes, kaip bent man iš
rodo, nieko nesame nuveikę. 
Nors pereitais metais centrali- 
nė kuopa ir buvo sušaukusi 
konferenciją, bet dėl labai blo
go oro, ji nebuvo sėkminga. 
Mažai delegatų dalyvavo, nes 
dėl susitrukdimo transporta- 
cijos, negalėjo atvykti. Bet 
ir atvykę buvo be ūpo, nė vie
nas neturėjo savo, ar kuopos 
sumanymų, nebuvo didelio 
pasiryžimo dirbti,
prirengtų įnešimų. Tik vienos 
sekretorės raportas buvo tiks
liai ir rūpestingai prirengtas, 
bet ir jis nebuvo perdaug džiu
ginantis.

Po konferencijos irgi vei
kimas nepadidėjo, išėmus 
Grand Rapids kuopą, kuri 
nors kitus ragino prie veikimo 
ir pati ant vietos veikė kiek 
galėjo.

O ką veikė musų centralinė 
kuopa, kurioj, rodos, džiugiau
sia yra spėkų ir veikėjų. Ji 
turi daugiau už visas kitas 
kuopas turinčių plačios įtakos 
inteligentų, kurių išimtis ir 
žinojimas viršija musų eili
nių narių žinojimą ir kurių 
žodis, gyvas ar rašytas, dau
giau reiškia, negu musų dar
bas. Bet ir ta kuopa snaudžia 
ir nežinia ko laukia. Dienraš
tis “Naujienos” suteikė vietos 
LSS. Skyriui, bet ar daug mes 
prirašėm į tą skyrių? Ar daug 
mes surengėm prakalbų, pa
skaitų, prelekcijų ir kitokių 
viešų sueigų, kuriose butų ga
lima skleisti socialistines idė
jas? Ar daug suorganizavom 
naujų ir atsteigėnf senų kuo
pų? '

Už neveikimą vieni draugų 
kaltina depresiją, kiti politi
nes aplinkybes. Gal depresiją 
ir galima dalinai pakaltinti, 
bet politinės sąlygos visuomet 
yra vienodos, nes visuomet 
yra galima palaikyti savo or
ganizaciją tvarkoj ir stipru
me, jei tik butų nuoširdus no
ras.

Visuomet yra galimybė vei
kti, o veikiant bus ir pasek
mių, gal išpradžių ne tokios 
didelės ir džiuginančios, bet 
laikui bėgant vis geresnės ir 
geresnės. Reikia tik nusispręs- 
ti dirbti ir dirbti neatlaidžiai 
ir su pasišventimu socialistinį 
darbą, nežiūrint depresijos ar 
politinių aplinkybių.. Kur tik 
galima, organizuokime nau
jas kuopas, ar gaivinkime se
nąsias, 
turime 
kimus 
daryti
užimančius, kad nariai maty
tų naudą iš lankymo susirin
kimų. Kartu turime stengtis 

' kiekvienam nariui duoti šiokio 
tokio darbo, kad narys turėtų 
ką veikti ir apie nuveiktus 
darbus turėtų pranešti susirin
kimui, nes eiliniai nariai jei 
neturi ko veikti, tėi ir į susi
rinkimus neina ir ilgainiui vi
sai pasitraukia iš organizaci
jos. , .

Inteligentai irgi sukruskit 
daugiau veikti, nes jums vei
kimas yra lengvesnis, begu 
mums, eiliniams nariams. 0 
kada visi veiksime tai bema
tant vėl turėsime stiprią ir 
vieningą LSS., kuri dar daug 
galės nuveikti visuomenės la- 

\bui. —Antanas Jocius.

t i visuomenės labui ir socia
lizmo idėjai. MeS prašome da
bartinių LSS. centro viršinin
kų viešai pranešti ką jie ma
no apie tai ir tegul paskelbia 
nominacijas, arba tegul šau
kia antrą konferenciją, —kas 
butų geriau ir parankiau, nes 
reikia kas-nors daryti, ir tai 
daryti kuogreičiausia.

Mes nekaltinam centro už 
nepasisekimą pereitos, konfe
rencijos, nes negalėjo žinoti, 
kad bus tokia pūga, kuri su
laikys visus delegatus, bet 
reikia nors dabar imtis darbo 
ir pradėti judinti, plėsti veiki
mą. Čia irgi yra keblumų. 
Manome, kad valdybos nariai 
yra perdaug apkrauti darbais, 
pinigų gi nėra apmokėti -už 
extra darbą, o kuopos gal ne
siunčia duoklių. Musų kuopa 
kiek galėjo, tiek mokėjo į par
tijos centrą. Nedaugelis te
mokėjo, nes daugelis draugų 
nedirba ir tos mažos 1 hlokes- 
ties negalėjo mokėti, 
kurie dirba, mokėjo 
nas. /

Musų kuopa pernai
$47, išmokėjimų 
— partijai,

LSS. 116 kp. draugai prira- 
gino F. Lavinską stoti į Nau
jienų kontestą, nes jis jau 23 
metai kaip užsiima laikraščių 
platinimu. Daugiausia jis dir
bo Girardville, Pa., Athol, 
Mass. ir Worcester, Mass., kur 
su velioniu Dedynu kohkura- 
vo laikraščių platinime. Te* 
čiaus Detroite jis yra naujo
kas, bot tikisi, kad šis kon- 
testas duos jam progos pla
tanus susipažinti su pažangiai
siais detroitiečiais.

Nesiekiu, kad laimėti daug 
dolerių, bet mano vyriausias 
tikslas kontest.e bus praplatin
ti, kiek bus galima, dienraštį 
Naujienas ir kitus darbininkų 
ir pažangiuosius laikraščius, 
taipgi susipažinti su detroitie
čiais. Tikiuos, kad draugai pa
remsi! mano darbą, o mano 
patarnavimu tikrai busite už
ganėdinti.

—F. Lapinskas.

ovoo vv. muubvvcu nuuu, hui 
taipjau bus ir> socialistų salė. 
Nąujoji vieta vadinsis Sočia* 
listų .partijos centru 
lįst party Center

Sočia*

atlotas
General Dcfense Comrhittee 
bendrai suipokįjus $60 patinu- 
dos.

34 dienos kalėjime už vado-

Threc Rive?s, .Mich. So- 
• ‘ l• .

cialislų organizatorius Dean 
R. Selby tapo nuteistas 60 die
nų kalėjimai! už vadovavimą 
bedarbiams,' kurie neleido še
rifui išmesti iš butų kiltis be
darbius. Issedejus 34 dienas 
kalėjimo, Selby tapo paliųo-

Socialistas redaguos vokiečių 
dienraštį.

New York. Tapo paskelbta,
kad Dr. Siegfrjcd Lipschitz,

sos Agentuos korespondentas 
Amerikoje, tapo paskirtas re
daktorium vokiečių dienraščio 
Ncw Yorker Volkszeitung, ir 
jau tąs pareigas pradėjo eiti. 
Dr. Lipschitz yra narys Vokie-

[ ;■ j f •
Taigi Amerikos socialistai 

l.U.re$, dar vieną . dienraštį. 
Volkszeitung ir pirmiau buvo 
socialistą dienraščiu,. redaguo
jamas Ludwig Ebre. Po skili
mo 1919 m. Lore prisidėjo 
prie komunistų ir dienraštis 
virto komunistų organu. Bet 
po kiek laiko Lore atsitraukė 
nuo komunistų delei jų vadų

—; r ttsažiar^Bfw*žg.

diktatoriŠkiį palinkimų ir nuo 
to laiko Volkszeitung buvo 
tik radikalia dienraštis, kritiš
kai žiurihtis kaip į komunis
tus, taip it į socialistus.

t ■ • ■. ■ >------------------------------------------ 1
Pbone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIITS 
6504 So. Washtenaiv Ane. 

CHICAGO. ILL.
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Neapleiskite Savo Inkstų!

Socialistų Partijoj
Kalbės d. Reinhold Niebuhr.

civilizaci-

vienas iš 
kalbėtojų

bet tie, 
kiekvie-

Suorganizavę kuopas 
stengtis laikyti susirin- 
reguliariai ir juos pa- 
tvarkingus, gyvus ir

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
Bepataria Lietuvos bankai

įplaukų 
gi 

prakal- 
streikieriams ir tt. Ne
siima, bet kai bedarbes 
tai nėra visai ir maža. 

Bos-

turėjo 
$33.75 
boms, 
didele 
laiku,

Mums stebėtina, kad 
tono LSS. kuopa nieko neat* 
siliepia ir nieko negirdėti apie 
jos veikimą. Juk vien Detroito 
ir Grand Rapids kuopos nega
li išjudinti visos LSS. Tik su
sidėję visi krūvon, vieni kitus

SKILVIO LIGOS* •
Valgykit, gerkit ir bukite linksmi! Jus 
nekentėsite, jeigu esate prisirengę. Dvi ar 
trys tabletės Pape’s Diapepsin suteiks 
"silpnam skilviui” stiprumą it naują 
prasmę! Valgykite jas kaip saldainius, 
užgerkite biskučiu vandens ir torasieikite 
nuo gausaus valgio tinkantis ' dirbti ar 
žaisti. Negali susidaryti gasai. nebus jo
kių skausmų — jokio nesmagumo už 
dviejų valandų paikiau.

Gaukite patogaus kišeninio didumo 
Šią panacea nuo rūgštaus skilvio, vėmi
mo, skaudumo ir kitų simptomų skilvio 
pakrikimo, Pape's Diapepsin visuomet 
veikiai

t •

šeštadieny, sausio 30 die
ną, Socialist Party Center, 
3036 W. Roosevelt Rd., kalbės 
Reinhold Niebuhr iš New Yor- 
ko, temoje “Socializmo neiš- 
vengtinumas musų 
• 9 99JOJ..

Drg. Niebuhr yra 
geriausių socialistų
ir vienas iš žymiausių šios ša
lies ekonomistų; jis yra redak
torius rimto ir didelio žurnalo 
“The World Tomorrow”, ku
rio editorialus noriai persi
spausdina daugelis kilti žurna
lų ir laikraščių. Nepraleiskite 
progos jį pasiklausyti. Įžanga 
padengimui lėšų 15c., pradžia 

valandą vakaro.8

Naujas Socialistų partijos
i ofisas. 1 <

Socialistų partijos ofisas ta
po perkeltas į naują vietą,' ar
čiau 7 Yidurmlfesči^ butėiit?' ad
resu 549 RandoTph St., Chica-‘ 
go-

Taipjau iš senosios vietos ta
po iškelti miesto, pavieto ir 
visos valstijos Soc. partijos 
ofisai. Jų buveinė dabar yra

SERGANTIEJI!
Pa^itarkit su Dr. Ross, dykai, < 
apie bile ligą ar silpnumą. < 

• <!■ Vėliausi ir geriausi < 
treatmentai išgydy- < 
mui kraujo ligų, < 
reumatizmo, inkš-1 
tų, pūslės, urina-1 
rių ir visų užkre- J 
čiamųjų ligų. Tai-( 
pgi speciali treat- ( 
mentai sugrąžini- < 
mui energijos ir1 
stiprumo be laiko' 
nųsilpusiems .ir ly-' 
tiniai silpniems vy-' 
rams. ,

Sergantys žmonės kviečiami ateiti i 
dėl nemokamų informacijų, kurios* 
bus suteiktos be jokių ^pareigų.

Dr. Ross kainos yra/ žemos ir vi- ( 
siems prieinamos. Galima susitarti dėl ( 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam i 
duoti progos išsigydyti. <

DR. B. M. ROSS i
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS J 

35 South Dearborn Street ; 
kampas Monroe Street, Chicago, III,1 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.' 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 , 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

IN OUĮL OFFICE
>: rJ K , . . y, ■ ■ ■' >

CLEO-*! HEKEs\ 
A NOTtf FOR. I 
NOU FROM /
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Greitai Susidomėkite Inkstų Ar Pūslės 
Nereguliarumais.

JEIGU jus vargina pūslės nereguliarumai, ’ 
kurtus strėnų skaudėjimas ir jautimasis 

nuvargusiu, nervišku, prislėgtu, paeiną delei 
pakrikusių inkstų ar pūslės nereguliarumų; , 
nevilkinkit.

Vartojojąi visur atsideda artt Doan’s 
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50 metų.

* Rekomenduojamos visoje šalyje.
, v , ‘ ______

Doan’s Pilis
........................... ■ - ' .

NUSTEBINKITĘ 
savo šeimyną

Parsineškit namo
Asmeninį Radio, jis
kainuoja 2 JO tiktai /4O50

A Diuretic

1 the Kidneys

EKSKURSIJOS
LIETUVON

1 f y .

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais sekančias 

EKSKURSIJAS:
Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA”
per 51/> diepas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSHOLM”
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATĖND AM”
į Ribįtterdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
f Laivu “LANCASTRIA”

i 2 . TIESIAI J fiLAIP£D4*>l

Birželio 15 d., Laivu “BEREN^ARIA”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Liepos 2 d., LaikraščiųEkskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

į Sbandiriavifą, i£ ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Si Ėkskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d. Laivu “STATENDAM”'
< į Rottcrdainą, iš tčn ^elžkelįu į KLAIPĖDĄ .

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

i ‘ 1 * i

Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bile Laivakorčių Agentų Sąjungos narį. ^ , 

'. ' ____i... • L '
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TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimjrš' sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą .

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

. ............ »■! I III III «i >■ .ri ......... ....................... Į III- MH I .„J . ......................I ■ ■ MM, ,||.||

1/2 dol.

rn— i

AMERICAN
Šiemet jus galite įsigyti tokį setą sau it 
savo šeimynai, kuris savo gerumu viršys 
visus kitus setus, kokius esate girdėję- bet 
kuris tuo pačiu laiku butų prieinamas jūsų 
kišenių!.*

Neapsirikite. Tai nėra mažas, pigus re- 
ęeiveris — jis yra puikus, tiksliausiai pa- 
budavotas American Bosch Radio, kurio 
tonui ir veikimui negali lygintis jokis se
tas kad ir trigubai brangesnis. Šis Asmeni
nis Radio yra kilnojamas (8%xl4Į4) ir 
gali būti vartojamas bile kuriame jūsų na
mo kambaryje. ’ i

šis nedidelis setas turi pilno tono elec- 
trę-dynamic kalbėtuvą ir gražų gryno ma- 
hogany kabinetą. Jūsų šeimyna bus dė
kinga už American Bosch Asmeninį Radio. 
$43.50 pilnai su tūbais.

BOSCH 
RADIO

MAb THISI 
AMERICAN BOSCH 

1932 TEATURES
PENTODE POWER TUSĘ 

' SCREEN GR1D TUBES

FAST-HEATER TYPE TUBES 
fULl RICH TONE 

VOLUME CONTROL 

(NSTANT STAT1ON FINMNG

HJ.UMINATED D1AL- 

ELECTRO-OYNAMIC SPEAKER

COMPLETELY SHIELDED 

SOUD MAHOGANY CABIN^T

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina

Jos.F.BudrikM
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

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

1420 k. kas ketvergą nuo 7 vai. vakaro duodamasBUDRIKO KRAUTUVES.
WISSIG,

PaMuliniame Kati

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciali!kai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pnslėa, uŽnuodijimą krao 
jo,' odos, ligas, žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jns išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 

5 Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kašdie nuo 10 valandos ryto, iki I 
ealandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomit nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wen 26 St. kampas Keelet Are. x Tel Cra*ford

į1' ............... .. 11 ... . ■ 1
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

I2th STREET
T«l. K.dzi, 8902

♦514 16 Rooseveh Rd 
«rti 1S1. Lovų A<« 
rŲlCAGO. ILL

GE£ —o-'t BOT 
joe VM RITES 
FAST -. DOMT

1 v 1 
r—i«
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RUSŲ LENKŲ SUTARTIS
» II »w*wwwww—»

Nepuolimo sutartis tarpe Sovietų Rusijos ir Len
kijos tapą padaryta ir pažymėta abiejų valstybių įga
liotinių inicialais (pirmomis^ vardų raidėmis^ Tai ne
reiškia dar pilno pasirašymo. Kad sutartis galėtų būt, 
formaliai pasirašyta, ją turi patvirtinti abiejų pusių 
valdžios.

Vokietijos diplomatai, kuriems darosi truputį ne
ramu dėl to Rusijoa susiartiiiimo su Lenkija,. sako>, kad 
tai neturį jokios reikšmės. Bet taip sakyti negalima. 
Susitardami vieni antrų nepulti* rusai su lenkais pa
reiškė save norą palaikyti taikius, jei ir ne draugingus, 
santykius^ Maskvai dabar nebus labai patogu skelbtu 
kad lenkai organizuoja “imperialistų ataką” prieš so
vietus; o Varšuvai nebus reikalo daryti “skymus” bol
ševikus izoliuoti. >

Tikrumoje, tos sutarties tikslas daugiausia ir buvo 
tas, kad Rusijos kaimynai nesivienytų prieš ją ir ne
sistengtų ją apsiausti iš visų pusių. Pirmiaus Lenkija 
dėjo daug pastangų paimti savo vadovybėn Pabaltijo 
kraštus ir suristi juos su Mažąja Antante. Jeigu jai šis 
planas butų pavykęs, tai butų susidariusi išilgai Rusi
jos sienos nuo Šiaurės juros iki Juodosios juros anti- 
sovietims “kordonas”, atkertąs rusus nuo Vakarty 
ropos.

Lenkijos diplomatija todėl stojo už tai, kad su 
Maskva nebūtų daroma sutarčių, kol ji nesutiks tartis 
kartu su visais savo kaimynais. Bolševikai, žinoma, ne
norėjo nė girdėti apie tai, kad prieš juos butų stato
mas visų kaįmynų bendras frontas. Jie siūlė tartis su 
kiekviena šalim atskirai.

Maskva šitam ginče laimėjo. Jai padėjo daugiau^ 
šia Lietuva, kuri seniaigyvena geruose--” santykiuose 
su sovietais ir nesutiko dėtis į anti-bolševikišką bloką. 
Lietuvos nusistatymas prieš lenkus padarė Varšuvos 
diplomatų planus ne įvykinamais.

Respublikoms, gulinčioms į šiaurę nuo Lietuvos, 
tuomet neliko pamato šiauštis prieš Maskvos pasiūlo
mus tartis su sovietais atskirai nuo lenkų. Suomiją jau 
susitarė. Laukiama, kad netrukus susitars Estija ir 
Latvija. Todėl Varšuva pasiskubino; ir pati su rusais 
susitarti, — kitaip ji butų pasilikus izoliuota.

Lenkijai pasisekė tiktai priversti rusus, kad jie 
taikytųsi su Rumanija, kuri yra “pagrobusi” rusams 
Besarabiją. Su rumannfe, rusų derybos jau eina ir są- 
koma, kad greitai pasibaigsiančios.

Šitos sutartys, reikia tikėtis, apramins atmosferą 
Europos rytuose ir paruoš dirvą taikiam išsprendimui 
ginčų, kurie nuo pat didžiojo karo iki dabar nesiliovA 
ėję toje “senojo pasaulio” dalyje." Mažiau bus kalbų 
apie naujus karus, mažiau bus pavojaus tarptautinei 
taikai.

Naujienos rina kasdien, išskinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ha&Ued St»> Chicago, 
Jll. Telefonas Rpot&vrit 8w0.

PILIETINIO KARO JeGOS VOKIETIJOJE

$7.0Q
3.30
1.75
1.23
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įsuur^Uuotr į “kpv^ kum yra apginkluoti 
i ir daro muštrą panašiai, kaip kareiviai; Komunistai 
turi apie 250,000 narių partijoje ir apie 5(^000 “raudo
nam fronte”, kuris yra* kariškai tvarkomus, kaip ir fą* 
;šistų koyog būriai,’ į
' Be tų dvięjų partinių arųųj% yra Vok^tjjpje da 

£ ir “plieno šalmo” organizacija, ,kwią galima palyginti 
^‘;du Amęri^oa “tegiQW^. Tąi* fcarQ vetęranąj. Kadan-, 

’ ’gi jiems vadovauja buvusieji krizėm ofieieriai,
tai “Plieno- šalmas’f \ra stibiai palinkęs į monarehk- j 
mą. Jisai kolkas atvirai prieš valdžią neina, kadangi 

‘tarpe hro veteranų turi dideles įtakos respublikos pjrė* 
jgidentas Rindenburgas. Ref jeigu kiltų ginkluotas sų* 
atrėmimas, tarpe komunistų į? fašiatų> tai “plieno Šal
mas” veikiausia stotų fašistų pusėn.

* Tokiose aplinkybėse butų pavojinga respublikai, 
jeigu jos gynimas, b^tų pavestas vien tik valdžiai. Val
džia nežinia į kieno rankas gali kartais patekti. Taigi 
respublikos, šalininkai irgi turi savų organizaciją. Ne
kalant apie politines partijas* kurios stoja už respub
liką ir tarpe kurių stipriausia yra socialdemokratai, 
respublikai ginti yra dar speciali organizacija ‘Tleichs- 
banner” (valstybės vėliava), kuri turi pusantro milior 
no narių. Ji tikisi, šitą skaičių netrukus padidinti iki 
pustrečio milionou

šitoje respublikininkų organizacijoje vadovauja so
cialdemokratai. Ji dabar ėmė kurti ir savo kovos bū
rius, kurie reikalui atėjus stos- su ginklais rankose prieš 
fašistiškus arba kitokius “puėistws’>

Paskutinėmis savaitėmis “Reichsbariner” sudarė 
dar kovos sąjungą su darbininkų profesinėmis sąjun
gomis, kurios, turi 5JMM),O00 narių, ir su darbininkų 
sporto organizacijoiųis, šita sąjunga yra vadinama 
“geleSnihi ftontu” kovai prieš

Taigį, jei kils pįlietjinis; karas Vokietijoje,, tai 
lionai organizuotų žmopių stos vieni prieš kitus. Fašfe- 
mui tenai nebus taip lengva laimėti* kaip Italijoje.

jtU 193)1 m. 0/ “Vienybė” bandė 
jodyti, kad. j|isąi padavęs apli
kacija tik gruodžio pabaigoje, 
t. y: trims ntehesiais vėliausi 
negu rekordai sakoj

’ Tblaaus, iš aukščiais paskelb
to rekordo) lųateme, kad gruo
dai®, 30 <L p.. Vinikas su sumo 
liudininkais- M *>uvoi teisme 
attikti ekzAwew TUo gi tarpu 
“Vienybė” šitą faktą visai pa? 
slėpė Mo. publikos*, ir tvirtino, 
kad p. Vinikas iki 8^1 d, grue- 

<džiot dar nebuvo^ nė aplikacijos 
(pa.davęs dėt pilietybes.!
i Ar gražu yra šitaip publiką 
i mulkinti, dagi prisidengiant 
oficialiais dokumentais?

KAIP DABAR STOVI VINIKO 
P1LIETYMS REIKALAS?.

i “Naujienoms”’ buvo praneš- 
ita*,( kad* p4 Vinikas jau pilietis. 
'Bet tenka pasakyti, kad ta bu 
formacija pasirodė esanti klai- 
i dingu. '

Asmuo, kuris stovį artį prie 
to reikalo ir kurio pranešimo 
teisingumu mes neturėjome pa
mato abejoti, mums pranešė, 
kad sausio“ 5 <k P- Vinikas esąs

pakviestas stalėti priesaiką tei- 
;sme, t. y. atlikti paskutinį for
malumą gąvimui pilietybės.

Už dviejų ar trijų dienų po 
Į tos datos buvo gauta žinia, 
j kad p.* Vinikas jau esąs pilie
tis. Paaiškėjo, tačiau, kati su 
šia žinia musų informuotojas 
pasiskubino. Pakvietimas apli- 
kantui paskutinėje valandoje 
MVO, aM^ttktąs. Spėjama, jog 
trl įvyko dėlto,, kad, įsikišo ge
li ąpJikąnip. “prieteliai” ir da- 

’lyką sutrukdė.
Paskiausioniisi žiniomis, apli- 

kąhtftą gavo galutmą pakviesi* 
mą sudedi priesaiką bak d.

. . . •
Dr; M. Ji Vinikas dabar rū

pinasi, kad1 SLA. Pildomoji Ta- 
'ryba leistų jam kąndidrituoti, 
kadangi jisąi jau turi užtikri
nimą rąštu iš valdžios įstaigų, 
jogei jokių kliūčių jo pilietybės 
gavimui daugiaus nebėrą.

, Su^ieiirijim; įstatymai ‘tam 
nebotų priešingk SLA. konoti- 

- tatai ja reikalauja, kad Pikt Ta
utybes nariai butų Jk V. pilie
čiai; bet ji nieko nesako apie 
"pilietybę Isanclidatų nominavi- 
mo arba rinkimų taiku.

dabar laukiu jos grįžtoL,*
“Ji nc/senai grįžo ir pranešė, 

kad Anglų misijos kapeli jonas 
buvo pašauktas. Už valandos 
laiko ar tuojau po Jonatano at
budimo mes busime sujungti..

“Lucija. viskas atėjo ir vėl 
praėjo. Jaučiuosi liūdna, viso 

■įvykio; svarbos perimta, bet 
tuo pačiu laiku esu labai, la
bai lūiJksma. Joaatanas pabu
do kiek vėliau valandos ir vis
kas buvo paruošia. Jis atsi
sėdo lovoje, apramatytas par 
gub’čjiiis^ v Į kunigo klausinius 
atsakinėja garsiai "ir (virtai. 
O aš. vos galėjau kalbėtu ma- 
w širdis; buvo tiek pihia, kad 
ir tjje keli žMžaii mane smau
gė..

I (Bus dauginau). 
I 
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Nauja “Naujieną’* 
Stotis

Gali gauti dabar “N.’* ant 
kampo No. Crawfbrd ir W. 
IVrilingtoin avė., 3000 Nortji.
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Apžvalga]
FAKTAI IR DOKUMENTAI

Iš visų valstybių Europoje, Vokietija yra šiandie 
neramiausia. Joje nuolatos įvyksta triukšmingos de-' 
monstraciįos ir ginkluoti susirėmimai tarpe priešingų 
partijų atstovų ir su policija. J-

Laukiama,, kad ši atkakli vidujinė kova gali išįk 
lieti į tikrų pilietinį karą. Pavojus yra iš dviejų pusių: 
nacionalistų arba wnacių” (fašistų) ir komunistų.

Pirmaisiais metais po revoliucijos ginkluotus pa
sikėsinimus prieš krašto tvarką dažniausia darydavo 
komunistai. Jie jautėsi labai galingi ir„ sovietų valdžios 
kurstomi, baidydavo jėga nuversti demokratinę resr 
publiką ir įsteigti sava cČkUturą. > ,

Ęet per ęąskųtįuiiis dveju^Uęjus metus atsirado, 
jiems stipifus konknreutas * lįašistai. “trapių” 
dabar Vofcįetijpje yra daug didesnes, negu l£oiWpdstų. 
Tą. parodo* kiekvieni nauji nykimai. Gaji būt, l^id jį^ 
šiandie yra stipriausia partija’.

Iv “naciai* atvirai sako, kad jie ęsa p&ir^žę Į& 
naikint savo priešus ir smurtu,, valdyt $e- tiflębd 
tekėtu keliu, per rinkimus, U»nėti vgldžU. Oi paskui 
jie rengiasi pavartoti valįtybfe-galią suM^ŠkinM visus,*

<r 'Y* 
. i > e

: Kada “Naujienose” i^* kituo
se laikraščiuose pasirodė žinios,,: 
kad fašistai daro klgu^ių. Du.,, 
M. J. Vinikuj gauti pilietybę,, ’ 
tai Brooklyno “'Vienybė”,, plūs- i 
dama tuos laikraščius,, pareiš
kė, kad ji tikrai žųi^^^jo^i i 
p. Vinikas iki paskutinio laiko ' 
visai/nesirūpinęs patapti Jung
tinių Valstiją' Piečiui, nes jįr 
sai laukęs progos gauti vietą 
Lietuvos diplomatinūje tarny
boje. Jam, butų “sunku^ 
ir gautį pilietybę, dėlto,, kad jįjį 
sai tarnavęs Lietuves diplomą- 
tijoj!1

Gruodžio 3X‘ di j ii pareiškė:
“...kiek mes žiUoni, p. Vini- 
kas savo ptffotybe nesirupim 
ir nesistengė ją
Tai Uuvn aiški netiesa. Bet, 

to neveizint, Brooklyno laik
raštis turis, savoj pareiškimus 
už keleto dįenų vėl pakartėje, 
pridurdamas dar,, kad jisai ga- 

tlįs juos ir paremti dokumen
tais. Ištisoje špaltoje biauriau- 

kolįoRi^’ “^aujjeaą”, “Ke
leivio”, “Sandareš” ir p* Vijike 
adresai, 1-ąm savo 
“Vienybe” paskelbė, dokumen
tą, kurį jp*į štabas e^ąs 
iš NaAuraJtacj^ feo. ir 
kuris įrodys, kad Dr. Vinikas 
tik gruodžio 3:1 d. 1981 njt> te- 

; pradėjęs rūpintis pilietimoj po* 
pierų gaviime*.. Padarou» angliš
ką ^ištrauką iš FbdemKėi teis
mo Brooklyne”, rašė:

“Reiškia pono Viniko pra- 
' šymas,. gauti AmjJm

tybę tepaduotas tilt tMt m., 
gruodžio 31 d., t. y. pereitų

1 metų paskutinę' dienus”
, Ir baigdama savo plūdimą liį^ 
tani ją, ji straipsnio par 
Reiškė: į /

: i& ^labar kaltijis ‘Vie>
Uiyb^,. MK’.Pa Viuikąsi
^įdi ncwwino savo * pijfety-

11 . ............ W *■" ■ ■ .»■ ..................... .

( Kaip. “'VienyBe’* elgiasi su 
dokumentais
f • .

Ęet sausio 19 d. tas Brook- 
;lyno laikraštis jau buvo pri- 
(Veistas, savo pirmiaus paskelb
tąjį dokumentą pataisytu Ve 
‘ką ji paraše:

“...‘Naujienos’ smarkiai pyks
ta, ir sako, Jcad Vipįko* apli
kacija pirmiau*1 duota. Taip, 
ji buvo padubta gruodžio 
di., tačiau oibiališkai ’jregfe 
truota gruodžio 31 d. Be U, 
buvus duota anksčiau, bet 
dkbar dokumentai norimi 
gauti pagal gruodžio JI die
nos ąplikącij^r
Matote, kokia .atmaina. Pir^ 

,mįąus “Yienybgįjjb^ndlė “dohnr 
•njentalįškai” įrodyti, kad p. Vb 
*i>iko rūpinimąsi g&uti pilietybę 
,wa&ėjją» tik su' gruodžio 31 
,< O čia jį jau pripažįsta,, kad 
rekorduose yra faktų. įvykusių 
ianksčiaus, ir tai ne vienas fak-

\ tas* bet du. Bet ji vistiek ne- 
.pąaiškiną,, koki tie faktai:
į JeigU: “Vienybe” nesigailėjo 
pastąngų ištirti Di\ Viniko iie*- 
kordius Natuirali^žiejjos. Biuve% 
Itai kodėl ji| ig; Barto nepasuk# 
visas tiesos aplėktai,, ką- tie re- 
kordai, rodo ?,1 J.i*Ua paskelbi

^o. tiktjUmoj^ j'i pąnaųdojjo tik 
kas jai bu^vo- naudinga,, ir 

faktus, kurie rekor- 
ie yra, pąžyrųeiti ; kitaip, sakant, 
B sąujpmngaii iškreipė rekordu

Ką sako rekordai
Kurianti ik, M ir atitaisyt 

iriai savo* pirmesni “dokumenn 
fSįSfy’ užtylėjo ^ulįykus/ k u vijo 
<prieštaraujia) jos* pakartotiems 
tvirtinimams, jogei Wf ViigiL 
litas, būtent, ‘*nesiliąipiino” pilto’ 
tybeš gavimu, —s tai! mes čiri

kas yra užrekorduota toje pi
lie,tybes bylojo: ,, ,, , v, ,j

' “Matas Jošeph Vinies,
86|8 102 St., Richmond
Hill, L. I., N. Y. ’

“Application 4u|knpM'ledged 
j by Di^ict Pirettny oi m- 

Sę$. 'H

,bėp
( Vadinai, atašartotin 

kad
grdod^h įęMjgog Dr.
visai naą^MMM|Ro pijigči

}

Mussoffnio. Italijoje. -. « ’ ■
Vokietijoa fašistai girįįujj ti®į ta»p-|QOxQQQ ijr li,0ftO,.-. 

W0 narių. savo partijoj i* iš to skaičiaus 2.00,000. esą
•k^.4. -JI rašė- tW!ik «i Wl>i
'ra^črtf ,./L.. ■'
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(Tęsinys)

Skyrius IX
Minės Harkerienės laiškas La- 

rijai Vestensai
Budapeštąs, Rugp. .24 d-

tikėtu Jjonnkanųi! Vienok, bran
gi Lucijų pašnibždėsiu, kad 
Jaučiau džiaugsmo šiurpą per
einant pęr mane,, sužinojus kad 
jį nelaimu ištiko nę, dėl koktos 
norą moteriškes, Dabar sėdžiu 
prie lovos krašto, kur matau 
Jo, veidą ir miego sumerktas 
■akis,. Jis bunda!...
i Kwwnet pabudo, paprašė sa- 
,V0( palto* ws wėj> ką tai iš- 
i inatk ik kišenė.; pasak m u tai 
sesukei Agotai ie netrukus ii 
atnešė visus jo daiktus. Tarp 
jų paimčiau jo* užrašų knygų 

jip- buvaiu besireiigianti papra- 
tŠyU Jioriafana leisti imu ją 
.peržiūrėti*, nes tikėjausi ten 
Wti visjųu jo vargų priežasti — 
bet jist matyt Užkaitė mano, 
norą akyse. Paprašė mane 
atriMM wie Uaongo ir vatom- 

jį vienui vienų. 
Netrukus jis pakaukė
atgsd ir paimdama užra
šu#,. We* laibai ?iwM tyliu 
baJbMi::

Į
į šios dvi knygos. relkriinga ta- 
rėCi kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose,' idant užpri- 

■ džiną gyvenimo spragas.
SAPNININKAS

Knyga išguldymui sapnų
, < reikšmė

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimu — pasisaugok, tas tik ge
rą. atneš; prisisapnavai ką nors 

rūpinkis, kad tai įvyk-
i Mano, Birang-i Lucijau/— '
• žinau kaip įdomu tau bus 
sužinoti kas įvyko nuo musty 
atsiskyrimo Whjtby traukinių 
stotyje, štai kelionė. Į HUll’ą 
uostą ątvykąu be jokių nuoty
kių, suspėjau sugriebti' laivą 

'išeiriantį į BambtiVgą, o ten 
keliavau toliau irgi traukinių.. 
Nežinau ar atsimenu ką nors;

kriioues įspūdžių, ai’ ne. žL 
■ nap vieną,' kad važiavau pas; 
Jenatauą, ir mau neiktą jį slaų- 
,gytk, todėl turiu sugriebti kuo. 
daugiausiai miego... R.adaū> 
^rangųjį, ® labai išbalusį, 
supykusį ir silpną. Visas jri- 
griežtumae, nusfetatypias. pra
nyko iš akių ir tas tylus pa
klusnumas, kurį tau. rnipėjau 
esant jo veide, irgi' pranyko. 
Liko tik j;o. paties, sugriuvę li
kučiai’ ir nieko neatsimena kas 
įvyko kiek toliau praeityje. Jis 
fbeitt norit, kad a& taip, tikėčiau, 
Jtodri niekuomet apiri tai riępri- 
;siimi®ąiu. Jis pergyveno kokį 
itąi labai sunkų sm^ W bijau, 
kad tai labai apsunkintų jį© 
Imisilpriėjusiųs smegenis, jeigji 
mėgintų* ką nors prisiminti. Se
sutė kuri yra tikrai 
(maloni- motei’iškč ir pašaukta 
įsląugė pasakoja^ kad kol. pilriąi 

neatgavo sąramas ji, klM®jio. «» ;«***»• * Wt>ms
(apie baifeįausius* daly km. Norė
jau kad ji ką ws* man papa
sakotų, bet ji' tik persižegnojįoi .
ir užsispyrė nięku ^sakysianti; 
anot. jios„ ligonių, kliedėjimai bu
vo Dievo paslaptis.^ ii? slaugai 
juos, užgirdusiu turi savo profd- 
rijos etikoje paslaptį užlaikyti.. 
Ji yra maloni, gera dusia ir se
kančią dienią, matydama kad aš 
bu vau susir lipinusi, ji y ei užve
dė kalbą ąpię tai ir perspėjusi 
kad jokiu budri negali pasakyti 
apie ką mano brandusis kliedė
jo, pastebėjoj “fiš tiek te^aMų,. 
priminti’ /ma|iov .mięM kari taį 
nebuvo jokį pavojų jy gyJ 
vybeį;; ijr jųs^ kaipo/jo busimty

— iš. to tuo- 
jw SiUfArąAm kari jjri i& ttfeci'o 
kakteės. w jiuokaiS,. nes, pilnu 
vardh jįjį* pavadino tik 
aifltou karinu m to Wko k#o- 
nuril pieš# w*uk* runkos, **tu

gera — rūpinkis, kad tai Įvyk
tą. Vįenu Žodžįu; Sapnininkas 
pa.dės jums gyventi-

Knygos kaina 75c.
’ MĮSUŲ KNYGA
. ĮšguWwd< ir palyginimai 
t tuksiančių mįslių
. Jei nori, būt n^gijąmąs drau
gijoje — svečiuose* mokėk daug 
'juokingų mfslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips viši sa
vo domesį ir 'pamėgs. Mįslių 

; knyga neturi sau lygios — tai 
‘knyga* kurtoje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviai.

. Kaina $L
Abidvi knygos kartu už ?l-50

NAUJIENOS

Chicago I&.
Į>l.i |I>Į»R I I ".fflį rw*rr

n.wiwft^ atpilė xyrt> Įr žmaps, 
są^kite.%. t>uM jbfcių 
pafijįp^s jjofcbt RurijejiHMų., 

i&to Ubui sunkus swi- 
gįį, ir kuonret pagalvoju įr 
stejajgįnoųi atsmwiiW kas i£tik- 
rųyir įvyko, man gaNa prade- 
;
ar tai buroo. realybė ar tik be- 
prorib į^vaizdaviinus. Pas- 
kailis yra w’.ušuiow:^ kd aš jjoą

NOrut iA litui*- 
i jo praduti srivo gyvenimą su 
tavįmi susitpokduaiias, praeitie 
tai' buira užmiršta.** nu- 
fraieėnm brangi Luci|a, tuojmii 
apsivesti, užbaigus Visus, for- 
ni-aluntw*s. * “Ar nori Vilhel
mina, “tesč Jonatanas toliau, 

su npinimi pasidalyti 
pąslaptiniĮ, kurios aš tačiau 
pats dabar nežinau? štai kny- 
ąa. Paimk ją ir nepaleisk iš 
runku, ir pepįkąityk jeigu no% 
ęėst>! bet dėl įjievo, nieko nc- 
safcyk mąn; nębent būtina pą- 
reigsa priverstai mane grįžti

t

“^įfiĖeared befere Eą^terų, ji žrnoųa, neturite visai* reika-Hprįc jų karčių valandų, kurias, 
of tlųj y^'Sįp lo rupi^tfe. Jis. nėra -užmiršęs 

jūsų ir vįsą,. už.ką jums turi 
•beiti dėltiiagąs; J<o baųnę sakelė 
■baisus, ir ąntgaiptįškį darkai, 
su kuriais mirtingi nei 
durtu” Tįkuu kad ger

sapnuodamas ar budįš, svcL 
kai protaudaiąs ar proto visai 
^ų^tojęs čia styft^jąu.” ' UžbaL 

’gęs Jonat'ąKųis sugniužo lovoje 
gal& ;ty*ė>kęsf Jtęgi^ ‘ PasRpiąu knygą 
i’Ulė. si0-piigąilyę ir pabučiavąu jq 

kaplųp^ Paprašiau Agę-
- ar tįįk ioą pririM prie viršininkes ir 

'jis.; Įipįsii'riylūjo į lutjį mums ap-
irij^tybęs l^^pavydąs. iiijjbej'o^as 

Įąčijo^ dircktoi;įąw $$•;
i >:,“?swte Ir-tom. Jw'diKj#

!

po pietų ir

SiujjčbjfU EiW2Q» Pli
to ir Telegrama. Patar
naujame Gveitąii Pigiai 
ir Saugiai.

PirdjBO/httu Laivakorte*, 
ant visų- kini»v

NAUJIENOS ■
WS» SOUJIT HAtSTED ST. 

CSFieAG®. H-t.
. • • • ’ *

Ofifcas atdaras Rasele nųp 8,:30 iRj
• valandai. Hentadiemai* nuo 

9 iki E valandai.

< » . . • » M Z * «

, . ’ I 1 1 J \s
AMERIKOS

BMitU 'te labai pM* 
btagp. teigei* Ūem% te* 
rife *Qri tapQ, Ho» laliea

apir %<*! felifo
apie jpv Tijjininltfl. rio- 
kimo* te *wką km reik*- 
Hn$# Pri> <<*»»»• «•**

s

-
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Siipfcih moAtr orimi v*< Vw» 
ženkleliui.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sanitarių distrikto dar- 
bminkams algos*nu

kapotos 
_ .., -.x~

Sanitarių dtetrikto viršuos 
davė jsakyiną nukapoti 10 nuo 
Šančių algas visiems distrikto 

‘darbininkams. Bet pačių trnš 
tisu algos, kaip jos pažymima 
biudžete, pasilieka tokios pat, 
kokios yra. buvusios— $7,500 
metams.

Teisėjas Feinberg vals
tybės gynėjo vietai

Grupė žymų Chicagos vadų 
nutarė remti apskričio teismo 
(Circuit Court) teisėjo Miėhnel 
Feinbergio kandidatūrų nomi- 
nacijai vdlgtybės gynėjo vieton. 
Ta pati grupė atmetė dabarti
nio valstybės gynėjo Swansono 
kandidatūrų. Kaip žinoma, pa
staruoju laiku teisėjas Feinberg 
iškilo aiškiai viešumon ryšy su 
ieškojimu užsidariusių bankų 
turto ir pastangomis atgauti 
kiek galima *turto tiems asme
nims, kurie nukentėjo dėl brin
kt? ’užsi&arymo.

[Acme-P. B A. Photo]

Frankfort-aih-Main, Vokieti
ja. — Buvusi Graikijos kara
lienė Sofija, kuri neatlaikė ope
racijų ir pasimirė. Ji buvo kai
zerio sesuo.

Vėl specialė legislaitu- 
ros sesija

Mirė netyčia pašautas
Kauntės ligoninėje mirė John 

Wojsie3howški, 17 metų, 1317 
So. 49 Si., Cicąro. Jisai tapo 
sužeistas, jerii netyčia iššovė 
.22 kalib&ro šautuvas.

Konferencijoj, kurioj dalyva
vo gubernatorius Emmerson, 
Illinois legislaturos lyderiai it 
Cook pavieto delegacija, vado
vaujama Ryersono, Emergency 
Relief Commitlee of Gobk 
County galvos, gubernatorius 
pareiškė, kad jisai šauksiąs 
sjiecialę legislaturos sesijų tuo
jau, kaip tik bhs paruošti ibi- 
liai, kad paskirti $25;000\b00 
paramos bedarbiams.

Manoma, kad legislatura bus 
pašaukta susirinkti ateinanti 
pirmadienį. ~ •

Vasario t tentą ■’
Garden erf Pcte'niąlM*1, ilids- 
truoia. r

Vasario 3 d. —- tema “Shade 
Trefes”. j

Vasario 4 d. —1 “Terraniums 
and Disli Gardeha”.

Vasario 8 <d. —• “SuitablOj 
Hardy Vilios for the Home 
Gurdon’.

Vasario 40 d. — “14udge and 
(Barrior Plants”.

Vasario 11 d.
and Diseaseš”.

"Vasario 15 d. “Landscap- 
ing Home Grodnds*’.

Vasario 17 d. —- “Shnrbs, 
and Bcrried Effedt”.

Vasario 18 41. —“Rodk Gar- 
dens”. I

Vasario 22 d. — ‘Torsing 
Dormant »Tw|gs dilio Blooni”.

Vasario 25 < —•
and Muintaining a Lawii*’.

Vasario 29 d. — ‘’Gadti in 
the Home”.

Kovo 2 d
Kovo 3 d;

xMestern Gardelis”. i
Kovo >7 d. — ‘*Gare ,of House 

•Imante After Floworing”.
Kovo 9 d.

Shrubs;dor you ApfirovaT.’. i 
Kovo 10 d. — *ęWater Gar

delis”. j
šitos pamokos, jei ne visos, 

tai bent kai kurios, • gali būti 
fįdcnnios ir libtitviains. Jos 
bus duotos prieš prasidėsiaht 
pavasario puošimui -dirvonėlių 
ir darželių -prie -namų. ‘ 'Ver
tėtų jus dankyti.

Motei cm tffabrūary 7th, ž b*
The conunittees are reflūest- 

ed ito prelate their reports for 
submissioų before, the assemb- 
$. 'Severai very important 
ąuestions will be, discussed, 
therefore all of the memberfc; 
are urged to attend.

Besidėtu «dq hot fonget the 
dance that eyejiung! —iMagdia.

Mdklng

^Evergreenų’.
■ ’Roses !for Mid-

g k.1 Pė?ter Čonrad
™ FOTOGRAFAS A

Fotografuoju jūsų na? 
muose arba studijoj* 

730 W. 62 St.
J-.L Epgl^oad 5840

'Lietiniai Gydytojai

DR. MARGER1S
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Lietuvės Akušeres
Mrs. A» K.
JARUSH
PHYSICA).

, THERAPY 
0 MIDWIFE

6109 South
Albany Ay.

Phone į
Hemlock 9252 ,

«i-«— —i ji'i "i r '/ :

Garsinkitės “N-nose”

Phone Botrtevard 4139
A. MASALSKIS 

» 4, .. k '» ■ * ./

Musų /Patarnavimai tai- 
dotuvhe ir kokiame rė|- 
’kafe 'visuomet esti $ąži- / 
-hing4s ir nebrangus to
dėl. .kad '.neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. '

3307 Auburn Avė
CHICAGO, IlL.

“Sonie New f ' Lietuvis
GRABOftlUS Ik MK6AMUOTOJAS 

Diddje ir graži koplyčia dykai 

718Wėl8St 
Tel. RobseVelt 7532

Lachavich ir Sūnūs

III IHIIIB^IlMĮI HĮ|IĮ<«I NĮlĮ     ■—

Akių gydytojai
—————T*~—f—L —f ^1**—Į —L-l— —Į—

r ' _ j-1' -■■ '■ 1
Į The EngiishCohimn

LIETUVIS GIUBORIUS
Patarftaujlmc BltfotUVėse ktiogeriausia 

Reikale meldžiame atsišaukti, b musų 
darbu, Busite užganėdinti.

Tėl. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Ph,. Chicago
SKYRIUS:

1439 Court, Cicero, III.
Tel. ęicero 5927

DR. VAITUSH, OPT
L1ĖTUVIS AKIU SPECIALISTAS

Sugtyžo iš Lietuvos “ /
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

pdėžaštimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, netvuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisą 
trutpparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektta, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama ij mokyklos vaikus. Valandos 
nuo ,10 iki 8 v. Nedėlioniis 10 iki 12 -V. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

dktnių. , Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 .Šottth Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
’ ..j..—a..o į

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldienials pagal sutarti
ii -fi r-itiiiir, rirj. , ■

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEUS
(Cor. of 35th « Halsted Sts) 

Ofis6 Valandos: nuo 2-4, nuo 7-9
Nedėldieniais pagal sutartį

—.-------------- --------- ----------------- <-• - -- ----------------------------

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. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. BouleVard 1401

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir PltnyHomls 

1821 So. Halsted Street 

įvairus gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
10Ž5 W.# 1 bth St., netoli Morgan Sa' 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vat vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

I)r. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Rampas \ Wabash Avenue 

Tel. Fullman 0856 
Gazas. X-Ray etc.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aut., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vii. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 40 iki 12 V. dieną. 

Phone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
•Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.; 

'Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO 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

Mano pardavinėti pieną 
. po 7 centus bonkai
Miesto tarybos komitetas, ku

ris tyrinėjo pieno kainas Chi- 
cagoj, priėmė rezoliucijų, pra
šančią merų Cermaką Įsakyti 
©r. Hermanui Bundeseuui, pa
daryti .atatinkamus žin’kstiius, 
kad reiknllifglėms pienas butų 
pristatomas iš miesto centrų, 
kaip 'policijos ir ugitegesių sto-' 
Čfų už 7 centus kvortai.

Meras pareiškė, kad jis ko
operuosiąs su aldermanų ko
mitetu..

Pavogė turčių, reika
lauja 850,000

Banditai (pasigavo Howardą 
A. Wo<ilvertoną, turtingą fab
rikantų iš So. Bend, Ind., ir 
dabar reikalauja $50,000 už jo 
paleidimų. Piktadariai nutvėrė 
jį .automobily, kai jis su savo 
pačia važiavo nam'o iš So. Bend 
teatro.

Gaus diplomas 22,982 
mokiniai

Su sausio mėnesiu šių metų 
baigė 'Chicagos mokyklas 22,- 
982 mokinių. Jų tarpe baigė.' 
Normdl College— 152; Grane 
iltinio? College—163; aukštes
niąsias mokyklas—4,846; ama-. 
tų mokyklas —2,002; sekreto
riauti mdkyklas—347; jaupųjų 
nukšteeiiiaaias mokyklas^— 4,- 
312; vakarines mokyklas—H3; 
pradines mokyklas—11,077.

Pataria nusimušti algas

Valstijos atstovų ir senato 
kėmitetas, paskirtas ieškojimui 
priemonių, kad sumažinti vy
riausybei užlaikyti išlaidas, re
komendavo legislaturos na
riams nusikapoti algas, būtent 
sutikti $3,000 metams vietoj 
$3,500, kuriuos gaild'AVo iki 
šiol. * •

Loesch reikalauja viešo 
tyrinėjimo

Lithuanian Universi- 
, ty Club

25 MEl'Ū PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visų akių

John Smetana, 0.1).
OPTOMETRISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki>12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.
' „ Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR.A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 31 st Street 
CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—3 ;po pietų, 7—-8 vak. 
Nedaliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Importanthė

The students ihave a number 
of complimentary j tiekė,ts for, 
the dance, given by 208th Wo- 
men’s Lodgc- of L. A. A. i(Lith- 
uanian Alliance of America) 
at thę Steuben 'Club, February 
7th. For reservations ' .plense 
cąll Jtlie.-seorethry Miss Alteline 
Gilason, phone: Radcliffu MBl! 

; . Air ittfcthbers ^et in toUch 
wjth Miss Gilason even if they 
don’t whnt Itiokdts.

Lot'b fljave a worthy 
sontatioii! t ‘ '

Telefonas Yards 1138 ..

Stanley 1*. Mažeika
GraboriUH ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

331'9 AiiBiįtii. Avenue '
. . .CUĮC^GO, ILL. . . ■

,ign:'X‘'Zolp'
Pigiausias Lietuvis 
Grabbtiųs Chicagoj

I Ekspertas -tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Blg.i kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas 
Valartdds'iiuci 9:30 ryto iki 8:30 va-

* karo. Ne/Įeliomis nuo 10 iki 12
Room 8. Phone Canal 0523

• 0 1 ------- o-...—- '

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Arther Averiue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 i 
4 it 6 iki 8 vak. Ncdeliom nuo 10 

iki 12 dieną.
TėRphonSi dieną it naktį Virgihia 0036

iki

Tel. Canal 4050 Veneriikos

M. H. Rdhvedder, M. D.
1800 South Hdtted St.

k CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varuose Gyšlos , Odos

repre-

, =—O 

The hęM ttreeting 
iLUjhtianiflil Utiiversity Club 
'Mdll ;be ’hėldv iri ‘the Gollegiatei 
Bfhžm of the\ 'Gfeitt Northern

...laiĮ.u'i

of the
1327 So. 49th Ct 

s.

Telefonas ‘

Cicero 3724

-1646 W. 46th -6q 

Telefonai 

Boulevatd 5203 

Bouleva'td' 841'3

O

..   ■  -—...į.*,„„b..į         .

Tel. Yards 1Š29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Rez. 6600 South Artesian Avenue
' Phone Prospect 6059 

Ofiso Tel. CanJl 0257 į ,

DR. P. Z. Z ALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 SO. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

*4" - ■ 
xvinpntilitii rViiiiHf ..... I1! '!,fa ,'tfJ1

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wes!t 35th St. 

kamj&tš Hilstėd St.
Valandos iluo 10—4, ftU6 6 Iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
—_ o-------  .

A. MONTVID, M. D.
>West Town State Bank Bldg.

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

TU. Wcst 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio. Sirdlea. Plaučių. PUvSs, Inkstu, 

bėgarttf# Henioroidal. Krafljo Ir Nervų Pa
krikimai Aattna, Visokios Moterų Uffos. 
Raiiip? nupiginto*.. > ........ .■

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas. ciIihurgas ir

x ohtkoi’Atas
4407-0 North Kedzie Avtnue

. Tėl. Independenee 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. ir nuo 

0 iki 0 v, vak.
■ ■■■■■■ .».! usiiint. rtli Ii Iiin I ■USIMSI1

Advokatai

15 nuteisti munšaino 
byloj

Pasibaigė byla, kurioj fede- 
ralė valdžia kaltino bur| asme
nų operavus munšaino sindika
tą. To sindikato biznis siekęs 
$6,000,000.

Byla perkratinėta tris savai
tes. Penkiolika rasta kaltų. 
Ketiiri Išteisinti. Kaltiesiems 
paskirtos bausmės nuo poros 
mėnesių kaleli ir $100 pinigi
nės ‘bausmės sumokėti iki dvie
jų metų k&lėti ir $1,000 pini
gines bausmės sumokėti. Kal
tųjų tarpe atsidūrė ir vienas 
buvęs vdltsybėa gynėjas, bū
tent Robert W. liestu iš White- 
•aidė kaustės. . _

Vyriausias kriminaliu teismo 
teisėjas Įsake gnind ~ džiurei 
pakviesti liudyti p. Frank L0- 
esch, Chicago Crime Commis- 
sion galva. Mat, Šioniis ’ dieno
mis Loesch pareiškęs, jogei kai 
kurie teisėjai esą “cash re-; 
gisters.” ir moutenbanks”.

Dabar Loesch reikalauja, kad 
jis butų kvočiamas viešai; o ne 
prie uždarytų teismo durų. Jdi 
viešai kvoČiapias, jos, Lpcsch, 
pasakysiąs viską ką žinąs.

Pasak Lcescho advokato, ja'tf 
perdaug buvę įvairių sjaptų ty
rinėjimų. Metas, kad ir pla
čioji publika Mėtų išgirsti kas 
ir kaip yra -daroma' mieste.

Teisėjo Flsherio manymu, į* 
statymai nužiūri tyrinėjimui 
tvarką ir taja tvarka tyrienji- 
mas turįs eiti, o ne kaip įkas 
norj. ... ;

" ■ ............. .A ' ,-V

West Chicago Parkai

Pąmokos cįarielianis prižiūrėti

>■»,.. ,l„,
i < i. ., a »iii M n Mi ■■ .7k><

Ii

8
<

Deneenas priėmė Swąiw 
somą atgal

Kadangi Blmmersono-Hardin-
g<HOrowJBrundage repUblikopų 
grupė ištarė remti kandidatū
rą teisėjo feinbergio valstybes 
gynėjo vietai, tai dabartinių 
valstybės gynėjau Swi(hson su
grįžo atgal i DeneemT liogerį ir 
tas lįogem tirrbut' statys 
ftuvansode kandidatūrą iš naujo 

, vdNt$jčs gynėjo vietai.

Per pastaruosius porų metų 
’GarfieldS Parko konservatori* 
joj buvo duodaųips -,jųunokoš 
Ikuip piužhirOfi daržus ir dar*
Žulius. Kadangi tos painokos 
Iturejo nepaprašto pasisekimo 
Ipraeity. tai ir siuntei. jos bus 
itęsiamosj

Painokos bus laikomos Par* 
ko kvietkininkystės salėją 
‘(prie Bake, st. rr Central Parl< 
a ve.’) Prasidės jos Jygfdl '• 2 va* 
-landą-po *piet kiomis'dienomis;

LOVEIKIS
r. ■: KnETKlOlAS' 1 ‘
- 1 MJSKIN.Wt. • į

Rrlstatome j Visas Miesto Dalis
Veštttvgms, Bttiildėtaffiti ir Pttgratans

■ Vainikai
3316 S. Halsted M, M Boulevard 7314

.-TTūr-i.-mrim-^rnf . ■ .^i ........ 1 v r
..nort r i  , ............................... . .................. ....................

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
‘ DYKAI DEL ŠERMENŲ .: *

7
h

i

■r 4 ..

AaIbULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir N[AKTlX 
Me» visuomet' teikiame širdingą, simpatingą ranių 
patarnavimą, kuomet jin yra labiausiai reikatiugaa j 
J. F. EUDEIKIS & CO.

J E JU&U GRABORIAI v

' Didyiis ' Ofisai A V .
> 4605-07 South Herinitage Avenue 

Vili Tėief0nah YĄRDS 1741 it 1742 i

.... i ■»MiiitWh—— ■« ■■■ ■ ’ ''in m i MOprtaėafeMB**

' Duokite s’svo akis išegzaminuoti

Dr. A* R. RLUMENTHAL
OPTOMĖTklST , 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel, Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
1&VKAI

Ręgijtruoųįnl Optomttristui
Akių ąpeęialistas. Virš -.15 įmetu 

patyrimas
Valandos 9 ryto siki 9 vdk. kasdien

7 DR. J. GROUPE
4631 S. Ashtand Avė. Tet. Yards 678U

Lietuviai I
^WW^*w*^W*4i*V*W^>^V*^>**ė**a*VMM**j*i^*^**A^M»%>N*SZ******<**»A>^ .

DR. A. J. KARAMS
Gydytojus ir Chirurgas 
3147 So* Halsted Strėet 

Tel. Gaiųmet 3294 
. Nub 9 'iki Į2 yąt dienos ir 

, nuo <6 iki 9 valandos vakare
I —lO—■ m i    ėiiaiM*- 0*>Nwg*ėniiM iMMNih s m

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

Tel Kenvvood 5407 . ;
VALANDOS:

hųa 9 iki 11 valandai ryte;’ 
.nuo 6 iki -8 valandai vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio i
....... i..*., ii.i,..n m ( ■ iU,in', > i.m'.i*,w , .i... .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 22Q1 Wc»t 22nd Street 

,Valaijdos: ,-l—ir 7*—,8 
Serėdodlls It hdjiSlidmįs pjgal sutartį. 
Rezidehciįa 6628 .Sbi Ri^hmbnd Sttedt 

. Tdefanas RępųbH.c 7 8 68 t

GYJElVTOdlAS Ik CHIRURGAS

V

Ofisę Tel. Vi«$ty 7188
Bėž.'Td. Bcmfočk 2615

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu.į naują vietą po nr.
4645 S<i. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vikare 
Nedėlioj pagal sutartį 
,Tel. Boulevard 74120

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 boUth Weštern Abenue

Lafayette 4146Tėl.

VALANDOS: 
tiub 

z nuo
ryto9 iki 11 valandai

6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

2403 W. <63rd St., Suite 3 ;
Tel. Projpect 1028

Rez. 2359 So. Leaviii St. Canal 2330 
Ofiso >valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioij pagal sutartį
Hemlock 8151 ’ j.

DR. V. S. NARES i
JNaryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
2420 Marųuette Rbad

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

DR. A. L. YUSKA
• 2421 W. Muraiutu <M.

kampas 67th ir Artesian Avc. į 
TUėfonas Grovėbill 1595.

Valandos nuo' 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9. po pietų,* seredoms po pietų i« 

nedėlioms pagal susitarimą
..   HM — Į^S,, .A*     ■< Kili t

*

Dentistas
4180 Archer Avenue

^honc BoulevaicĮ ’

.uennstas '
4645 So. Ashland Av®.
• drtr 47th Street

K. GU6IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFlšAS 
127 N. Dearborn Stf, Room 1113 
/ Telefonas Central 4411 
Valandas: nuo 9 ryta Iki 4 po pietų

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kttvergą
Nedėlioj ntto 9 iki 12 lyto

John Kūdikiškas 
lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavltt Št, 
TflefSntu Gandi 2552 

Valandas 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A, SLAKIS
advokatas

Miesto Ofisas 17 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: ’9 ryto Iki 4 ;po t>i«tų

' Vakarais: Utarn., 4CitV. ir Sbbatos
— 6 iki 9 Vid.

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde JRa«k 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas BorJen) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 ’V. Adnms 2117
Telephone Randolpb 6727 

Vdkarals 2151 W. 22nrf St. nuo 4-9 
Telephone Roostvilt 0090

Namie 8-9 <yte T<|. Republic $600 
t iiirinirillltij h1 ~ ■‘rfrhM-f—-*—

JOSEPH J. ««ISH
Lietuvis Advokatas

4631 So.< Aebltnd Are.
Ttl. feouteiriiTfc 3800

Rez. 6515 50. RnįUkUMU St.
Tel. Rąpoblic 9723------------------------------------------------------ -■

ADVOKAtĄt ‘ 
11 Sofurf La SAU* Street 
1934 / Tel. Randolpb *0332Room

Valandos nuo 9 ryto iki 5 '*■*!• Yak. 
.324} & fysiited St. Tel. Victory 0562

Valandos J— 7 Htei D vikare 
Olis—Uurn., Ketv. ir SubMos t vak. 

hVa$aUe—^Pan., Scr. ir PetnyFios vak.



Ketvirtą^ienis, saus. ’32

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kaip, ir
praleisti, laiką
Draugijos parengime.

—Narė.

gidėti. Baztirui reikalinga vi
sokių daiktų: taip thvųro, kaip 
maisto

patenkinta vaišėmis ir puikia 
muzika. Keliaukite į

“Birutė”
•v . 1

Lietuvių Tautinės 
Kapinės -

Sausio 31 d. statoma operetė 
“Birutė”

žąsy, ančių, kalakutų. 
’ kalbaht, paaukaukite 

kas ką galite. O baliaus laiku 
svečiai ir viešnios galės' išmė
ginti savo, laimę. , ■ ,

Kalbamas balius bus vasario 
7 diena. ,

balius bus vasario

-r*Senaš Narys.
*’?**.—y .'t .

Oak Forest
Naujienoms,-— 
...Dar priminsiu jums,

ekskursijomis

Keli žodžiai deliai naujo 
fondo

Lietuvių Tautinės Kapinės 
uždėjo naują fondą—gėlių fon
dą. Iš girdėtų metiniame lotų 
savininkų susirinkime pranešk 
mų patyrėme, kad visas planas 
yra paimtas iš čekų tautinių 
kapinių darbuotės. Mano pa
tarimas lietuvių kapinių trusti- 
sams yra to plano laikytis ir 
nemėginti kokius ten priedus 
dėti.

Čekų kapinės už $150 įmokė
tų pinigų duoda ketvirtą nuo
šimtį, kas sudaro per metus 
tam tikrą sumą pinigų, ir už 
tiek vertės gėlių pasodinama 
ant kapo.

Galima įmokėti ir daugiau, 
nei $150, jei kas išgali arba no
ri daugiau įmokėti. Jei bus di« 
desnė pinigų suma fonde, tai 
teks didesnė suma nuošimčių, 
o todėl ir daugiau gėlių 
papuošti. \

Jei fondan įmokama 
tai i>er 25 metus po $5 
gėlių bus sodinama ant 
kapo.

čekų tautinės kapinės
rengusios su šio fondo pinigais 
pirmos rųšies šiltnamius (hot 
houses) visokioms gėlėms au
ginti, kurias parduoda, per visd 
vasarą sodinimui ir kapų puo
šimui. Ir tas fondas randasi 
nuo uždėjiiho jų kapinių.

Dabar galima pagirti trusti- 
sus, kad jie įsteigė šitokį fon
dą, kuris duoda galimybės pri
klausantiems prie Lietuvių 
Talitinių Kapinių aprūpinti sa
vo giminių, taipjau ir savo pa
ties kapo papuošimą kas metai 
ir ant visados.

Ir butų 
tiems, kurie
giminių kapus, 
fondą ir pavesti 
Šimo darbą fondui, 
tiems rūpintis tuo 
kai fondas turės
sumą pinigų,' tai tuomet galės 
įrengti ir šiltnamius 
houses) ir auginti 
mui jų kapinėse, 
pinės sodins savo 
kiu, jos galės ir
sodinti ant kapų tų, kurie bus 
puošiami iš gėlių fondo.

—Loto savininkas.

Birutė, minėdama 25 metų 
pasišventimo „ ir nenuilstamo 
darbo lietuvių dainos ir scenos 
srityje, sekmadieny j,, sausio 31 
d.. Lietuvių Auditorijoje, sta
to Miko Petrausko operetę 
“Birutę”. įvykis yra tuo* reikš
mingas ir “Birute” . todėl pa
rinkta pastatymui, kadangi 25 
metai atgal, netrukus po choro 
susiorganizavimo, '‘Birutė” bu
vo pirmas scenoje pastatytas 
veikalas.

Skambi muzika, gražus vaiz
dai .ir operetės 
rina kiekvienam 
vakarą.

Per ilgą laiką 
vaujamas Miko
šėsi prie, pastatymo, todėl tech
nikos ir dailės atžvilgiu pasta' 
tymas bus neabejotinai geras. 
Kl. Jurgelionis yra veikalo r<M 
žisieriumi. —Eks.

Dar priminsiu kai. ką. Rug*z 
sėjo 19 d, 1931 m. užsidarė 
Mt. Greonwood bankas. Dabai' 
depoz i toriai šneka, kad gal at
gausią sayo piniguš?

-—Senas Tamošius.
r-

» t. . ■ /’f ' 4

Lithunian University 
Club,

turinys užtik- 
tikrai . malonų

choras, vacjlo 
Jozavito, ruo-

$100.
vertes
vieno

turi į-

geras dalykas 
apžiūri savo 

stoti į tą 
kapų puo- 
ažuot pa- 

reikalu. O 
atsakančią

(hot 
gėles sodini- 
Kuomet ka- 
gėles, aš ti- 
da ugiau jų

Bridgeportas
Svarbi žinia lietuviams.

ei- 
ko

Lietuvių Radio 
Programas

antradienio vakare 
malonu pasilikti savo 

ir pasiklausyti gra-

. Praeito 
vėl buvo 
namuose 
žaus Lietuvių Radio (Programo,
kurį leido Peoples Furniture 
Kompanija iš W.G.E.S. stoties 
nuo 7 iki 8 *val. vakare.

Šis programas buvo įvairus ir 
turtingas, nes jo surengimui 
prisidėjo ir nekurie klausytojai, 
pateikdami savo pageidavimus, 
kokios dainos ar muzika yry 
maloniausia jiems pasiklausyti.

Nors programas susidėjo iš 
rekordų, bet visi buvo rinktini 
ir perstatė aukštesnės rūšies 
musų dainas, įdainotas J. Bab
ravičiaus, K. Petrausko, V. Ja- 
nuškaitės Zaunienės, K. Menke- 
liuniutės, K. Kriaučiūno, Ol
šausko ir kitų. •

Prie to buvo įdomi kalba apie 
sveikatą, kurią pasakė Dr. M. 
Strikol. Dar pareikšta daug nau
dingų patarimų.

Svarbu!

2(f8-ta SLA. moterų kuopa 
studentams suteikė gratis ke- 
liasdešimts bilietų į sąVo meti
nius šokius,, kurie įvyks Stcu- 
ben Klube,, vasario 7 d. Bilietų 
skaičius yra apribotas, todėl 
nariai^ kurie šokiuose planuoja 
dalyvauti,, prašom i juos užsisa
kyti pas ‘sekretorę pan. Adeline 
;Gilason, • telefonas Radcliffe 
5756. ' •;

Viši nariai prašomi susižinoti 
su pan. Gilason, nors į šokius ir 
neplanuoja eiti.

Turėkime vertingą Ųnivcrsi; 
ty Klubo,reprezentaciją!

Be to, kadangi dabartiniu lai
ku kai guriuose universitetuose 
vyksta metiniai kvotimai, regu- 
liaris mėnesinis mitingas bus 
atidėtas iki vasario 7 d. - /

Mitingas įvyks 2 vai. po pietų 
Collegiate Room, Great North- 
ern Viešbutyje. • •

Komisijos turi būtinai pri
ruošti savo raportus ir patiekti 
juos nariams. Bus svarstoma ei
le labai svarbių klausimų, to
dėl visi nariai yra prašomi da
lyvauti.

kad 
jeigu “Naujienos” nesilankytų 
čia, tai dvasiniai mes lietu
viai butumem supuvį*. Kiek
vieną dieną apie 10 valandą 
ryto sįovi būrys Hętuvhl prie 
jjaskirtos vietos institucijoj ir 
laukia “Naujienų”. Kai ka- 
dn reikia išstovėti visa valan
da iki sulaukiame. Bet tai 
iftuins nieko pareiškia, bile 
gauname jas. '

Dabąr “Naujienų” gauname 
14 kopijų, Veliju ‘‘Naujie
noms’’ gyvuoji Kuo ilgiausius 
metus. Viheas Radeckis,

*io skundas
Gamta, ko gi tu leidi šalta

jam orui užeiti, \ . matydama 
milionus bedarbių - badaujan
čių, apdriskusių ir basų !,

Ar nepakanka, kad minios 
vargšų verkia ir vaitoja šioj 
turtingoj žemėje? Lįeja aša
ras lyg rasota rvąsaros naktis.

Gamtos valdove, surask tei
sybę, kuri vėl apdengtų rū
bais, suteiktų, .maisto ir, pri
glaustų šiltuose namuose ma- 
,ne bedarbį. 1 • 7

Nes aš, bedarbis, matau ne
teisybę, apleistas visų. Tiktai 
šaltas žiemos oras yra drau
gas musų bedarbių visų.

Aš ir milionai mano draugtį 
bedarbių * buvome gamintoj ai 
viso to, kas,yrą žmonijai rei
kalinga. 'Bot beširdžių išnau
dotojų tapome nuskriausti, 
apvogti ir išmesti gatvėn..

Gamta, jeigu tau teisybė ne
brangi, lai pašauk šią vargšų 
minią į visų tėvynę, į šiltus 
kapus, nes tik tenai ji ras, ma
tomai, amžiną ramybę.

Senas Petras.

N. N.

Sutuoktuvės

—Magda.

Musų kolonijoj Brigeporte 
na didelis prisirengimas prie 
tai nepaprasto. Nors ir nedarbo 
laikai, bet visuomenė yra suin
teresuota ir laukia parengimų. 
Man, kaip korespondencijos ra
šytojai, teko nugirsti viena au
simi, kad tą parengimą ruošia 
Šv. Petronėlės Draugija Užgavė
nių vakarą, antradienį, vasario 
9 d., Lietuvių Auditorijoj. Pra
džia 6 valandą vakaro. įžanga 
50 asmeniui.

Minėtas parengimas bus ne
paprastas, skirsis nuo visų kitų 
parengimų. Bus surprizas vi
siems, pavadintas Confetti Dan- '-***■, j ■ ' « . '♦ce.

Parengimo komisija deda vi
sas pastangas, kad jis kuo ge
riausia pasisektų.

Paimti aštuoni muzikantai, 
bus minkštų gėrimų ir valgių.

Laike baliaus bus priėmimas 
naujų narių nuo 16 metų iki 
20— veltui, nuo 20 m. iki 40— 
tik doleris įstojimui.

Taigi, gerbiamosios, pasinau
dokite proga, stokite į skaitlių 
narių, rtęs Draugija puikiai gy
vuoja. pilnų narių Draugija 
turi 350, jos turtas siekia $10,. 
000/ . . ’ '

Neužmirškite Užgavėnių va
karo, atsilankykite. Kviečiami 
nuoširdžiai visi, taip jauni,

Sausio 25 dieną š. m. Lietu
vių Tautinėje Bažnyčioje laiky
ta. sutuoktuvių ceremonijos.

Jaunieji buvo John Laukis 
(iš Brigeporto) ir Elsie Palio
nis (iš Cedai* Lake, Ind.)

Porelė jauna ir graži, taipjau 
ir jų draugai atrodė graži jau-, 
nuomenė. Ceremonijos atlikta 
dalyvaujant abiejų jaunųjų tė
veliams ir giminėms.

Po ceremonijų kun. Linkus 
pratarė keletą pasveikinimo žo
džių taip jauniesiems, kaip ir 
kitiems dalyvavusiems.

Laimingo gyvenimo ir ilgų 
metų jaunajai porai 1

—Dalyvis,
t o ■’

Mt. Gr eenwood
SLA. 178 kuopos ekstra susi

rinkimas 
• —i------- ----

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 178 kuopa laikė? nepa
prastą susirinkimą sausio 24 
dieną. Buvo renkami delega
tai į 6-to Apskričioz konferen
ciją, kuri įvyks sausio 31 die
ną Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3133 So. Halseted Street, 
Chicago. '• \ -.

šiuo laiku SLA. 178* kuopa 
turi gerai stovinčių narių 76. 
Išrinkti keturi delegatai.’ J19 
yra: B. Walantinas, Y.. Bal- 
citis, A. Miksas ir D. Globis.

Be to, musų kuopos, nariai nu-' 
tarė rengti balių, šokį ir bava
rą. ,Dar neturim? tavoro ba- 
zarui, bet tikimės, kad geru 
darbu draugai prisidės- prie 
kuopos sumanymo kas k< tu-* 
rėdamas ir parems jj.

Taigi prašome kas turi ko* 
kių rankų darbelių ar" kliokiu 
• - * '• 7 . ■. ■
. ■ -■X • -7 ' J-

- ■ , . - ■,

Town of Lake
- - r

Visi subruzdo 1 darbui prie 
įvairių žieminių užsiėmimų— 
ne tik draugijos, grupės, bet ir 
pavieniai. Vieni lošią teatrus 
bedarbių naudai, antri daro pa
našius įvairius, vakarus, bunco 
parties ir tt„ kad padidinus sa
vo iždą ir galėjus, progai išti
kus, reikalinguosius sušelpti. 
Taipgi ir iš seniai visiems ge
rai žinomas, atsižymėjęs savo 
darbais Teatrališkas Kliubas 
Lietuva nepasilieka ir šį kartą.

Praeitame kliubo susirinki
me kdmiši j a išdavė-raportą iš 
rengimo , ateinančio vakaro 
“Hard Tirpęs Party”, ' kuris 
įvyks šeštadienį, sausio 30 d., 
p. Dimbelio svetainėje? Teatra
liškas Kliubas Lietuva\visuomet 
surendavo linksmus vakarus, 
tai galima tikėtis ir šį kartą 
turėti vieną šauniausiu pramo
gų.’ Šis vakaras yra prilygina
mas prie dabartinių sunkiųjų 
laikų.

Kaip seniau, taip ir dabar 
Teatrališko Kliubo Lietuva rė
mėjai neapsivils atėję. Jie žino, 
kad šis kliubas yra gana daug 
praeity įvairių pamarginimų 
gerbiamai - publikai suteikęs. 
Pirmiau vaidindavo įvairius 
scenos7 veikalus, vienus skabiai 
pajuokincĮavo, kitus pravį^kdy- 
davo. Vėlesniatisiais i laikais sa- 
Vo;' veiklumų ir ‘kaštų, įu^erigė 
net dvejus pietūs Oak * Forest 
prieglaudoje esantiems pavar
gėliams ir seneliams, k kuriuos 
ne tik skaniais pietumis pavai
šino ir programų palinksmino, 
bet ir grynais pipigais abu 
fcartū suvirš po-Šimtą dolerių 
išaukavb. .
f Ir dabartiniu laiku kliubas, 
taip sakyti, nerimauja ir nori 
kąi ką nuveikti labdarybei. Tad 
tikimės, kad jis ir vėl kuo nors 
geru pasirodys, jei: šis vakaras 
bus sėkmingas. /

, > šį kartą,, kiek žinoma, rink
tinė komisiją deda pastangas su- 
nioŠti tokį parengimą, kad At
silankius publika butų pilnai

.............. '

Englewood
Mirė Oniil Ddzgin

Vakąr po sunkios ligos pasi
mirė Ona Dozgin. Paliko nu- 
liudusius vyrą Prancišką ir 
porą vaikų.

P-nai Dozgin yra seni Erigle- 
wbodo gyventojai ir per daugelį 
metų gyvena ir laiko biznį ad
resu 6107 S. State St.

' Apie laidotuves bus praneš
ta vėliau. • - 1

M X MOCKUS

Šventa Petro Uola 
Labai

KUN

Kalbės temoj:
Griūva, o, Paklos Vaętai Stovi.
svarbus nuotikiai. Bus ko pasiklau
syti. Prakalba įvyks Bridgeporte, Lie
tuvių Auditorijoj, žemutinėj svet., penk
tadieny. sausio 29 d., 7:30 vai, vaka-, 
te, Kviečia visUs atsilankyti.
V ’ KOMITETAS.

■   HW* «■>' ■»*į»yinini,|...lw įminu     įį>iiinrt|M» ‘

PATENTS
i y y • ? ■ , • tV’’

Laikai, daug rėiSkla 
prie patentu. Neriai- \
kuokit vilkindami su j \

: apnuugojimu 8»V o ' \ \
sumanymų. Prisius* \ i
kitę braižini ar mo*. 
deU dėl -instrukcijų. ’> 
arba rašykite dėl ■ 
NEMOKAMOS

-- DYKAI
- -Ik- - -IZ- 1 ' KNYGBL®. gurtH “How to Ob-
tttin'-a Patent’’ .!r “Kecord of In- 
ventlon“ formos. Nieko noimam 
už Informacijas k dtityti. Susi- - 
raBInftjlmal laikomi > j paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rupėstlngas pa
tarnavimas. \

' • z- r

CLARENCE A. O’BRIEN
Regliiered Patent Attorriey

■ i l ,i ' 43-A Securlty 8»vln|* & Comm»reiali:
i Bank Šuilding

■ ■ ■ ' ■ ■ / . . •
tUirsctly acfoBa Street frdm Patent Ofice)

WA8H1NGTON. D. C.
-" ■ !■■■■ 11

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

Lietuviai maną atlankyti Lie
tuvą ateinantį pavasarį priva
lėtų atkreipti dėmesį į rengia- 
mastekskursijas Lietuvon, Liet. 
Laivakorčių, Agentų Sąjunga 
kasmet rengia keletą ekskursi
jų parinktais laivais, žinomomis 
linijomis, kur patarnavimas yra 
geresnis ir kelionės > . reikalai, 
važiuojant ekskursija’, būna 
daug patogiau sutvarkyti. Ke
leivis, keliaudamas su buriu 
ekskursantų laivų, turi seka
mus patogumus: laivas būna 
parinktas vienas geriausių tos 
Linijos; tiesioginis arba su per
sėdimų pasiekimas Lietuvos 
uosto .Klaipėdos, nereikia mo
kėti ekstra už bagažą važiuo
jant ne Lietuvoje traukiniu, 
ekskursija Linija siunčia visa
da' savo patyrusį, vadą, kuris 
prižiūri keleivių reikalus; jei 
ekskursija rengiama didesniu 
laivu, kuris/negali įplaukti j 
Klaipėdos uostą, tada persėdi
mas į kitą laivą ar į geležinke
lį būna sutvarkytas taip, kad 
keleiviui nereikia laukti, o kai 
priseina kur laukti ilgesnį lai
ką, tada Linija pasirūpina ne
mokamai suteikti keleiviams 
vienokių ar kitokių pramogų, 
kaip tai *pavažinėti po miestą, 
aprodo kultūrines įstaigas ir 
t.t., ir tas viskas keleiviui ne
kainuoja brangiau ,6el priešin
gai, atseina pigiau, neskaitant 
jau kelionėje malonumo važiuo
jant su dideliu burių pažįsta
mų lįetuvių. ’ r -

šiais metais Liet. Laivakor
čių Agentą Sąjunga rengia se
kamas ekskursijas laivais:

“Europa” balandžio 20 d. per 
Bremeną.

7‘Kungsholm” gegužės 10 d. 
per Švediją. ’ *

“Statondam” gegužės 21.'/per. 
Holandij#. . 1 t

“LANČASTRIA” : birželio 1 
d. tiesiog į KLAIPĖDA.

“Berengaria” birželio 15 
per Southamptoną/ ' <

“Frederik VIII” liepos 2 d. per
Kopenhagą..; •’
/ ‘*Statendam” liepos 16 per 
Holandiją.

“Gripsholm” liepos 30 d. per 
Švediją. ’

“Majestic” rugpiuČib 19/ d. 
per Southamptoną. *

Ypatingai kreipiama dėmesį 
į SPAUDOS EKSKURSIJAS 
rengiamas laivais: “LANCAST- 
RIA” birželio 1 dieną; šis lai
vas plauks tiesiog KLAIPĖ- 
DON, t. y. keleiviams nereiks 
niekur persėsti kitan laivan ar 
rūpintis apie bagažą, kitas Spaų ’ 
dos ekskursinis.laivas “FRĘDE-. 
RIK VIII” išplauks liepos 2 
dieną, ir <ši. kelionė bus per 
Skandinaviją, kurie turi huo- 

—4—i-—---------- —---- .
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UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS

ANTANAS F. STANEVIČH

3451 Wallace Str.
Augštos rųšies darbas.—Žemos Kainos 

—25 metai patyrimo.
Mes pasiimam ęeverykus V 
ir greitar pristatom. » 
Tiktai patelefo- 
nu'okit YARDS* 
5810. Kas at
neš ’ ir pasiims j 
gaus 10 nuoš. , 
nuolaidos. i ■'

d

_______ SU.
Lietuvos uostu, 'Klaipėda, todėl 
plaukdami šiais Laivais kelei 
Viai turės daugiau patogumų, 

čia norima/ priminti manau 
tiems keliauti atlankyti ar ap
sigyventi ’ Lietuvoje, kad jau 
dabar laikas pradėti rūpintis 
keliones reikalais, kaip tai gau
ti iš Liet, metrikas, sužinoti 
atvažiavimo laiką ir laivo var
dą, gauti grįžimui leidimus, už
sisakyti laivuose*, vietas ir t.t. 
L ’ * .1 r ■ »

Maną keliauti Spaudos ar ki
tomis* rengiamomis ' ekskursijo
mis, privalėtų kreiptis į laik- 
rajŠčius, . kurie rengia tas eks-

■' t

■A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURVNfiS VANOS IR 
ELEKTRIKINIAI TREATMKNTĄI

NauJ6n Nulemhktoa E—.
Guro Ir lą6ų pirtis - 60c 
Garo, maudynė. ir laSai 76c 
Garo ir elektros maudyne 1.00 
TurldSJta iy Elektros 

pirtis ir' kambarys
Sulphprlo maudyne
Pilnas elektriklnls L—_—__

, tas Ir Sinusoidei mafiina 3.00 • 2.50
Pilnas treatmontaa , 4.50 3.50,
Elektriklnls Masažas \ 1.50. 1.00 
Vaistų ar .alkoholio ttrlnimas 75c ,50c
Moterims antradieniais—dieną ir vakarai*

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. • ; Tel. Boulevard 455*

....< ., ■ f. .... . .... .

Kainos BnvoDabar 
35c 
50c 
75e 

*2.50 1.50,
2,00 1.50

treatmen- .
Pilnas treatmontas, 
Elektriklnls Masažas

1657 W. 45th St.

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

I Skrybėlių Dirbimas
I Mes telkiame ekspertu Inetrak- 
I cljas Šiuose kursuose. Dienomis 
I ar vakarais. Stoma kaina. Me 
■ amatai yra patraukiantys Ir 

rerai tapmokami, llafiyklte dėl 
knygute apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

a ^krybęlės
w Mes išmokinsime kaip deaal- 
F nlntl ir padaryti gražias skry

bėles, kol mokinatės. Diplomo*
I duodamos. Ateikite ar rašykit 

dėl nemokamos knyrutSs. .
MA8TEK COLLEGE'

JOS. F. KASNIOKA. Principal 
190 N. STATE r*“ ------f..

aru •Yririiiiijii'-rniirh'MiiUa
EAN. 8718 
. ........ . ■ »■ J

PRANEŠIMAI
.... t '""V, . "" ( »

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir būda

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

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

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičla, sekr.

jungos narius, kurių randasi 
beveik v visuose didesniuose lie
tuvių apgyventuose miestuose.

Spaudos Ekskursijas rengia 
šie laikraščiai:

“NAU.ftENOS”, ’
“VIENYBE",
“DIRVA”. ,
Kelionės knygeles bei plates

nius apie šias ekskursijas pa
aiškinimus galite gauti "nemo
kamai iž viršminėtų laikraščių 
bči jūsų agentų.—Ed. Rudnikas,

Marąueite- Park apielinkėj 
lietuviai, kifrie pageidaujat 
Naujienas į namus, anksti iš 
ryto kreipkitės pas vietinį 
nešiotoją..

“ * - Ed. Šmotelis, , 
7114 <8o. Campbell Avė.

Tol. Pręspect 3676 
i ----

Kun. M, X. Mockus kalbės temoj: 
“Švento Petro Uola Griūva, o Peklos 
Vartai Stovi“. Labai svarbus nuoti
kiai. Prakalba > atsibus Bridgeporte. 
Lietuvių Auditorijoj?“ žemutinėj sąetai- 
nėj, penktadieny, sausio 29 d.» 7:30 vai. 
vakare. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.
■ ............................ ....... — . h ... ........ A...I......... ...

■ iš-
t

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

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

' ............... '................ . ......... .

STANKŪNAS, 
Kas norit* gerų paveikslų atvažiuokit 
z j studiją arba pašaukit į. namui 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

—___ —------------------- >>,—- -

RAMOVA
| iTHEATREjTl

35 8 Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

■—ui.i..    ■■■   

šiandie,
•J iI f ■

<
Dvigubas programas

“Palmy Days” '
su •

EDDIE CANTOR ir k.
t . »ir -

“Blond Crazy”
J, . su, - > ,

JAMES CAGNEY,
I JOAN BONDELL, 

NOEL FRANCIS ir k.
< . ” ■ ■' ■■

» ' _į'

Taipgi r .
Komedija, Žinios, Pasakė! lot. 

Margumynai.

MILDA
Theatre/

3142 S. Halsted St. *

f r ' •

Šiandie

“Possėssed”

JOAN CRAWFORD, 
CLARK GABLE

Taipgi< i y 1 aipgi
Komedijos, Žinios, Pasakėčios,

Margumynai
"J1... . I" iii Utį«R

Educational
Mokyklos .

MOKYKIS BARBERYSTfcS 
AMATO

Dienomis ąr vakarais. Del informacijų 
. Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGĘ 

672 West Madisorf/Street

Financial
Pinansai-Paskolos

Saugus invest-
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras' užtikrintas 
inve'stmentas. . Kreipkitės J 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

Musical Instruments«
1^ Muzikos

8 TŪBŲ “COMB1NATION“.
Fonografas ir Radio, $150 vertės, už 

tiktai $39.50 pilnai įrengtas. Mažas 
(mokėjimas, likusius tiktai po $1.00 į 
savaitę.
CHICAGO RADIO TUBE STORES 

1733 W. Chicago Avė.

Help Waiited—-Malė
Darbininkų Rdkia______

REIKIA salesmanų Wisconsin Nat. 
Life Ins. Co. Gyvasties, sveikatos, ne
laimės. Mes apdraųdžiam nuo 1 iki 
65 m. amžiaus. Nėra lapsų, kuriuos 
reiktų atidirbti. Komisas ir atnaujini
mai. Tikra prbga pažengti. Atsišau
kite 10 iki 12 vai. , ryto, išėmus penk
tadienį.

; E. N. WHISLER, 
2400 JV. Madison St.. tel. Seeįey 7830

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

/

Adresuokit

Bok Y E-81, Dept. 28, 
Chicago Herald 3 Examiner, 

Chicago, III. \

JANITORIUS nori mainyti savo 
darbą i South Sidę. Saukite 

West 0718

Busihess Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas, arba 
priimsiu partnerį. Smulkmenas patirsi
te ant, vietos. 750 W. 69 St.

- • - _______________________  I III

PARDAVIMUI grosemė $andwich 
šapa. gera vieta: gelžkelio darbininkai 
apmoka rend), 30 metų įsteigta, par
duodu dėl ligos. 212 E. 16 St, Tel. 
Calumct 0661. '
KRIAUČIAI —- EXTRA BARONAS

Parsiduoda tailor shop su visomis 
reikalingomis, mašinomis, kampinis na
mas. gražioj ir geroj išdirbtoj yjetoj, 
nėra konkurencijos, nes nėra kitų kriau
čių arti, štoras ir^3 ruimai pagyvenimui, 
nebrangi reųda. Kaina pigi. Nepraleis
kite progos.

ektra BADENAS
Delięatessen štoras, randasi ant 69 St. 

tarp Racine ir Morgan, parsiduoda la
ibai pigiai iš priežasties ligos, norintys 
gerą -i gyvenimą padaryti nepraleiskite 
progos. įsigykite šį šcorelį. Atsišaukite 

PAUL M. smith e CO.
4425 So. Fairfield Avė.

• Lafayette 0455

PARSIDUODA Storas, cigarų, ciga- 
retų ir luncb rumis, dirbtuvių distrikte. 
Savininką. galima matyti nuo * 6 vai. 
vakare. Kaina $150.00.

3817 So. Halsted St.

Real Estate For Sale

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

2% AKRŲ VIŠTŲ FARM A UŽ 
BARGENĄZ

4 kambarių namelis su geru šuliniu 
ir elektra. Gražus priekiniai porčiai 
Kitos triobos. Šis 2% akrų žemės 
sklypas padarys pelningą vištų ir daržo
vių farmą. Arti Jdtei. 1 valanda 
į Chicago. Mažas j mokėjimas paims 
ją. Ateikite arba rašykite

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

2nd rear.

PARDAVIMUI du bizntavi

13347 S. Aubum Avė,, 3 
ka,y* ’ : .v

lotai,
Archer Avė., prie Cravvford. Klikna, 

lubos, užpa-




