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D-ras Matulaitis Ištremtas Solovecko Salosna
Dt Matulaitis dėl

J į ? ■ f e

komunizmo buvo
‘Mpj ■' e

apleidęs Lietuvą
G.P.U. (črezvičaika) įtarusi ji 

simpatizavus menševikams

------------------------ i 
f---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Matulaiti bolševikai suėmė. Su
ėmė ne bet kas, bet G. P. U. 
Matyt, ir ten jis buvo opozici
onierius. To paties laikraščio 
pranešimu dr. Matulaitis iš
tremtas j žinomą koncentracijos 
stovyklų Solovkų saloj.

Iškratė amerikietį 
kunigą Karalių ir 

išžiūrėjo daiktus
Iškratė kun. Karalių

Juozui Sirvydui 
kraujas išsiliejo 

ir galva skauda

Kaunas, gruodžio 21. (L. Ž.) 
—Lenkų spauda praneša, kad 
Minske suimtas ir ištremtas* i 
Solovecko salas lietuvis komu
nistas Dr. S. Matulaitis.

Daktaras Matulaitis prieš ke
lis metus 
Į SSSR.

Dviejuose vežimuos 
nugabeno Chicago 
mokyklų prašymus

•>
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Atsikėlęs į Kalvariją nese
niai grįžęs iš Amerikos kun. 
P. Karalius buvo policijos iš
kratytas. Taip pat išžiūrėjo 
jo visus daiktus, kuriuos besi- 
kraustydamas atsivežė. Ieškojo 
priešvalstybinės literatūros.

Serga J. O. Sirvydas “Vieny
bes” redaktorius

emigravo iš Lietuvos!
Illinois legislatura atsakys, jei 

mokyklas uždarys

; l)r. Matulaitis pro- 
Gudų mokslo akade- 

AJeksa-Angarietis pra-

Springfield, III., saus. 6. — 
Dviejuose dideliuose trokuose 
atgabenta į valstybės legislatu- 
rą peticija su 926,000 parašų, 
reikalaujant daryti viską, kad 
nebūtų uždarytos Chicagos mo
kyklos. Parašai buvo surinkt: 
mokyklose, tamtikruose punk
tuose gatvėse ir didžiajame ma
siniame mitinge Chicago Sta- 
dium.

Griežtai nusiteikęs Chicagos

Ties Palanga audra 
buvo su žaibais

Jūžintai. Rokiškio aps.. Bu
vusiam Amerikos “Vienybės” 
redaktoriui, vasarų ^buvo išsilie
jęs kraujas į galvų. Gyvybė 
buvo., išgelbėta. Dabar nors jis 
gyvena namie, bet dėl galvos 
skausmo niej<o negali veikti.

fesoriavo 
m i joje, 
dėjo kreivai žiūrėti Į Dr. Matu
laitį. įtardamas jį “riienševiz- 
mu”. Kad pasiteisintų ir reabi
lituotus. Dr. Matulaitis pats 
pradėjo ieškoti “socialistines re
voliucijos priešų” vietos gudų 
tarpe ir parašė šlykštų donosą 
ant žinomo gudų veikėjo V. 
Lastausko. LastauSkas buvo; 
ištremtas i Solovecko salas. Bet mokytojų organizacijų komite- 
Dr. Matulaičiui matyti tuo ne- tas atvyko į Springfieldą for- 
pavyko Įrodyti savo citatą, ir maliai įteikti peticijas.

tas atvyko j Špringfieldą for-

Audros padariniai pajūry
Šaukiamas Žemaičių 

kongresas

[Acine-P. Hhcio
EWelb, Miss. — Potvynio vaizdą®

Solo- 
roju-

Prapuolė Mooney 4 
raportas Justice 
department bylose

• y ■ 1

Šlapias demokratas lai- 
; mėjo New Hampshire

isto-

Fašistai steigia pen 
ktą internacionalą

pareikalavus VVicker- 
komisijos raporto, jis

dabar jis pats atsidūrė 
veco salose—tame “rojaus 
je”.

D-ro Matulaičio liūdna
rija pagaliau turėtų prablaivin
ti protą kai kuri>y musų įvairių 
partijų pom|, kurie be atodai
ros giria sovietų kultūrą ir 
tvarką ir tuo paded? Kominter- 
nui.

Švedijoj areštuotas hiilerištų 
atstovas

Stockholm, Švedija ,saus. 6. 
čia suimtas su dokumentais 

i nuo paties Hitlerio fašistišku; 
Dr. M&tulžiinS ištremtas Į “atstovas” Willy Meyer. Jo do- 

į SolovkllS? i kumentus ir laiškus ištyrus su- 
o ;sekta, kad Europos fašistai stei- raso: Sušiku- . .... * . , .. ; ,[gia savotišką penktąjį jnter- 

I nacionalą”. švedų spauda smar
kiai reikalauja tą internciona- 
lų išvyti iš šalies.

“Liet. Aidas” rašo: Su.siku-j 
rus n< priklausomai Lietuvai dr. j 
Matulaičio 
žinomas, k; 
iš principo.
jis
po karo i 
ti
Tačiau 1'
valstvbini

vardas buvo plačiai
aip reakcionieriaus

Nė viena valdžiai“* 40vj
nebuvo patenkintas. Grįžęs: . _ T „

jos d r. Mat u lai-i Anglija turės Indijoj 
apsigyveno Marijampolėj, j 68,900 kareiviu 

metais uz Tries-1 7
ei kimų dvejiems ! VLi

viskį, ištrėmimo laikui išėjus,' 
dr. Matulaitis grižo vėl į Ma-1 T . » 1, . • • London, saus. 6. — Royalrijampole. 192a m. pabaigoj L. , . ,, , . n ..* . Scots ir Royal U eis h pulkų danas ji, kmp įtariama komums- . .y ; . T v. XT ,; . j x . r lys išvyko j Indija. Nors daugtą buvo padaryta krata.' Jo . f . . . 1 ‘ !naujųbute rasta kompromituojančios i .... * . , . iciama,medžiagos, o ant vn-saus 10 na-; .... . . . • pildytimų dar ir sprogstamosios me-! *

• džiagos. Dr. . Matulaitis buvo; ’
• suimtas. Teismo tardytojas už į 

6,000 litų užstato jį iki teismo 
paleido. Tačiau palikęs užsta
tų. dr. Matulaitis, metęs viską, 
išbėgo į SSSR. Iki dabar jis

v gyveno Minske, čia buvo gudų
• akademijos ir bedievių organi

zacijos pirmininku. Be to, Mins
ke dr.< Matulaitis buvo iki šiol 
laikomas vietos komunistų va-

. du. įdomu pažymėti, kaip pra
neša “Segodnia”, jog dabar dr.

vietiniai garnizonai stip
rinami

kareivių nebusią siun- 
tačiau Anglija žada pri- 
savo armija Indijoj ligi 
kareivių.

Diktatoriai karstosi
Pasikorė Pilsudskio adjutantas

Vašuva, saus. 6. — Tadas 
Warynski, 40 metų, Pulsudškio 
diktatūros žymus ramstis ir 
valdžios partijos narys seime, 
vakar pasikorė. Warynskis 
smarkiai reikalaudavo diktatū
ros “gilinimo”.

I
D O

Sekmadieniais 
pradedant' 

Sausio 10 dieną 
iš Stoties

WGES 
1360 kilocycles ' 
6 vai. vakaro

Francuzai kaltinami dėl 
sterlingo kritimo

London, saus. 6. — Naujas 
sterlingo svaro puolimas, Šian
dien $3.36 už svarų, primeta
mas Francijai, kuri besiartinant 
reparacijų konferencijai, sten
gias . Anglijos svarų numušusi 
laimėti konferencijoj.

Vatikano, miestas, saus. 6.— 
Papos aplinkraštyje vyskupams 

I raginama susilaikyti nuo kiši
mosi į Italijos politikų ir su
laikyti nuo 
Akcijai.

kišimosi Katalikų

Senatui 
sham 
dingo

Washington, saus/6. -—Stai
ga dingo raportas, paruoštas 
trijų Wickersham komisijos na
rių apie Tom Mooney bylų. 
Dingimas pastebėta tik tuomet, 
kada senato komisija specia- 
lėj rezoliucijoj to raporto pa
reikalavo prisiųsti į senatų.

Raportas buvo padėtas jus
ticijos departamento bylose, 
kaip praneša attorney ge.ueral 
William D. Mitchell, ir buvo 
rengiamus spaudai.

Mitchell aiškina,« kad rapor
tas “nebuvo autorizuotas Wic- 
kersham komisijos” ir dėlto 
nebuvo pridėtas prie bendro ko
misijos protokolo.*' . ,,

Sausas repųplikonas gavo 
mažumą

" l,,lV ............

Manęhester, N. H. saus. 6.— 
William Rogers, šlapias demo
kratas laimėjo kongreso pirmo 
distrikto rinkinius. Tų vietą 
nuo 1925 metų’ / valde' sausas 
republikonas. Rogers gavo 27,- 
453 balsus, o jo oponentas re- 
pliblikonas gavo 24,505. i <

Pirmoji mergina 
kuri pasinaudojo 

keliamais metais

$26,500,000 fondo
reikalinga Cook 
County bedarbiam

Illinois valstijoj 1,100,000 pilnų 
bedarbių

Rygoje prasidėję 
sovietu derybos 
i su 5 valstybėmis

Washington,’ saus. 6.— Vie
nam tik Cook apskričiui bus 
būtiniausiai reikalinga. $26,500,- 
000 lėšų bedarbiams gelbėti lai
kotarpyje huo pereito spalio li
gi ateinančio rugsėjo mėnesio, 
pareiškė atvykęs į senato ko
miteto posėdį Chicagos atsto
vas E. L. Ryerson.

Visiems metams per visų vals
tijų bus galima sukelti $13,- 
500,000, bet jei daugiau pagal
bos nebeatsiras, tai didelis 
skaičius žmonių turės labai 
kentėti, jis pareiškė.

Bedarbių, kurių dauguma lar 
bąi senai nebeturi darbo, yra 
Chicagoj 624,000 ir apskrityje 
425,000. -

Kalnuose , užsnigo 200 
žmonių

Los Angeles, saus. 6. — Virš 
200 žmonių nebegrįžta užpus* 
tyti kalnuose staiga audrai už
ėjus. Keleiviai buvo išėję į 
kalnus pereitą savaitgalį.

Latvija, Estonija, Rumunija, 
Suomija, Lenkija ir Francija

Ryga, Latvija, - sausio 6. — 
Stomaniakoyas, Sovietų užsie
nių reikalų komisariato įgalio
tinis atvyko šiandien derėtis 
dėl nepuolimo sutarties su Lat
vija, Rumunija ir Estonija.

Pirmiau sovietų pastangos 
derėtis su Latvija ir Estonija 
nesisekdavo dėl to, kad sovie
tai nesutikdavo prisiimti. tre 
čios pusės, taip vadinamo ne 
utralio atstovo į arbitracijos 
komisijas tarpe susiderėjusių 
šalių ginčui kiltis. Bet pasku
tiniu laiku Rusijai pavyko r su
sitarti - su Turkija, j Persija ; įr 
Afganistanu, be trečiosios pu
sės, kas, atrodo;, paveiks ir į 
Latviją su Estonija.

Patiriama taip jau, kad Len
kija, kuri tebesidera su sovie
tais, sutiko atsiimti savo rei
kalavimą trečiosios pusės arbi
tracijos komisijoj. Be Jo So
vietų Rusija tokias pat derybas 
-veda su Suomija ir Francijkv

\ - 'į..,.l.,:,!.

Lima, Peru, saus. 6.

Su revolveriu privertė, savo 
meilužį/ apsivesti

Birmingham; Ala., sausio £.• 
—Su revolveriu ęankoj Miss 
Lovie Tėel, 24 metų nusivarė 
savo sužieduotinį John Rigdon 
pas teisėjų John Dudley ir Su 
tuo pačiu , reVolvęriu privertė 
teisėjų surišti ją su Ringdon 
moterystės ryšiais.

žibia apie šias savotiškas ve- 
rybas-paplito po to, kai šian
dien jaunavedys John Rigdon 
padavė skundų dėl perskirų, 
kaltindamas savo nuotaką dėl 
teroro prieš ir po vestuvių. x

Teisėjas vedybų nė nerekor- 
daves, skaitydamas jas netei
sėtomis. . K

.. . . gi
rytų stipriai sudrebėjo žemė ir 
žmonės išbėgiojo iš namų ir 
bažnyčių.

, Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šįai dienai pra
našauja: X

V Daugiausia giedra, naktį gųl- 
^but sniegas; stiprus šiarvaka- 
rių vėjas. Vakar temperatūra 
40-32. , '

Prof Voldemaras
Sovietų valdžios 
spaudos rašytojas

Voldemaro raštus bolševikai
; išleisiu

Kaunas, gruid. 24. Užsienio 
laikraščiai praneša, kad Volde-r 
maras, buda-mas Francijoj, su
sitarę^ ’su SSSR atstovybe, kad 
jo Veikalų “Lenkų-Lietuvių san
tykių problemos” išleisianti Go- 
siž^atelstvo.

šešiJeruzolimas, saus. 6.
žmonės užmušti ir 30 sužeista 
Sirijos rinkimuose besimušani 
monarkistams ir respubliko
nams.

Madrid, Ispanija, saus. 6.— 
šeši žmonės užmušti ir 17 su
žeista civyliniąms sargybiniams 
paleidus šuvius į cukraus dar
bininkų streikierius.

Bilboa, Ispaniją, saus. 6. — 
Katalikų bažnyčios kuratas be- 
mažko netapo nulinčuotas, kai 
pabėgęs iš Ispanijos slaptai vėl 
sugrįžo.

Węstville, O., saus. 6 
rikos Anti-Saloon lyga bankru
tuoja, niekas nebeduoda aukų 
prohibicjjai vykdyti.

Apie audrą, siautusią visam 
pajūry, gauta smulkesnių ži
nių. Pasirodo, kad ties Palan
ga audra siautė su žaibais. Ta
čiau daugiausia nuostolių pada
ryta Klaipėdos pajūry, čia vė
jo jėga sieke net 11 balų.

Nuo audros ypač daug nu
kentėjo miesto elektros stotis. 
Vienoj vietoj prie Smiltynės su
daužytas molas ir į krantų iš
versta laivo skeveldrų. Nuken
tėjo taip pat visos maudyklės. 
Kai kurie iš jų daiktai nuneš
ti. net 6 kilometrus tolio. Daug

Telšiuose atidaromas “Alkos” 
muziejus

Telšiai. “Alkos” draugija nu
tarė ateinančių vasarų šaukti 
Telšiuose žemaičių kongresų. 
Programoje^ numatyta “Alkos” 
muziejaus atidarymas, tauto
dailės 
krašto 
Švente.

parodėlė ir žemaičių 
chorų žemaitiškų dainų

Kas bus Kauno bul 
mistru?

medžių išrauta iš šaknų, o Ker- ...Kaimas, gr. 24, 
šienės naųįo namo_išneštas yL nįg ^iku įsistota ties trimis

Vietomis |kandidatūromis: p. Starkaus

- Paskuti-

saS pirmasis aukštas, 
sniego suversti: tiesiog kalnai*

Juodkrantė taip pat gerokai 
nukentėjo. Audros padaryti 
nuostoliai yra dideli. Tokia 
audrą gyventojai jau seniai ma- 
ts- : i ;

Audros metu taip pat buvo 
aukų. Vienas uosto darbinin
kas, kai buvo nutraukti laidai 
elektros buvo pritrenktas, ę 
Šiaulių gatvėj vėjas užvertė ant 
trijų darbininkių tvorų. Visos 
trys buvo sunkiai sužeistos, o 
viena iš jų Šleinienė) mirė.

Latvių pajūry nuskandinti du 
laivai, 8 žmonės ,prigėrė.

(Valst. taryba), p. Stašio (vaL 
kontrolė) ir pulk* Letuko. Vi
sos kitos kandidatūros esu at- 
puolę.

Seimui rinkti įstatymo 
projektas svarstomas

Gaisras Mažeikių . ap 
viršininko ištaigoje

Gruod. 17. Mažeikių apskri
ties viršininko raštinėj kilo gais
ras. Gaisro metu sudegė vie
na spinta 
mentais. 
viršininko 
padegęs.

Gaisras
stropiai tiria 
tis.

Kaunas. Mus informuoja, kad 
į išrinkus Respublikos Preziden
tų, vyriausybė rengiasi rinkti 
tautos atstovybę—seimą. Rinki
mams naujų įstatymų projektas 
esąs parengtas ir perduotas mi- 
nisterių kabinetui. Vyriausias 
principas esąs padėtas pagrin- 
dan, kad seimas butų darbo, o 
ne politikos.

Bet pįrm negu paskelbs sei
mui rinkti įstatymų, busiąs pa
skelbtas valstybės saugumo į- 
statymas, po kurio nuims karo 
būvį'ir karo cenzūrą spaudai.

“D. N.H
ir bylomis ir doku- 
Spėjama, kad apskr. 
įstaigų bus kas nors

likviduotas.
gaisro

Policija 
priežas-

Kedžiui sumažinta bausmė r '
Plečkaitininkui J. Kedžiui 

bausmė esanti sumažinta nuo 
15 iki 8 metų sunk darbų ka
lėjimo.

Sudegė gyvenimas na
mas, mergina ir 4 ožkos
. Gruod. 5 d. Mosėdžio valsČ. 
šauklių km. L. Gricienės sude
gė namas, ir Gricienės duktė 
Petronėlė Gricaitė, apie 50 me
tų amžiaus ir 4 ožkos. Sude
gusi Gricaitė buvo paralyžuo- 
ta, visai nevaldė kairiosios ran
kos ir buvo raiša ant vienos 
kojos. Gricaitė tik padegė: jų 
kaimynai išgelbėjo.

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

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

Pirkite savo apielinkės krautuvėse

C
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KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md Rašo Dr. A. MARGERIS

filosofijos fa
Harvey, III

Iškilmingos* laidotuvės A Diuretie.

the Kidneya

PINIGUS

nepa

•Kai m y mis

Kenosha, Wis.

Detroit, Mich

npie 300 morgų

« DrmiKas Naujoj Dfi’utf j

nevirškinimo

patinka gyven

uopr.. IVOJfir - 
The American TobaccoCo.

HARTFORD. CONN

ROXEE MOTOR SERVICE
Phone Yards 0405

vėl grįš atgal į 
ant visados ap-

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

išvažiavo 
Braze-Bra 
savo dūk

(Tęsinys)
MOKYKLOS

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE V PIANO MOVING 

Lotai 0 Long DistauCe Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmet 3399 

Rei. Tel. Yards 3408

nieko kito, vien al- 
Nepaisykit dietos;
Vartokit Pape’s

Lietuvą su 
Tačiau 

Detroito • nesu-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
PornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, pataro avima* geru Ir pigu* 
817 West 84th St

Tei Boaievard 9336

Savas Pas Savą
- sako biznieriai

Bilaitis vyko 
tikslu ten apsigyventi * išvykdamas 
tvarkė savo reikalų. Kai užėjo 
depresija, tai atsirado tiek pai
niavos, kad Bilaitis priverstas 
buvo išnuomoti savo dvarą ir 
grįžti atgal į Ameriką. Tačiau 
Amerikoj jis nemano ilgai pa
silikti. Kai tik jam pasiseks 
sutvarkyti Detroite savo reika
lus, tai jis ir 
Lietuvą ir ten 
sigyvens.

Lietuvoj jam 
t i. Dabartiniais laikais, sako jis, 
gyvenimas pasidarė kiek sun
kesnis, kadangi žemės ūkio pro
duktai labai atpigo. Dėl tos 
priežasties ūkininkams yra ga
na sunkiai verstis. Bet kai lai
kai pagerės, tai ir ūkininkų pa- 
dėtis žymiai pasitaisys.

—Jo draugas

grynąjį 
priemaišų 
ji, rriękslišį 
kurios Liet 
griežtai linkętf laikyt 
nuo pat savo/įsikūrimo, visa
dos v h r e bainlčk į kunigų gal-

Galop^pftidėjo jie, tary- 
imo manija sir- 

1 bei klie- 
kad materialistines 

' / šmėklų esąs

Phone Hcmlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORTUS 
6504 So. Washtenatu Acc. 

i CHICAGO, 1LL.

J. VISCONT, Savininkas.
, " P. Budvitis ir J. Želvis, Mechanikai

907 W. 35th St.

ipojįslą teršiančių, 
Wt'šita svietiškoj 

tyroji linija,' 
Universitetas; 

rodos,

GREITAI 
diegimu 

ir jautimu nuvargusiu 
Tai galbūt įspėja kokį 
les pakrikimą.

Vartotojai visur atsideda ant Doan's 
Pilis. Pardavimas milionų dėžučių kas
met pąrodo Doan’s populiarumą. Jūsų 
aptikininkas turį 'Doarr'r. '*

NEVIRŠKINIMAS’:
Štai, gera naujiena dėl jūsų skilvio! Nau-’ 
jas, patogaus kišeninio didumo Pape’s 
Diapepsin. Valgykit ką jus norite ir

Turint galvoj teologijos —fi
losofijos fakultetą prieš jo 
pertvarkymą (operaciją), kada 
jis susidėjo iš 22 katedrų su 37 
profesoriais, kyla klausimas, ką 
galėjo šitas fakultetas veikti 
su tokiu stambiu etatu (per
sonalu, štabu) ? Juo labiau, kad 
net Friburgo Universiteto (ku
riame tiek daug keturkliasių 
Lietuvos kunigėlių ir maža
mokslių' amerikiečių “darbuos 
tojų” yra gavę filosofijos dak
taratą) .teologijos fakultetas 
tik 15 profesorių teturi, Vil
niaus— 10, Miuncheno— 10 
profesorių ir vieną privatdocen
tą, Vienos-—11 profesorių, -4 
privadocentus, 2 lektorius ir 1 
adjunktą. Juk negalima prileis
ti, kad vien tik teologijos bei 
filosofijos dalykams dėstyti rei
kėjo tokios gausybės profeso
rių! žinoma, kad ne. O,^ad ta
tai konkretizuoti, visų įirnpau- 
sia reikia iškelti aikštėn faktas, 
jog teologijos

Gruodžio 24 d.,, vadinasi, 
prieš pat Kalėdas įvyko Mari
jonos Rutkauskienės laidotuvės. 
Tai buvo vienos iškilmingiau
sių laidotuvių. Tarp musų kolo
nijos lietuvių tai buvo pirmos 
tokios laidotuvės. Dalyvavo net 
trys kunigai. Vietos klebonas 
pasakė gražų pamokslą, žmonių 
susirinko labai daug. Per 30 
automobilių važiavo į šv. Kazi
miero kapines. Kapinėse viskas 
buvo kuo puikiausiai paruošta. 
Duobė išklota divonais. Atrodė, 
kad grabas yra leidžiamas į ko
kį tai žolyną, o ne į juodą že
melę. Taį darė gilų Įspūdį.

Ilsėkis ramiai šios šalies šal
toj žemelėj.

filošofij oš fa
kultetas tik savų vardu tebuvo 
teologijos— filosofijos '&kulte- 
tas, o savo sudėtimi jisbUVo ir 
teologijos— filosofijos fakulte
tas ir humanitarinių mokslų 
fakultetas,— žodžiu, jis buvo 
sudarytas 'iš, dviejų fakultetu. 
Tai buvo visai dvilipus. organiz
mas, bet pretenduojąs esąs 
vienlipus. Kodėl? Į tai atsaky
sime vėliau. Dabar yra kaip 
tik vietoj konstatuoti faktą, 
kad Lietuvos Universitetas* vi-? */.
sados turėjo atskirą bet sava
rankų humanitarinių mokslų 
fakultetą. Tai kam buvo, reika
lingas kitas, vadinasj, Ufeatski- 
ras, nesavarankus, nenatūralūs, 
neoficialus humanitarinių moks
lų fakultetas, kurį įsteigė ir iš
plėtė ne universiteto vyresnybė

kulteto lyąenaTrKąnl savo ant
rašte gyvavo Vienas fakultetas 
o sudėtimi ir veikimu du? Kam

SAUGU
:i PElt MŪŠŲ IŠTAIGĄ.

Per 15 molu nei vienas ccnta.4 nežuvo M f:* * *• 1 * '-.j <
Važiuojant Lietuvon, 'Teisingas Patarnavimas » >5 į 
Perkame Lietuvos Paskolos- Bonus ir Mokame r*'* ’

. . . CASILi1p
Atsilankyk it ypatiškai arba prisiekite per paštą.

JOHN J. ZOLP - : 
. Pauliną St., - Chicagoltll,

Šiomis, dienomis 
Floridą ponia Julė 
zevičienė aplankyti 
terį Jadvigą Johnson, kuri gy
vena Altoona, Fla. Floridoj po
nia Braze mano pasilikti apie 
porą mėnesių ir prie progos 
aplankyti pagarsėjusį Palm 
Beach bei Miami. Grįždama 
namo, ji sustos pas savo sūnų 
Joną Braze ir martę, kurie gy
vena Baltimorėj. ,—Y.

PAS MUS PIGIAU
NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIŲ

■ ■■ • ■ . ■ ' ■ . į

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie išrodo kaip nauji, Musų 
"Rebore’’ darbas yra pilnai garantuotas. \“Ignition” darbų atlieka eksper
tai. Plovimas ir greesinimas automobilių tik $1.00. Puikus garažas dej lai
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parimame iš visų miesto da
lių. Patarnavimas dienų ir naktį? . v

Dresių Dezaininimas 
Orėsiu Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes • telkiamo ekspertų Inetmk* 
cijąs Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žiema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys Ir 
Sferai apmokami. Rūdykite dėl 
'knygutės apie kursi), kuriuo 

JU* ' įdomaujate.
Skrybėlės

išmokinsime . ___ „
adaryti gražias ekry 
mokinatės.

Ateikite ar rašykit
MASTIJt CO1.LEGK 

KASNICKA, F.
STATE RAM

kenksmingą skilvio stimuliaritą. Paim
kit dvi ar tris tabletes po valgio. Tadai, 
pasidžiaugsite geru virškinimu. ’ I v.

Pape’s Diapepsin tabletes tiek pat ma
lonu valgyti, kaip saldainius. Nebūna 
rūgimo, gasų, nes£ 
landų po Valgio — 
kis kitdm valgiui, 
nevaržykite savęs

Automobiliams leidimų 1932 
metams išsiimta 5,000 daugiau 
negu buvo 1931 melais. Tas 
parodo, kad yra tokių, kurie 
gali pirkti dar ir automobilių.

Z i g m a s,

bei kunigėlius, kurie, ištek
liaus turėdami, leido m n i ver
si te ta n savo giminaičius arba 
draugus, duodami jiems šio
kias tokias stipendijas. Juk 
baisus daiktas, kad klebono 
subsiduojamas moksleivis ar 
moksleive, negaudami svietiš- 
įcamc humanitarinių mokslų 
fakultete religiškų dujų, imlų 
ir suhiaterialislėtų arba “su- 
bedievetų”! Taigi, kad šitokių 
“nelaimių” išvengus, bažny
čios1 vyresnybe, drauge su te
ologijos-filosofijos fakulteto 
lyderiais, išplėtė šitą fakultetą 
iki visiško nenatūralumo, .pri- 
kį.mšdami jį ir lokiais daly
kais, kurie, ' nieko bendra su 
topologija neturi ir išimtinai 
priklausė tik humanitarinių 
mokslų fakultetui. Rezultate, 
teologijos-filosofijos 1 fakultete 
išaugo gana dideliu sekt iškas 
(katalikiškas) humanitarinių 
mokslų fakultetas. Vadinasi, 
viename universitete gyvavo 
du humanitarinių mokslų fa
kultetai: vienas svietiškas, gi 
kitas sekliškas (katalikiškas).

° . .(Bus daugiau)

humanitarinių mokslų fakulte 
te ir teologijom
kultete.zbuvo dėstomi tie patys 
dalykai? Kam tas pats darbas, 
kurį lengvai galėjo atlikti ir 
vienas fakultetas, buvo dirba
mas dviejų fakultetų? Kam 
toks nereikalingas, stačiai kur- 
joziškas universitete paraleliz
mas, kuris ne tiktai darė vals
tybei didelių kaštų, bet dattė^, 
ką tuoj' pamatysime; '■ 
■aukštosios mėkyklos' vAl‘dą^^

Taigi, kam?... ; Aišku. Tik 
tam, kad Lietuvos Universite
tas'. yra svietiškas universite- 

katali^įškas, 
žodžiu, ne 

iiniversi- 
, kad iš- 

(dieviškus 
humanitari- 
dėstomi be

Spcijos, be veli.-?
Baltimorės mieste gyvento

jų yra apie 900 tūkstančių. 
Miestas skolos įvairioms įstai
goms turi apie 160 milijonų 
doleriu. Ir da kiekvienais me
tais vis daugiau skolina. Pe
reitais metais gegužės mėnesį 
demokratai laimėjo rinkimus 
ir išstūmė republikonus iš 
miesto administracijos. Tuoj 
pradėjo knistis po dokumen
tus ir surado, kad republiko- 
nų padarytas didžiausias graf- 
tas. Tai ve kodėl miestas tiek 
daug skolos turi. Ar demokra
tai bus geresni? Republikonai 
tuoj pasakė demokratams, 
kad jeigu jus kabinėsitės prie 
musų, tai ir mes žiūrėsime, 
kas pas jus dedasi. Demokra
tai pabūgo, nes žino, kad jeigu 
žiūrės, tai ras grarfto ir de
mokratų pridaryto. Jie jau lė
čiau šūkauja ir matyti, kad 
nusiplaus rankas abidvi par
tijos ir tylės. O piliečiai bal
suos rinkimuose už republiko
nus ir už demokratus ir gar- 
bavos, kad taksai perdideli.

Kapitonai - 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRĄ 
Speciališkai gydo ligas pilto, planetų inkstų it pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, teumatizlną galvos skausmas, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerkles, skaudėjimą ir paslaptingas ligas. . Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Ptaktiknoja per daugel;, n)etų ir išgydė rukstančint ligonių Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOSKatdie ooo 10 valandoe. ryto iki I 
valandai n nuo valandai vakare Nedėlioims ouo 10 ryto iki 1 vai 
4200 We«'’ 26 St. * kampas Krrle, , Ąvr Tel 547'’

tąg^Vądinasi, ne 
hr .profeštoniškas, 
sėKtiškas, bet ..laisvas 
tetas. O tai 'Jull' reiški 
skyrus teologiją 
mokslus), net ir 
niai mokslai, 
scjiįįį^os t

Margumynai
Gruodžio 29 ir 30 dd. Ad 

vertising Kliubas dalino batu 
kus mergaitėms ir beriliu 
kams; batuku išdalinta bicd 
niems vaikams apie 4,000 po 
rų, bet tiek buvo 
vaiku, kad visiems

3* Tūlas Frank Dengis, gyve
nąs Rochester Place, nusipir
ko “puštalietą,” kad nubaid
žius valkatas, kurių jo žmo
na bijojosi. Nusipirkęs “puš
talietą”. pasidėjo jį ant stalo 
ir pradėjo* taisyti dėžutę sie
noj, kad jį paslėpus. Bejuo
kaudami su žmona tarėsi ko
kį vardą duoti, kai. gims kū
dikis. Vyras užklausė žmonos: 
“Ką tu darytum, .jei gimtų 
trys kūdikiai?” Moteris pasiė
mė revolverį ir prisidėjo prie 
galvos: “Ve ką daryčiau.” 
Manydama, kad revolveris ne
užtaisytas, ji paspaude gaidu
ką ir nusišovė. Pirko, kad ap
siginti nuo vagių ir pati žuvo 
nuo to paties ginklo.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

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

, Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
aukso, kiek ji pąti sveria, sulig 

paųdos gydymo. Gyaranutojamt jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visut. ' Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

, šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos J. Bilaitis. Lietuvoj 
jis išbuvo apiė porą metų. Sū 
savimi jis buvo nusivožęs pu
sėtinai pinigų ir nusipirko Mer- 
čių dvarą 
žemės.

Begyvendamas Lietuvoj Bi
laitis apsivedė ir savo jauną 
žmoną atsivežė į Ameriką. Jo 
žmona yra gimusi New Yorke, 
Vadinasi, amerikietė. Po tėvaįs 
ji vadinosi /Plikaičiute. Prieš 
karą jos tėvai grįžo į Lietuvą 
ir nusipirko Stabuliškių polvar-

3314-16 Rooievelt Rd 
erti \St. Louu Avė.
CHICAGO ILL

vas
tuni, perse 
gli, lialiuciiftipdami 
dėdami, 1 
pasauližvalgbį#
pilnas visas universitetas, ypa 
čiai humanitarinių mokslų fa 
kultetas, kuriame ir katalikiš 
koji jaunuomenė bcsimokslin 
ęlama, gali' ;iįgpataisoma^ su 
rnaterialistęti 
“subedievetli?

< J«’ ’ .

veikė ši to^ šmėklos bažnyčios 
-7 —■1 - ;   "■■‘yjįjį----------- -——        

WISSIG,
Pasauliniame Kars 

Seno Kraj'aus

atostogoms Sierras kalnuose, aš šešias mylias ėjau pėsčia nusipirkti sau 
LUCKY STRIKE atsargai. Kada prasidėjo kalbamosios filmos, tada aš išsi
žadėjau ^šiurkščių erzinimij, ir nuo to laiko visiioniet rūkiau LUCKY 
STRIKE. Tas jūsų patobulintas Celofaninis įvyniojimas su skveleliu, atida-’ lt’s toasted”

z Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knhejlmus—prieš kosulį
•" ' ' I' ) r-r - - A hiiw I,, ,, . ..... .y .... ■ > . ■ , 1,...^—w

Keperįlatnpainas Cellophaiie Užlaiko tą “Sprdginimo’y Skonį Visuomet Šviežiu
ViSVK RADlOl.VCKYSll\lKl-,l>l{(.)(.l!\AM:\l—(.0)iio(įerfiiiką minučių sufgeriausiai į/aiaulio lokii^ orkeslrtls ir \\ .dtn WincMl, kurio 
paSakojimai apie"Sia)i'dieuį tįniipi rytojaus žfnids. Programos kiekvieną Ąiitradienį, ketvirtadienį ir Šeliadicnl, vakarais pe. N.B.C. radfo tinklą.

Ponia Julė Braze išvažiiavo 
i Florida

prisirifikę 
toli gražu 
vaikų pu

siau, basų, o kiti* skudurais ap
sivynioję kojas. Rūbai irgi a- 
piplyšę. Pasirodo, kad tūks
tančiai vaikų pusiau basi ir 
apiplyšę vaikščioja, o šiaučiai 
ir'.kriaučiai neturi darbo. Vis 
dd to, kad tų vaikų tėvai ne
uždirba ir negali vaikų aprė- 

Bet visgi da ir tokie 
skurdžiai bijosi dėtis prie so- 
'ęUli stų partijos, kad 
^didintų jų “turtą.”

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

i Tel. Kedzie 8902

Mes išmokinsime kalu dezal 
nlntl ir ‘ 1 .
bfiles, kol mokinatės. Diplomus 
duodamos. ...Z. 12.
dėl nemokamos knygutes.
JOS. F 
tuo N

Principal 
‘T. 3718

Galbūt įspėja pakrikusius ink
stus ar pustės įdegimą 

susidomėkite aštriu strėnų 
su pūslės nereguliarumais 

nervuotu. be ūpo. 
nkstų ar pus-

Q Ketvirtadienis, sausio 7^’32- ’ ' i '.'t Vkzfc... • i 'i1- — .. : ..j . ■......i

MRP'TR'M
;• ' Z'/ 

/.i-' i,;.:.•? *' . -! •. _______ . .  ’ . .. 1 •. 8
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Sutacription Ratas i 
$8.00 per year in Canada 
87.00 per year outside of Chlcago 
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halated St., Chicago, 
Ilt Telefonas Roosevelt 8500.

Chicagoje — vaito:
Metama
Pusei matą .......... ..
Trims minėdama
Dviem minėdama 
Vienam mineaiui ......... . ,

Chicagoj per ifaeiiotojua: 
Viena kopija . .. . ■ ■
Savaitei -v - - ■- -r-r- 
Mine«iui ............ ....
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Trinu mineelanu     2^0

Orderiu

DR. MATULAIČIO VARGAI

88.00 
4.00 
2.00 
1.80

- 45

“L. Žinios” praneša, kad žinomas Lietuvos visuo
menės veikėjas ir rašytojas Dr. Stasys Matulaitis, ku
ris per keletą pastarųjų metų gyveno sovietų Gudijoje, 
tapo ištremtas į Soloveckas salas.

Matulaitis yra komunistas. Dėl jo bolševikiškų įsi
tikinimų jisai buvo persekiojamas Lietuvos klerikalų 
valdžios — buvo areštuojamas ir kalėjime laikomas. 
Pagaliau, jisai išdūmė j sovietų Rusiją ir iš tenai ėmė 
rašyti aštrius straipsnius i nelegalę Lietuvos komunis
tų spaudą ir į komunistų laikraščius Amerikoje. Tuose 
straipsniuose jisai piktai niekindavo ne tik klerikalus, 
bet dar labiau socialdemokratus ir liaudininkus. Už 
jo uolų darbą “leninizmo” naudai sovietų valdžia buvo 
davusi jan\ gerą vietą Minske — už profesorių Gudų 
Mokslo Akademijoje.

Bet Matulaitis pasirodė esąs nelabai ištikimas Sta
lino politikai. Lietuvių komunistų šulas Angarietis 
(Aleksa) pradėjo ji įtarti “menševizmu”. Dabar prane
šama, kad Matulaitis bandė nuo to įtarimo apsiginti, 

/padarydamas žvalgybai biaurų “donosą” (skundą) prieš 
gudų veikėją V. Lastauską, kuris dėl to buvo išgaben
tas į pasibaisėtiną trėmimo vietą Baltojoje Juroje, ne
toli šiaurinio poliuso — Soloveckas salas. Tose salose 
kitąsyk gyveno stačiatikių zokoninkai pagarsėjusiame 
Soloveckame vienuolyne. Bolševikų valdžia*jas pavertė 
kalėjimu politiniems savo priešams. Tenai siaučia bai
sus šalčiai ir daugiau kaip per pusę metų Soloveckos 
salos yra visai atkirstos nuo kontinento. Politiniai ka
liniai tenai turi kirsti mišką ir yra taip blogai maiti
nami, kad apserga cynga, ir retas kuris jų išlieka gy
vas.

Komunistas Matulaitis, vadinasi, į tą pragarą įki
šo gudų veikėją. Bet tai jo neišgelbėjo nuo Angariečio 
kaltinimų. Jisai ir pats tapo ištremtas ton pačion vie
ton.

Tai šitaip pasibaigė Dr. Stasio Matulaičio karjera. 
Bolševikų diktatoriai, kuriems jisai ištikimai tarnavo, 
kęsdamas persekiojimus iš Lietuvos 
įgrūdo jį į katorgą!

Dabar, tur būt, bus suprantama, 
liauti j Maskvą amerikietis Pruseika,
internacionalas šaukė pasiaiškinti dėl kaltinimų “opor
tunizmu”. Veikiausia ir jam butų tekę pamatyti baltą
sias meškas šiaurės juroje, jeigu jisai butų to įsakymo 
paklausęs.

Tačiau dabar gal ir kai kurie bimbininkai supras, 
kad Stalino diktatūra nėra tokia ideališka, kaip jie 
įsivaizduoja.

valdžios pusės,

kodėl bijojo ke- 
kurį komunistų

SUSIRŪPINO “PRINCIPAIS

Komunistiškų opozicionierių 
vadui Pruseikai atrodo, kad 
jeigu rinkimuose į SLA. Pild. 
Tarybų laimėtų Bagočius ir ki
ti “Naujienų” remiamo sąrašo 
kandidatai, tai Susivienijime 
niekas nepasikeistų. Sako:

“O mes duodame ir pini
gą ir peilį, kad jeigu tie kan
didatei laimes rinkimuose, 

• tai “viskas bus po senovei’ 
ir bus vedama ta pati Gegu- 
žio-Lopatto politika.

“Bus tik daugiau šamo be 
jokio principialio turinio.” 
Apie kokius principus čia 

Pruseika kalba? Susivienijimas 
turi .savo principus, būtent: fra- 
ternalizmą, tolerancijų religi
niuose ir politiniuose klausi
muose ir demokratybę. šituos 
principus keisti kitais nėra vei
kslo, ir mes neabejojame, kad 
jeigu “Naujienų” remiamieji 
kandidatai įeis į SLA. Pild. 
Tarybą, tai tie principai ne tik 
nebus atmesti, bet bus dar 
uoliau saugojami, negu kad 
buvo iki šiol.

Pirmįau Susivienijime 'veikė 
| ir komunistiški elementai (bim- 
biniai ir pruseikiniai). Kokius 
gi principus jie toje organiza- 
cjoje iškėlė? Jie perskyrė SLA. 
narius į gerus ir blogus, va
dindami vienus ““darbininkais”, 
kitus “ponais”, — kas visiškai 
nesutiko su tiesa, kadangi prie 
“darbininkų” jie skyrė savo 
partijos žmones ir savu simpa- 
tizatorius, neatsižvelgdami į 
tai; ąr tie “darbininkai” buvo 
darbo žmonės, ar ne; o “po
pais” jie titulavo visus savo 
partijos priešus (socialistus, 
sandariečius, tautininkus ir ne
partinius). t 1

Aišku, kad tai buvo apga- 
vinga klasifikacija ir visiškai 
•prieštaravo tiems . pamatiniams 
dėsniams, kuriais Susivieniji
mas yra sukurtas.

Antras— komunistų .“princi
pas”, ankštai surištas su aukš
čiaus nurodytuoju, .buvo jų 
partyviškas fanatizmas. Prie
šingų srovių SLA. narius jie 
pravardžiuodavo, o kur turėjo 
galių (kuopose, kur buvo ko
munistų dauguma), ir terori
zuodavo, neduodami, jiems kal
bėti mitinguose, užgauliodami 
juos ir slaptai prieš juęs orga- 
nizuodapiiesi.

Trečias . komunistų “princi-

pas” buvo jų panieka demokra- 
1 tinįems organizacijos įstaty

mams. Vietoje laisvai pareikš
tos daugumos valios, kuria Su
sivienijimas valdosi, jie norėjo 
įvesti mažumos diktatūrų. O ta 
mažuma, kurią komunistai 
stengėsi padaryti Susivienijimo 
šeimininku, stovėjo dagi po vi
sai pašaliniu, organizacijai sve
timu autoritetu. Visi atsime
na; kaip anąmet “Naujienos 
iškėlė aikštėn p. Siurbos 
“Lietuvių Centro Biuru” 
mokslą užkariauti Susivieniji
mą, kuriant jame slaptus ko
mitetus po Komunistų Parti
jos “Centro Biuro” kontrole. .

Dar geriau visi atsimena ko
munistų elgesį Baltimorės ir 
Chicagos seimuose. Turėdami 
delegatų mažumą tuose SLA. 
seimuose, komunistai bandė 
riksmu ir netvarkos kėlimu 
priversti daugumų išpildyti jų 
reikalavimus. Chicagos seime 
daugumai teko nuo tokio ko
munistų 
policijos 
Pruseika 
žiūrint į 
bimbiriinkams, dar iki šiol te
bemano, kad komunistų elge
sys tuose seimuose, o ypač Chi
cagos seime, buvo teisingas ir 
sutaikomas su SLA. pagrindi
ne tvarka, nes jie dar vis te- 
bekaltina “gegužininkus” už 
pakvietimų policijos į seimo sa
lę. ■ ?

“Naujienos” šitame klausime 
aiškiai ir griežtai laikosi visai 
prešingo nusistatymo. Teisybė, 
kad negerai yra šauktis polici
jos pagelbos vidujiniuose fra- 
ternales (ir bet kurios kitos) 
organizacijos reikaluose. Bet 
apsigynimui naudotis policijos 
pagelba yra leistina. Skųst 
žmogų policijai negražu; bet 
jeigu tave užpuls gatvėje val
katos, tai nebus jokios gėdos 
reikalaut, kad tave apgintų po
licija.

Chicagos seime Susivieniji
mas (seimo rengimo komisija, 
Pildomoji Taryba ir dauguma 
delegatų) ne užpuolė komunis* 
tus, bet gynėsi huo jų. Todėl 
ant komunistų puola ir atsako 
mybė už tą biaurų skandalą. 
Komunistai nestengia šito pa
prasto dalyko suprasti tiktai 
dėlto, kad jie “revoliucingos” 
(o tikrumoje, reakcingos) ma
žumos valią štato aukščiaus, 
negu daugumos valią ir pama
tinius organizacijos įstatus. 
Jie yra demokratybės priešai.

Taigi ar Pruseika nori, kad 
aukščiaus išdėstytus komunis
tų “principus” vykintų Susi
vienijime ir “Naujienų” šalinin
kai? Jeigu jisai to nori, tai jo 
noras neišsipildys. Mums yra 
geri tie principai, kuriais SLA. 
yra pabudavotias, ir mes neabe
jojame, kad tais principais va
dovausis ir Bagočius, eidamas 
SLA. prezidento pareigas, jei
gu SLA. nariai jį ton vieton 
išrinks. Jeigu mes manytume, 
kad jisai elgsis kitaip, tai mes 
jo kandidaturo& neremtume.

»

ir 
są-

smurto gintis net su 
pagelba. Kaip matyt, 
ir jo vienminčiai, ne- 
visą jų opozicingumą

Sveikatos Dalykai
Kai kas apie kepenis

i ............../•T ..-
Šį bent vieno čia Suminėtų val- 
gilp kepenis apsunkinamos. 
Netinkamai priruošti, neregu
liariai valgomi valgiai irgi su
kelia suirutę kepehyse. Jeigu 
skrandy j ir žarnose iš maisto 
arba dėl jų r ligos pasidaro 
nuodų perviršis, kepenys jų 
pilnai nepajėgia sunaikinti. 
Kartais net jų audiniai tampa 
pažeisti. Suirutės kepenų fun
kcijose dažniausiai paeina iš 
skrandžio ir žarnų ligų ir su
iručių.

Apie kepenų ligas čia ne
kalbu, nes jų yra kelios ir apie

bėli.
Kuomet ligos nėra, vienok 

kepenų darbas nevaromas 
tinkamai, priežastį galima su
rasti ir netoli visuomet pra
šalinti. Širdies ir plaučių ligo
se, kuomet kepenys stovį krau
jo pritvinkusios, gydymas ke
blus. Chroninį žarnų katarų, 
kuris ypatingai kepenis truk
do, visuomet yra galima pra
šalinti. Kitos skrandžio ir žar
nų ligos, kurioš trukdo kepe
nų darbų, vieįips yra praša
linamos, kitos ne. TeČiaus į- 
vairios- suirutes <skrandy] ir 
žarnose, kurios paeina nuo 
netinkamo maitinimosi, gali ir 
turi būti prašalintos, kad ap
saugojus kepeifiš. Reikia iš-

mokti marstų pasirinkti; rei
kia tinkamai jį priruošti, ir 
reikia tik nustatytais laikotar
piais jį valgyti. Kramtymas, 
sėdėjimas, lėtas (neperlėtas) 
valgymas neturi būti užmiršti. 
Susikrimtyme ir susinervini
me geriau visai nevalgyti. Val
gant vandens gerti reikia ma
žai, bėt anksti ryte ir einant 
gult jo nereikia gailėtis. Už 
trejeto, ketverto valandų po 
valgio irgi nereikia užmiršti 
stiklų-kitų išgerti. Vandens 
apštus gėrimas dalinai gelbsti 
išvengti ir vidurių kietėjimo.

Mankšta arba gimnastika 
pagreitina kraujo cirkuliacijų 
ir padaro daugiau aktingumo 
kūno audiniuose ir organuose. 
Kepenys nėra išimtis. Jodinė
jimas ant arklio, ir paskatina 
jas dirbti. Laivelio irklavimas, 
vaikščiojimas ir gardus juokas 
irgi gerai veikia į kepenis. 
Golfas, tennis, masažai gelbs
ti. Mankšta prisieina taikinti 
sulig žmogaus sveikatos ir 
amžiaus.

"* /Vienas kitų žmonės sutikę 
juokais klausia: “Kaip tavo 
kepenys?” Jei kepenys' tinka
mai neveikia, gali būti ir gal
vos skaudėjimas, ir slegiantis 
jautimas, ir nuovargis, ir dvo
kimas iš burnos ir apetito 
dingimas. 7

buotės, užduočių bei pareigi) 
viešame draugijiniame sugy
venime. , Aš šiame rašinėlyje 
neturėjau noro bent ką už
gauti Urba nužeminti. Taip pat 
negalėjau apsilenkti ir su gry
nais faktais, kurie aiškiai liu
dija musų draugijinio sugyve- 
nimp su jaunuoliais ydas bei 
trukumus. Nors esame vienos 
tautos ir vieho krahjo žmo
nes, vienok musų papročiai 
mus pusėtinai skiria. Ir gal 
vien dėl to* kad mes esame 
pmę anoj pusėje Atlantiko. 
Vlusų jaunimas yra auklėja
mas kitokiose gyvenimo aplin
kybėse. Tai ir sudaro skirtu
mų tarpe auklėtojų ir auklėti
nių.

BRAM STOKER

GRAFAS

Ketvirtadienis, šaUsio ’82
■ I>iu n ui.mil. HMutu

Mano sąžinė mane vertė 
pasakyti tų viską, kas man 
teko patirti, pergyventi ir pa
stebėti musų jaunimo dar
buotėje, ypatingai SLA. dirvo
je, kurių mes visi baiidome 
arti, ir akėti, ir sėti fraterna- 
lizmo idęalinę sėklų, gerovei 
musų lietuvių išeivijos Ame
rikoje. Miisų jaunuoliai ir mes 
turėtumėm žiūrėti, * idant ta 
musų tautine dirva butų gerai 
išarta ir išakėta, ir kad toms 
piktžolėms ten vietos nebūtų. 
Jeigu randasi kur piktžolės, 
tai raukime jas ir meskime į 
draugijinį sąšlavynų, o jų vie
ton sėkime brolybės ir frater- 
nalizino sėklų I

(Galas)
L-----------.---------- -- ....-L. ........ .. .......... ■ ' .... ..
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Dilanirapas ; t

Musu Jaunimas ir Mes

pa-
tai

pa-
bu**

Rašo Dr. A. MonlMas.
Kiek yra ištirta, kepenys 

(jaunos) eina kelias svarbias 
pareigas: 1) duoda maisto 
virškinimui reikalinga tulžį; 
2) iŠ maisto suima riebalus ir 
duoda Jų kumri sulig reika- 
layimo; 3) pakeičia krakmo
lus ir cukrus į glykogeuų ir 
laiko jį savyj, kol kūnas rei- 
kalauja; 4) pakeičia protei- 

’nus į urėą ir leidžia šitps me
džiagos 'kūnui vartoti sulig 
reikalo; 5) naikina iš skrand
žio ir žarnų atėjusius nuodus; 
6) naikina raudonuosius krau
jo kūnelius.

Kaip matote; .netoli visos 
kepenų funkcijos yra surištos 
siv mityba. Riebalų, krakmolų 
ir proteinų (mėsos, žtivieš, 
kiaušinių) tinkamai įveikti jos 

kiekį, 
pervir-

pajegia tik nustatytų 
Kuomet žmogus valgo

(Tęsinys)
Panašus SLA. 4-to apskričio 

jaunuolių suvažiavime įvykiai 
nedaro didelės garbės nė jau
nuoliams, nė organizacijai. 
Tokie įvykiai atsiliepia gana 
skaudžiai į SLj^. veikimą, ypa-' 
tingai jaunimo/tarpe. Girdisi 
nusiskundimai iš jaunuolių pu
ses, kad tokie blizgantys “yan- 
kės” perdaug savaip jaunuo
liu reikalus tvarko ir bando

*• e • f J, \jaunuohaųis duoti įsakymus,> 
už ką jie turi balsuoti. Tokią 
ir tani panašus’'įvykiai jau-, 
nuolių apskričių suvažiavi
muose demoralizuoja jau
nuolių energiją* bei pasiryži
mą dirbti ir ardo tarpe jųjų 
vienybę, draugiškumą ir 
sitikčjimą vuAis^kitu, o 
gana skaudžiai atsiliepia į 
tį Susivienijimo! augimą ir 
jojimą. ’ .. .

Jaunuoliai paprastai yra ga
na jautrus ir eifėrgingi visame 
kame. Jie daug gerų darbų ga
li nuveikti, jeigu jiems niekas 
nepastoja kelio. Bet kuomet 
jie pamato, kad Vienas ar ki
tas bando jų ištikimumu, jų 
triūso vaisiais lĮasinaudoti, tai 
tuomet jie užsimauna ir labai 
dažnai numoja ranka, sakyda
mi : “what’s thė ūse” ir, metę 
viską į šalį, eina savais keliais. 
Tokis jauniipaš, kartą apsivy
lęs, negreit sugrįš atgal, o gal 
ir ant visados pasitrauks iš 
veikimo tarp lietuvių.

Musų; jamihnę klaųšimąs 
yra gana opus. JQ žengimas. .į 
kasdieninį musu gyvenimą tu
ri gana dideles^eikJaU4 
nimo pasisejeimai yra mūsų 
pasišokimai, tb.del musų yr!a 
pareiga jaunuoilių pjįądiniuš 
darbus tink^nfai prižįūreti ir 
įvertinti. Jeigu meš pastebime 
jųjų klaidas, tai bandykime 
tas jų klaidas atitaisyti. Taąi 
nesipriešina net rimtieji niusįų 
jaunuoliai. ; Į

Kaip jau aukščiau minėjaįi> 
musų jaunuoliai daugiau pri
klauso nuo musų pačių, nes 
jie yra musų auklėtiniai, mū
sų sunųš ir dukterys. Jaunuo
liai tikisi iš hiusiį paramos. 
Meš turėtumėme jiems pri- 
geJbčti. O kur matome reika
lą, tah prisideĮiime su patari
mais. Jaunuoliai žino, kad pis 
juos randasi trukumų. Jie ži
no, kad jų tarpe yra išaugu
sios ir įsigalėjusios tam tikros 
piktžoles, kurias būtinai turįj- 
tų būt išrautos ir išmestos ’ į

čiai. Man teko girdėti tkip kal
bant: “Tegul jaunuoliai patys , 
sutvarko savo reikalus.” Toks . 
samprotavimas yra nelogiškas. 
Mes juk savo vaikų ateitimi 
privalome rūpintis, — tai mu- ; 
sų pareiga. Jeigu mes jauni
mą auklėjame, jeigu supran
tame, kad musų jaunimas tu
ri įgauti ir tam tikrą mokslą, ; 
kuris yra teikiamas mokyklo
se, tai, rodos, yra musų parei
ga tą musų jaunimų supažin
dinti ir su abelnu gyvenimu, 
kuris riša in\iš\ /Visus j ’ Viebų 
tautinę bei pasaulinę šeimy
nų. Jaunuoliai asmeniškus 
savo reikalus gali ir patys su
tvarkyti, apfe tai čia beina 
kalbų. Kalba eina apie abelnus 
draugijinius reikalus. Mes ži
nomu (o jeigu dar nežinome, 
tai turėtumėm žinoti), kad 
jaunimas draugijiniame bei 
organizatyviame Veikime ma
žai patyrimo teturi. Jeigu ir 
randasi vienas ar kitas, kurie 
kiek daugiau sugebi tuos 
klausimus sau išsiaiškinti, tai 
jų dabai mažai./

Nemanykime, kad musų 
jaunuoliai visus draugijinius 
reikalus &ali tinkamai ir pa- 
sekhiingai tvarkyti. Nemany
kime,, kad mes esame atlikę 
visas savo pareigas viešame 
bei draugijiniame gyvenime 
ir kad mes jau absoliučiai 
galime pašiliuosuoti nito tų 
gyvehiind sunkenybių/ kurias 
mes turėjome nešti iki šiam 
laikui, dr kad nuo šio laiko 
mes galime primesti savo 
jaunimui tas musų gyvenimo 
pareigas vilkti ant jų sprando. 
Nelaimei, tos nnisų draugijU 
nio gyveninio pareigos dar 
sunkiau .gula ant musų pečių 
ir mes negalime nuo tų parei-

-r. rnmnimon

(Tęsinys)

Skyrius VI.
Minos Murray Užrašai.
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Liepos 24 d. Whitby. — Lu- 
ei j a sutiko mane stotyje. Ji 
atrodė kur kas gražesnė ir 
meilesne, negu praeityje. Abi 
kartu nuvažiavome į namus 
Crescent gatvėje, kur buvo ga
lima gauti kambariai. Labai ( 
graži vieta^ Mažas upelis Es- 
kas teka giliu slėniu, kuria 
išsiplečia beartėdamas prie 
uosto. Per jį eina didelis via- 
duktas, pastatytas ant aukštų 
stulpų, pro kuriuos žiūrint 
vaizdai atrodo lyg butų kur 
kas toliau, negu tikrenybėje. 
Slėnis yra nepaprastai gražus, 
visas sužaliavęs. Jo krantai 
nepaprastai aukšti ir būnant 
viršuj kalno, slėnio visai ne
simato. Senojo miesto namai, 
nelabai toli nuo musų, visi 
turi raudonus stogus ir atro
do, lyg jie butų Sustatyti ąnt 
vienas kito, kaip teko matyti 
Nurenbergo (Vokietijos inies- 
tdf vaizdeliuose. Miesto viršu
je, ant kalno, riogso Whitby 
vienuolyno griuvėsiai. Vienuo

užsisukimų^ yra siauras įėjimas 
į uostą, staiga labai išsiplečiąs.

Uostas gražiai atrodo vande
niui pakilus. Bet jurai nuslū
gus, palieka tik sekluma, iš
skyrus- siaurų Ęsko upeliukų, 
tekančio tarp smėlio krantų, 
kuriuose vienur kitur kyšo 
uolos. Nelabai toli nuo Uosto, 
prie vieno švyturių, juoduoja 
apie pusmylio didumo uola, 
gni mojančia i iškišusi >š . po 
vandens ttič tuojau prie švy
turio savo aštrius, pavojingus 
kraštus. Trie kito uolos ' galo 
yra plūdė su varpu, kuri blo
gam orui užėjus supasi į vi
sas puses ir siunčia su Vėju, 
niūrų liūdnų skambėjimų, žmo
nės pasakoja, kad laivui nu
skendus, juroje girdisi varpai. 
Turiu būtinai apie tai paklaus
ti senuko? štai jis jau dabar 
ateina...

Jis yra keistas senukas. Ma- 
1 tyt, yra labai senas, nes jo vei
das gumbuotas ir išraižytas, ' 
it medžio Žievė. Sakosi esks 
virš/šimto metą seninto ir hji- 
vęs Grenlandijos žvejų laivyno 
jurininku, net Napoleono karų 
laikais, Jis yra, jei neklystu,

lynų sugriovė danai. Praeity-Į febai skeptiškas žmogus; nes 
je jo sienose bpvo įmūryta gy
va mergaitė. Išdidus, masyvus 
griuvėsiai, kupini grožio, ro
mantiškos praeities; žmones 
pasakoja buk viename jo lan
gų, nuolat pasirodo moteriš
kė, devinti baltus r ubus. Tarp 
griuvėsių 
parapijos

ir miesto
bažnyčia,

kryžiais

yra kitę 
stovinti 

kupink), 
ir tašytų

gali pakenktiM jaunimo atc'i-

kuomet paklausiau apie var
pus juroje ir baltų moteriškę, 
pasirodančių vienuolyno griuvė
siuose, jis atsakė labai stačio
kiškai: • »

“Apie tai neapsimoka visai 
galvos kvaršinti. Tokie dalykai 
jau senai nusidėvėjo. Nesakau, 
kad ją nebūta* bet man pačiam 
neteko jų matyti. Jie gali būti 
naujenybė visokiems valka
toms ir ekskursantams, bet ne 
gražiai panelei, kaip tamsta. 
Tie Yorko ir Leeds (Anglijos 
provincijos) bastūnai, kurie 
nevalgo nieko, išskyrus džio
vintas -silkes, geria arbatą ir 
vis ieško pirkti pigių blizgu
čių, jie viskam tiki. Nežinau, 

'ar kas gaišintų savo laikų, pa
sakodamas jiems melagystes, 
net ir laikraščiai, kurie yra 
pilni visokių kvailybių.” Jis bu
vo tipas, nuo kurio galėjau su
žinoti daug įvairių įdomių da
lykų, todėl nelaukdama paklau
siau ar j iš neatsisakytų paja- 
sakoti man ką nors apie baiiig- 
žuvių žvejojimą senovės r lai
kais. Buvo bepradedąs, “bet 
laikrodis išmušė šeštų. Nutrau- 
kęs pasakojimų, vargais nega
lais atsistojo ir tarė: /\

(Bus daugiu)

užpildytų 
akmenų paminklais.

Mano nuomone, tai viena gra
žiausių vietą VVhitby, nes ka
pai. buvo virš miestelio. Ten 
stovint prieš akis plito visas 
uostės, įlanka ir toli į jurą nu
sitiesė padirviai. Kalnas ant 
kurio buvo kapinės, buvo febai 
status ir kai kurios jo dalys 
buvo nusunkusios į uostą. Dau
guma kapų buvo visai suardy
ta. žemai, pakalnėje vingiavosi 
smėlio' takas. Bažnytkrertiyje, 
buvo/išvedžiota daiigybe takų 
stt sliolais prie kraštų; žmonės 
atėję prateisdatv ten visą die
ną sėdėdami; gėrėdamies gra
žiu./vaizdu ir besidžiaugdami 

tl. t. _ , . švelnaus tėjo pusnojimais. Ko-
»«na ir V«-«

čia * praleisti laiką ir kartais 
padirbėtu Tiesa pasakius ir da
bar ten sėdžiu pasidėjusi kny
gą ant kelių ir rašau. Kartais 
pasiklausau trijų, šule manęs 
sėdinčią’ senuką pasiitaibėjimo, 
Jię, berčds, nieko* daugiau ir 
nedaro Per visą dieną, tiĮi -sė
di ir kalba.
Uostas guli išsiplėtęs apačioje^ 

pakalnėje. -Tolimajame • šone 
juoduoja tęli j jurą nueinanti 
siena. Netoli galo, siena pasi
suką ’į plačiąją jurą ir užsisu
kimo viduryje stovi aukJtas 
švyturys'. Greta jos tiesiasi 
kita plati akmens juros sįeiia. 
ŪoStb. phsČje, slopą užsisuka J 
ylcĮŲ ir prie, jos ’ ga|o frgi sto- Wellington avv

tinai nėprirėngsime, nesupa-r 
žįndįnsime savo auklėtinius 
su gyveninio aplinkybėmis ir 
draugijiniais reikalais, kurie, 
kaip sakiau, mus visus riša 
vienon didelei! šeimynom Mu
sų pateiga, kaipo lĮctuviy, yra 
žiūrėti, kad čįa gimęs jauni
mas kuo geriausiai ir greičiau
siai galėtų .susįpųžinjiį su- drau
gijinio gyvenimo taisyklėmis, 
ir tik tuomet jiš tegalės užim
ti musų vietas ir paliuosuos 
nuo visų tų pareigų, kurias 
mes turime šiame , momente 
atlikti dėl labo musų pačių, o 
kartu'dėl labo ir musų naujdš 
kartos.

Kad ir trumpai aš papdžimv 
iškeikti savo nuomoiię kąi dėl 
musų ir musų jaunuolių dar-

i. R -—'i .i...... .. .........................................................

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

TIK ką gavome naujų 
Kultūros numerį 12. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

Nauja “Naujienų” 
Stotis

vi švyturys. Tarp dviejų sienų

Sun m. nin... ii m n iii i1,

Gali gauti dabar M 
kampo No. Crawford 

3000 
“N.”

y.” ant
ir W.

North.
Adm.
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ĮRAbJHIiriOS, OHcago, m

CHICAGOS 
ŽINIOS

. įspėja chica^iečius
' ■ ■ y‘ — ■; -

Policijos komisijonierius Ja
mes P. Allman įspėja chicagie-

baug rimtų automobilių ne
laimių raportuota pastarosios 
savaitės bėgiu deliai neatsar
gumo? Skubėjimas ir nieko ne
bojus važiavimas atima gyvas
tį iš daugelio, žymus musų ne- 
liamių nuošimtis pasitaiko vi
dury bloko.

Pęstieji neprivalo eiti per 
gatvę vidury bloko. Pasiekite 
artimiausią kampą ir ten per- 
ejtitc gatvę. Visi privalo da
boti trafiko signalus.
prie kampų nėra “go” ir “stop” 
sfghalų, tad vartokite sveika 
protą*

Kai jus einate per gatvę, tai 
keliaukite tiesiai, o ne pražul 
niai. Pažvelkite pirmiau į kai-

Jeigu

rę, paskui į dešinę, kai einate. 
Daug jaunuolių buvo sužeista 
deliai to, kad kabinoj osi prie 
automobilių ir kitokių vežimų. 
Įspėkite vaikus, kad jie nesika- 
binčtų už vežimų, ba tai yr^a pa
vojinga.

Motorininkai įspėjami va
žiuoti atsargiai ir pamažu ypač 
lietingomis ir audringomis die
nomis. Sniegas ir lietus su 
trukdo pėsčiųjų 
žiūrėti pavojų, 
daryti visą, kas galima, kad 
apsaugoti žmogaus gyvastį.

Visuomet atminkite, kad rei
kia būti ypač atsargiems šven
tadieniais operuojant automo
bilį. Atminkite, kad jus patys 
gal rūpinatės apsaugoti gyvastį, 
bet jus nežinote ką kitas auto* 
mobilistas padarys sekantį mo
mentą.

galimybę į- 
Viai prašomi

Šoko po traukiniu, užšo 
ko ant traukinio

ReikaiaujA $5,500,000,- 
000 bedarbiams ir ;

• darbams
: ——i—' • i

Kalbėdamas bedarbių konfe
rencijoj Congress viešbuty, 
Norman Thomas, bUVęs socia- 
listų partijos kandidates pre^ 
zidento vietai, pareiškė reika-r 
lavimus, kad Suvienytu Vafelh 
jų kongresas padalytų šitokius 
žinksnius:

iPaskirtų $500,000,000 bedar
biams muistei, drabužiams it 
pastogei;

Paskirtų viešųjų darbų pfo- 
gramui vykinti $5,000,000,000, 
kad suteikti bedarbiams darbo į

Išleistų darban mašineriją 
kurios tikslas butų ardyti pa
seno j usius trobesius ir jų vie
toj statyti naujus, ypač tosė 
apielinkesc, kuriose gyvena 
darbininkai.

Byla pdlitikiefiiii lenkui
Frankiui ■ Danish, • buvusiani 

municipalio teismo klerku^, bu
sianti iškelta *byla; Jį norima 
kaltinti išeikvojimu $200,000> 
kuriuos jo lenkai draugai pati
kėję jam kaip investmentus 
1929 m. Danfeh buvo kurį lait 
ką, prapuolęs, bet vėliau tapo 
suimtas; ~ .

----------ą------- --- ----------------

Uždarymas mokyklos 
grūmoja

Jei nepavyks sukelti reika
lingų fondų tuojau, tai artimoj 
ateity busianti uždaryta New 
Trier High Sohųoi Winnetkoj, 
III. Mokyklai grūmoja uždary
mas nuo vasario 1 d

Graboriai Lietuviai Gydytojai
MMMMHMNWhAAMMWWWMMteMWW**«***v*

,bedarbis, 
nusižudyti

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Lietuvės. Akušerės

1337 60. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3734

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 v

DR. MARGERLS
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
Phonę Boulevard 8483

tietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
' DENTISTAS t

' Utarninkais, Kctvergais ir Subitoms 
2420 W. Margųette Rd. arti IVesLrn Av.

Phone Hemlock 7828 j 
Panedėliait, Seredoms ir Pėtnyciomt 

1821 So. Halsted Street

Mtefea

George B. Muller 
matomai norėdamas 
šoko nuo gelžkelio viadukto, 
kai elektrikinis traukinys buvo 
visai prisiartinęs prie viadukto. 
Muller pataikė nupulti ant va
gono stogo. Nors sunkiai su
žeistas, bet, daktarų manymu, 
jisai g'alįs dar pasveikti.

Ypatingam “žvejui” 
garba

ANTANAS EINIKIS
Persiskyrė su šiuo . pasauliu 

sausio 5 dieną. 1 I valandą vaka
re 1932 m., sulaukęs 65 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr. ir 
parap. Amerikoj išgyveno 32 me
tus.

Paliko dideliame nubudime 2 
dukteris — Stefaniją ir Bronisla- 
vą, sūnų Antaną, švogerj Vaclo
vą Pocių, o Lietuvoj 2 dukteris ir 
sūnų ir gimines. Velionis gyve
no 5 53 8 So. Kildare Avė.

Kūnas pašarvotas, randasi La- n 
cbavkb koplyčioj, 2314 W. 23 
Place.

Laidotuvės įvyks subatoj sausio 
9 dieną. 8 vai. ryte iš koplyčios 
į Aušros Vartų parapijos bažny

čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Amano Einikio gi
minės. draugai ir pažįstmi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. •'
Dukterys. Sūnūs. Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavich, Tel. Roosevelt 
2515.

Mokinsią vaikus per 
radio

Jeigu tektų Chicagos 
sias mokyklas uždaryti, tai vai
kai busią mokinami per radio. 
Tokis pareiškimas buvo duotas 
vakar. Bet, žinoma, radio šian
die dar negali atstoti mokyk
los, ir nežinia ar kada atstos.

vieša

26,000 mokytojų mi 
tinge

Didžiausia minia, koki tik yra 
kada pripakavusi Chicagos 
dioną, susirinko mokytojų 
sūriame mitinge praėjusį 
madienį. 
dalyvavo 
žmonių.
Rytojams, kuriems miestas sk<>? 
lingas $20,000,000 algomis, ir 
finansų sutvarkymo, kad mo
kyklų nereiktų uždaryti. .

šta
mu- 
pir- 
kadApskaičiuojama, 

mitinge iki 26,000 
Prašyta pagclbos mo-

ELEONORA ČERNAVIČIUTE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 dieną. 10:50 valandą iš 
ryto 193 2 m., sulaukus 6 metų 
amžiaus, gimus Chicago, III., bir
želiu (1. 1925.

FaKko 
me 
vais 
torą, 
senelį Simoną Kuhkauskius, bobu
tę Nellie it senelį Viktorą Černa- 
vičius. ciocę ir dėdę Mr. ir Mrs. 
Chapis ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3610 
So. Union Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį sau
sio 9 dieną. 8 vai. iš ryto iš na
mų į Nativity4 3 7 ir Union Avė. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visa a. a. Eleonoros Cemavičiu- 
tės giminės, 
esat nuoširdžiai 
vauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
kintmą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Tėvukai 

•' Laidotuvėse patarnauja
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

PE i RAS WISTORTAS
•rsiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 dieną, 4:32 valandą po 
ptet 193 2 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Ši
lalės parap., šeručių kaime. Ame
rikoj išgyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nnliudime mo
terį Uršulę, po tėvais Arčaicę, tris 
sunūs — Pranciškų. Petrų ir Alek
sandrą. dvi dukteris — Zofiją ir 
Emiliją, žentą D. Odorizi, marčią 
Kazimierą ir 3 anukus—Ruth, Do- 
lores ir Raymond ir gimines, o

Chicagos žymieji daktarai vai
kai* buvo iškėlę pietus Philadel- 
phijos daktarui, Chevalier Jack- 
son, kuris specializuojasi “žu- 
vavimu 
tokių, 
vaikai 
pūkų, 
žuvies 
ras Jackson, 
tūkstančius suvenirų, ištrauktų 
iš pacientų gerklių ir iš giles
nių vietų.

pa*-

Graboriai

” nurytų dalykų, ypač 
kuriuos nuryti mėgia 
— špilkų, pinacų, švil- 
guzikų, pinigų, . dantų, 
kaulų, etc. etc. Dakta- 

sakoma, turįs

ANNA GLADENIS
Persiskycė su šiuo pasauliu 

sausio 5 dieną. 1:15 valandą ry
to 1932 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr. 
ir miestely. Amerikoj išgyveno 
25 metus. i

Paliko dideliame nubudime vy
rą Walter, seserį Marijoną, brolį 
Joną, švogerj Joną Stumbrį ir gi-

joną Petraitienę ir:gimines. Vė- 
jlionė gyveno 54.17,.So. jtolrn. Avė., 

Kūnas pašarvotas, randasi 2309 
So. Leavitt St.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj sau
sio 8 dieną, 9 vai. ryto iš Pantų 
į Aušros Vartų parapijos bažny- . 
čią. kurioje {atsibus gedulingos 
maldos už velionės sielą, 6 iš 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
pines.

Visi 
minės, 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesuo,. Brolis, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja , grabo
rius S. D. Lachavich, /Telefonas 
Roosevelt 2515.

pa- 
ten 
ica-

a. ą. Anna Gladenis 
draugai ir pažįstami 

dalyvauti 
jai pas.ku- 

atsis veiki n i-

esat

Phone Boulevard jl39 
A. MASALSKIS

JAHUSH
«•

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na- 
m uosi arba studijoj.

’ 730 W. 62 St 
Tel. Englewood 5840

PHYSICAL • 
THERAPY 

W MIDVVIFB

S 6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard'5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniab pagal sutartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Haistrd Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedžldianiais pagal sutarti

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

SSt

4 -

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. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12. 
3343 So. Halsted Street 

Tek Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— I§ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas peš 25 ass- 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri*

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų. moterų n vaikų pagal naujausiai 
metodus X-ftay ir kitokius elektros 
prieraišus

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W 18tA St., netoli Morgan St, 

Valandos; nuo 10—12 pietų h 
nuo 6 iki 7:30 rak vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hude Purh 6755 ar Randolpb 6100

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti iąžl- . 
ningai ir nebrangus to
dėl, kad neturime 10- 
laidų užlaikymui aky-

**• J ■ ..
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė it graži koplyčia dykai

718Wąl8Stl
Tel. Roosevelt 7532

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryzo U Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampai Wabash Aveniu 

Tel. Pullman 0856 
Gazai./X-Ray, ere.

DR. CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 snerai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 

Reikale meldžiu ateiiaukti, c mano 
darbu buitie užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
/ I x 0

Clč VP YtTCe

439 S. 49 Court, Cice c UI.
Tel. Cicero 5927

25 METŲ PATYRIMO
Prilaikyme akinių dcl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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 nedčliomis pagal susitarimą

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

4729 South Ashland Ava.. 2 labos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų it Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS i
Nūn 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diroę 

Phone Midway 2880

----- o-----
Telefonai 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 46tb St. Chicago. 111

Telefoną* Yardi 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. Telepbone Plaza 3200

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai^ dieną ir, naktį Virginia

10

0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tcl.^Drerel 9191

DR. A. A. ROTH
•GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS

Ofisas: r

3102 So. Halsted St.
arti 31st Street .

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

Nedčliomis ir šventad. 40—12 dieną.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
; akinių

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

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

karo, Nedčliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phone Canal 0523

ftū. 6600 South Artetian Avenou
' Pbone Prospect 6659 

Ofuo Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sc. Halsted Street 
CHICAGO 4LL

Td. Canal 4050 VcneriJkoi

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Tel. Yardo 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. MONTVID, M. D.
Weit Town Stare Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St.

Vėl. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak
Tel. We« 2860

Namų telefonas Brun»wick 0597

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAp 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 1^ ryte

SVARBI ŽINUTE
DR. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir ^Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į n«ują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospeęt 1930 •

8

atsisvei-

ir

te

Namų Tel. Hyde Prtk 339)

Giminėg.
grabo-

Ofisas it Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

draugai ir pažįstami 
kviečiami dily- 

suteikti jai 
ir

Hėmlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckis) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą-

dideliame nubildi 
motiną Antaniną (po tė 
Kulikauskaitę) tėvą V ik 

bobutę Veroniką i

Lietuviai Gydytojai

A. A. OLIS

—__________:__________ _

lienę. M
Kūnas pašarvotas, randasi 9332 

Luella Avc., tel. South Chicago^ 
8872.
• Laidotuvės įvyks panedėly, sau
sio 1 1 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Juozapo parapijos bažnyčią,. 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Wistorto gi- 
miries, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ;
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Žentas, Marti, Anūkai 
ir Giminės. •

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eųdeįkis, Tel. Yards 1741._

POVEIKIS
kvietkininkAs

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. TeL Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ
Jį , •’ 'v- ‘

R ‘-jįį 1 JI

Duokite savo akią išegzaminuoti 

BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Duokite iavo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kaidic. <
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Av,. Tel. Yard, 6780

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: V

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

¥ ADVOKATAI
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 tyto iki 5 tai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietos? 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn., Ketv. ir Subacos vak 
Vasallc—Patu Ser. ir Pėtnyčtos vak

Ignacas Witkauskas
I'ersiskyrė su šiuo pasauliu sausio 4 d., 2 vai. po piet, 

1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliudime tris sūnūs — Stanislovą, Joną ir Juo
zapą, tris marčias, 7 ahukus, svagerį Martyną Ambroze- 
vičią, švogerką ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi €622 - 
So. California A ve.

'Laidotuves įvyks pėtnyčioj, sausio 8 d., 8:30 vai. ryte 
iš namų į Gimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Witkausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame Sunai, Marčios Anūkai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grabopus I. J. Zolp, telefonas 

Doutevard 5203.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Me* visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet' jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
U GRABORIAI

Ofisai 
4605-07 South Hermitage Avenue 

V« TiManri, YARDS 1741 ir 1741

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

Tel. Calumct 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienus ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėfioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 Iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlnffton St.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
, — 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: \

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo € iki 8 valandai rakate 

apart Šventadienio Ir ketvirtadienio
iiH. Naw<i.i..liX .L...«*.  ................ ibi .a.... ■   J

•Phone Canal <S222

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

Valandos: l
Seredomia ir nedėliomis pagal vųtattį. 
Reaidencija 6628 So. Ričbmond Street 

Telefoną! Rcpablic 7868

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

kampas 67th ir Artesian Ąve.
Telefonas Grovebill 1595

Valandos duo 9 iki 11 ryto, nuo . 
ir 7-9 po pietų, ceredoma po pietų ir 

nedelioms pagal susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(Jobo Bagdžjuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 97 Adams St., Room 2117 
Telepbont Randolpb 6727 

VakaraU 2151 W. 22nd St. irno 0-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryt*. Tel. Republic 9600

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Kctvergais — 1 iki 3 po piet

Utarninkals — 2 iki 3 po piėt tiktai

Dr. Vincent C. Steele
' DENTISTAS

4180 Archer Avenue 
Šalc Midland Banko

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Roc k įveli St.
Tel. Repnblic 9723
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Ketvirtadienis, sausio 7, ?32

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” koncer- 
! tas

Gruodžio 17 d. Lietuvių Au
ditorijoj įvyks metinis “Nau
jienų” koncertas. Programas 
bus labai įvairus. Be “Pirmyn” 
ir “Birutės’ chorų, dalyvaus ir 
naujai susitveręs, bet jau spė
jęs pasižymėti “Birutės” kvar
tetas, kuris susideda iš tokių 
dainininkų^ kaip Stogis, Rim
kus, Kaminskas ir Ažukas.

Koncerto pamarginimui pa
kviesta ukrainiečių baletas, ku 
ris susidės iš devynių šokėjų. 
Baletui vadovauja H. Chuncik, 
profesionalis ukrainiečių šokė
jas. Bus ir solistų dainininkų, 
bet apie tai kita kurtą.

" —S.

sytojiis savo kalba apie elektri- 
kos ir radio stebuklus.

Pranešėjas Juozas Kruicas 
tarp visokių įdomių kalbi) pra
nešė įdomią žinią lietuvių ra
dio programų klausytojams, 
kad dienraštis Naujicnps, pra
dedant sekančiu sekmadieniu, 
10ta diena šio mėnesio, iš šios 
pačios W G. E. S. stoties 1360 
kilocycles, nuo 6 iki 6:30 vai. 
vakare duos lietuvių radio pro
gramos.

—Kaimietis.

North Side
SLA. 226 kp. susirinkimas

Chauve-Souris
Nuo praeito sekmadienio Sel- 

wyn teatre, didmiestyj, eina 
Chauve-Souris. Tuo vardu yra 
pavadintas Nikitos Balieff’o 
teatras. Originaliai tas teatrs 
išsivystė Maskvoj ir buvo žino
mas kaipo “Letučaja Miš” 
(Skrajojanti Pelė arba šikšno
sparnis). Po revoliucijos Ba- 
lieff’as su savo teatru persikė
lė j Vakarų Europą ir pavadi
no jį franeuzišku vardu. Nuo 
pat pradžios jis ten rado di- 
džiausį pasisekimą. Prieš kele
tą metų jis aplankė Ameriką, 
kur taip pat turėjo didelį pasi
sekimą.

Dabar Chauve-Souris atvyks
ta į Chicagą trečiu kartu. Pro
gramas susideda iš šešiolikos 
numerių, kaip tai: “Katinka”, 
'“Barzdaskučio langas”, - “La 
Grandą Opera Italiana”, “Lapų 
merga” ir 1.1.

Amerikos laikraščiai apie 
Chauve-Souris teatrą atsiliepia 
labai entuziastiškai. Pavyzdžiui 
žinomas kritikas Ashton Ste- 
vens sako, jog verta eiti dešim
tį mylių pėsčiam ,kad tą teat
rą pamatyti. Kitų laikraščių 
rezencijos irgi buvo labai prie
lankios.

Chauve-Souris pasiliks Chi; 
cagoj tik ligi sausio 16 d. 
Linksmų ir artistiškų pramogų 
mėgėjams verta jis pamatyti.

—N.

Lietuvių Radio 
Programa

Praeito antradienio vakare iš 
W. G. E. S. stoties duota gra
žus lietuvių radio programas. 
Tai buvo vienas tų programų, 
kuriuos jau trečius metus nuola
tinai, kas savaitė, leidžia lietu
vių įstaigą Peoples Furniture 
Kompanija.

Šį sykį programas susidėjo iš 
klausytojų užprašytu numerių, 
todėl ir buvo vartojama vien 
tik klausytojų pageidaujamos 
plokštelės (rekordai). Bet visos 
jos buvo rinktinos ir žavėjan- 
čios radio klausytojus, kurie 
geidžia girdėti tobulesnių damų 
ir muzikos.

Gydytojai M. Strikol ir T. 
Dundulis pasakė įdomias kalbas 
apie sveikatą o inžinerius An
tanas žvirblis suįdomino klau-

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” raSo’ apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesne ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
ivairus, talpina daug paveikslų iŠ 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Praeitą antradienį SLA. 226 
kuopa laikė metinį susirinkimą 
Associatioii House. Vakaras 
buvo labai lietingas ,tai narių 
į susirinkimą atsilankė viduti
nis skaičius. Kadangi visa kuo
pos valdyba pasiliko' senoji, tai 
ji ir pradėjo vesti susirinkimą 
kaip paprastai. Apkalbėjus bė
gamus kuopos reikalus, buvo 
duoti keli nauji sumanymai dcl 
kuopos labo. Vienas jų yra 
tas, kad 6-to apskričio suvažia
vime delegatai pakeltų klausi
mą dėl sumažinimo mokesčių 
kuopoms į apskričio iždą. Vie
toj mokėti nuo nario po 5c, 
kad butų mokama, pavyzdžiui. 
2c arba 3c.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja pranešė, kad kuopa neblogai 
stovi finansiniai ir kad narių 
skaičius siekia tol per šimtą. 
Yra 20 jaunuolių. Susirinkimas 
buvo pavyzdingas ir rimtas. 
Kuopos valdyba sekantiems me
tams yra ši pirm.—K. repukas; 
vice-pirm.—J. Kaulinas; proto
kolų rašt.—M. J. Šileikis; fin. 
rast.—F. Harmonas; iždo glo
bėjai—C. Kairis ir St. Joku- 
bauskas; iždininkas—K. J. Se
maška; maršalka—P. Galskis; 
organizatorium— K. J. Semaš
ka; daktaras-kvotėjas—Dr. A. 
Montvidas.—Kp. narys.

----------------------- /

Kaip kiti sutiko 
Naujus Metus

Jau eile žinučių tilpo “Nau
jienose” apie tai, kaip kai ku
rie Chicagos lietuvių pasitiko 
Naujus Metus.

Gražios žinios. Malonios. Jos 
liudija, kad lietuviai moka sma
giai pasilinksminti, pajėgia su
gyventi pavyzdingai, bent atri- 
mesnių draugų/bureliais.

Reikia tečižni pasakyti, kad 
dar neišnykę musų tarpe šiurkš
tesni papročiai. Ir štai vienas 
pastarosios rųšies pasilinksmi
nimų.

Brolis nuvažiavo savo brolį 
parsivežti Naujų Metų pietums. 
Gerai, taip ir turėtų būti, nes 
broliška meilė ir posakiuose mi
nima.

Brolis, važiuodamas svečiuos- 
na, žinoma, pasiėmė ir dovanų 
—'kaip ir turi būti.

Na, atvažiavo, pradėjo ba- 
liavoti. Užsipylė gerai už lu
pų... ir ėmė praeities nuodėmes 
vieni kitiems išskaičiuoti, žo
dis po žodžio prieita ir prie 
tikrai r(ebių žodžų.

Kadangi brolis tyuvo jau ge
rokai iškaušęs, tai brolienei ne
sunku buvo pavaišinti .savotiš
kai: nusimovė čeverykus ir vai
šina pakaušį' jais.

To ne gana. Pavartota ir 
šaltas vanduo: tik nežinau tik
rai, ar karščiui nuslopinti, ar 
sužeidimams dezinfektuoti.

Well, kaip ten nebūtų, bet 
tokiomis Naujų Metų sutiktu
vėmis vargiai galima didžiuo
tis.—Povilas.

[Acme-P. A. Photo]'

Uhicago. — Julius Rosenwald, 
kuris pasimirė vakar po pietų. 
Jis buvo 69 metų amžiaus. Ro- 
senwald buvo vienas turtin
giausių žmonių. Apskaičiuoja
ma, kad jo turtas siekia nuo 
300,000,000 iki 600,000,000 do
lerių. .Jis buvo pagarsėjęs kai
po filantropas.

atvirai kovoja prieš nepakelia
mas taksas.

Valdyba 1932 melams yra se
noji. Bet pirmininku (C. Be 
čiunui atsisakius? iš tos vietos) 
išrinktas advokatas G B. Kai. 
Tarpe pasilikusių toliau eit? 
kliubo valdybos pareigas yra: 
finansų raštininkas A. Oškęliu 
nas, iždininkas. V. Birgėlis, nu
tarimų raštininkas A. J. Malin* 
skas ir kiti.

Naujas pirmininkas, ddv. Kai, 
žada duoti pamokas norintiems 
tapti piliečiais, kai tk horin-. 
čiųjų mokintis bus užtektinai. 
Norintieji mokintis kreipkite: 
prie kliuGo, 1turis, surinkęs var 
dus, nurodys laiką ir vietą.

—-A. J. M.

Aukavo rubli be
darbiams

P. Mary Bukleriene, 1253 S. 
Spaulding avė., aukavo rūbų 
bedarbių šeimynoms.

Ačiū.—M. Jnė.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iŠ Europu. 

Kam jie priklauso, tetrul nueina 
tyriausiu paštą (Clark ir Adam 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prit 
langelio, kur padėta iškaba “Advei 
ised Wind w” lobėj nuo Adams gal 

vės, pasakant laiško NUMERI, kaii 
kad šiame sąraše pažymėta. Laišku* 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas 
<ui sunaikina.

2—Balčiūnas Anne /
4—Brundza F.
19— Maciulskis Voltei
20— Onusaitis F.
21— (Pažėra Miss. Ann
22— Kaupu Juozu 
36—Uspųleve P. A.

CHICAGOS ŽINIOS
Gaisras išvijo gatvėn
Kilo gaisras aprtamente 443 

3arry avenue. Gyventojai tu
pėjo bėgti gatvėn, jų tarpe ii 
Zokietijos konsulas Dr. liūgo 
F. Simo n.

Banditai sugrąžino 
$575,000 bonų

Rugsėjo menesį 1930 meti; 
piktadariai apipiešė Nationa. 
Bank & Trust Company, Lin

Jie pasišlavė pini- 
popierų sum?

coln, Neb. 
gų ir vertingų 
$2,875,000.

Dalį tų vertingų popierų, ku 
rias nužiūrėjo negalėsią išmai
nyti, sunaikinę,. Bet plėšiką: 
užgriebė taipjau $575,006 ver
tės bonų. štai praėjusį pirma- 
lienį tie bonai buvo padėti pi
giame čemodane prie šviesom 
jtulpo ties Armitage ir New- 
astle gatvėmis, Chicagoj. Pa
ėjusieji bonus, dąr įspėjo vy- 
iausybę, kur bonus galima su
kasti.

Mižiurima, kad deliai sugrąži
nimo šių bonų pasitarnavęs tu- 
as Gus VVinkler, vienas Capo- 
lės leitenantų.

Bomba sužeidė tris
Sprogo bomba prie George 

Ganers laidotuvėms įstaigos, 
717 Broadway. Klanerio žmo- 
la, ligonė, tapo išmesta iš lo- 
os ir sužeista. Praeivis, Clin- 
on Rarick, perblokštas ant ša- 
ygatvio. Edward Wubben per- 
nu.štas^ trenksmo ant žemės ir 
uraižytas stiklų.

Mokytojų . delegacija 
vyksta Spriągfieldan
Chicagos mokytojų delega

cija išvyko Springfieldan pra
lyti, kad legislatura tuojau pri- 
mtų sumanymus, taikomus 
Chicagos finansinei padėčiai pa
derinti. Mokytojų delegacija 
šsivežė peticiją pasirašytą dau
giau kaip milijono Chicagos gy-

Paskandino 200 ginklų 
ežere

Teisčjo Borrelli įsakymu iš
nešta į ežerą 200 šautuvų, re- 
zolverių ir pistoletų. Kai kurie 
tų ginklų kadaise yra priklau
pę žymiems kriminalistams.

Ligoninę gali uždaryti
Hammonde, 70,000 gyventojų 

miestely, yra viena ligoninė. Li
goninės fondai 'tapo sulaikyti 
užsidarius ęlviems miestelio ban 
kams. Ir dabar ligonines per
dėti n is paskelbė, kad gal tekti 
ją uždaryti, jei nepavyksią rei
kalingų fondų sukelti.

ramogos bedarbiams
West Parkuose

šiltesnėmis dienomis Wesl 
Parkuose leista naudotis paran
kamais įvairioms besbolo ly
goms, kurių kiekviename lošė 
;arp 10 ir 16 
<es biznieriai 
aimėtojams.

Pramogoms 
kiami yra ir 
valandos VVest
riams suaugusiems, kurie gali 
naudotis arba gimnastikos į- 
reigimais arba imti dalyvumą 
žaismėse, 
mis,

jauktų. Apielili
auk a vo trofėjus

parankamai tei- 
šiandie. Vajcarų

Parkuose sky-

Vakarienės vala-ndo- 
iiuo 6 iki 7 valandomis, 

vVest Pąrkąi aprūpina 163 jauk
ius, kurio užsiima gimnastika, 
žaidžia basketbolą arba viduj 
bėsbolą.

Praėjusiais motais pastebėta 
jadidėjimas lankytojų mažųjų 
parkų net visu milionu asmenų 
daugiau, nei seniau. Parkų tro
besiai atidaryti publikai visas 
dienas. Maudynėmis publika 
;ali naudotis taipjau, ir muilas 
ir rankšluosčiai suteikiami vel
tui. šiomis progomis West 
Markuose praėjusiais metais pa
sinaudojo daugiau kaip 128,000 
asmenų.

•Parkų prižiūrėtojai ir parkų 
taryba kviečia publiką ir at
eity naudotis tais parankamais.

Chicago Motor Club
Illinois automobilistai, tebe- 

turintys dar 1931 melų laisnius, 
Sali įvažiuoti į Wisęonsin vals
tiją tais laisniais iki 1 dienos 
vasario mėnesio. Jų niekas ne- 
ireštuos. Bet po 1 dienos va
sario llinois automobilistai su 
1931 metų laisniu jau bus areš
tuojami. Taip įspėja automo
bilistus Chicago Motor Club.

Iš Crane mokyklos
Sausio 15 d. Crane mokyklos 

mokiniai, bagiantys šiemet mo
kyklą ,turės balių Shoreland 
viešbuty.

Baliaus surengimu rūpinasi 
specialis komitetas, kurin įeina 
geriausia pasižymėjusieji mo
kyklos darbe mokiniai. Svetim
taučių komiteto nayių tarpe ma
tytis pavardė Michael Batutis, 
kuris, tenka manyti, yra lietu
vis.

Fieldę muzejuj gamtos 
istorijos

Fieldo muzejų gamtos istori
jos aplankė 1931 m, daugiau 
kaip pusantro miliono asmenų. 
Tikras vizituotoų skaičius bu 
vo 1,515,463. Tai didžiausias 
šio m užėjo lankytojų skaičius, 
kokį jis yra kada nors pirmes- 
niais metais priėmęs.

■. ' ’ r'/! : ... < Ct. <

Teatruose

Carmen operoj tuo pačiu var- į. Marquette Park. South Side Lietuvių 
dll Ji vaidins Chieatrn Civie Demokratų Kliubo metinis narių susinu. Ji vaimns unieago uivic ^^2, jvyks pėtnyčioj, sausio 8 d„ 
Operos repertuare, ypač veika- 7:3O vai. vakare, K. J. Macke ofise, 
le Carmen. Bus valdybos

’ PRANEŠIMAI

Naujienų spulka

6812 S. Western Avė.
rinkimai ir raportai iš kliubo darbuo
tės politiškam lauke.
nai narius atsilankyti ir taipgi norin
čius įstoti į kliubą. Mokestis tik 50c.
į metus. ✓ Valdyba.

Kviečiam būti

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

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia' 
dėl investmentų ir parankiau- 
šia dcl darbininkų žmonių.

Del platesnių intormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St, 

T. Rypkevičia, sekr.

Brighton Park. — SLA. 238 kp. 
susirinkimas turėjo įvykti sausio 1 d., 
bet dėlei šventės tapo perkeltas į penkta
dienį, sausio 8 d., 7:30 v. v., K. Gra- 
monto svet., 4535 S. Rockwell St. Visi 
kviečiami atsilankyti, apsvarstyti kuopos 
reikalus ir labiau susidomėti savo- orga
nizacija.

Debatai! Debatai! Debatuos kun. M. 
Mockus su J. Rakulu. klausimą: “Ar 
Reikia Garbinti Dievą?” Rakulas kal
bės už klausimą, o Mockus prieš. Ra
kulas tiki kad jo Dievas yra tikras ir 
vertas garbinti. Bus akyva pakla'usyti. 
Debatai įvyks Bridgeporte,\Lietuvių Au
ditorijoj, žemutinėj svet., ateinatį penk
tadienį, sausio 8 d., 7:30 vai. vakare. 
Kviečia visus atsilankyti. Komitetas

“ Birutės" Choro repeticija įvyks šį 
vakarą, lygiai 8 vai. Gage Park svetai
nėje. Visi choro dalyviai būtinai pribu
kite, nes yra mokinama operetė “Biru
te”. — Valdyba.

Unity L. B. Kliubo susirinkimas 
įvyks penktadieny, sausio 8, 8 v. v., 
kliubo svetainėj, 4 5 58 S. Marshfield 
Avė. Visi nariai yra kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Valdyba.

Siinano Daukanto Teatr. Jaun. Kliu
bo metinis Susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
sausio 8 d., Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 S. Halsted St., 7:30 vai. 
Susirinkimas bus labai svarbus, 
turime daugybes svarbių reikalų 
tad kiekvienas turime dalyvauti 
nešti gerų sumanymų.

į — M. Paulaitis, rašt.

vakare; 
kadangi 
aptarti, 
ir atsi-

Kriaučių Lokalo 269 A. C. ,W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj sausio 8 d., 
Amalgamated Centro name, 33 3 South 
Ashland Blvd., 7:30 v. v. Visi nariai 
yra kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbų reikalų aptarti, šiame 
susirinkime užims vietas naujoji Lokalo 
valdyba. Taipgi bus geras kalbėtojas.

— Fr. Prusis, sek r.

Akcionierių metinis susirinkimas D. K. 
L. Gedemino Bldg ir Loan Assn., įvyks 
sausio. 8 d., 7:30 vai. vak.. Mike Mil
dažio svetainėj, 2242 W. 23 PI. Kvie
čiame, visus šėrininkus ant šio metinio 
susirinkimo. Sekr. J. Mackevich.

Marquette Park. Dollar Savings 
Bu/ding and Loan Association, lietuvių 
spulkos metinis nariu susirinkimas įvyks 
sausio 7 d., kaip 7:30 v. v., spulkos ofi
se, 6812 S. Wcst<*rn Avė. Direktoriai 
kviečia narius atsilankyti, nes bus ren
kami nauji direktoriai ir bus išduotas 
metinis finansinis raportas. Taipgi kvie
čiam lietuvius atsilankyti ir prisirašyti 
prie spulkos, nes nauja serija prasidėjo.

— Direktoriai.

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie

Rast. J. Povilaitis.

STANKŪNAS 
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit į narnas 

3315 So. Halsted St. 
Tel. Yards f546

Kas

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TCKKIfiKOS. SflLFVRINF.S VANOS IK 
ELEKTRIKINI8 OVOVMAfl

Treatmcntai visokių kraujo ligų, reums 
tizmo. nervų. lumbago. Raibio, paraly- 
Siaus, sciatiea ir visas panaMas Ilgas gy
dome su elektros therapy. virletinials 
spindulinis, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurlni’n vanos sutvirtina vandeni 
Iki 168 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa- 
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 
traatmentat. Vanos ir kambarys—$1.50 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. R. Paulina. Tel. Boulevard 455$

r

Educationa) 
Mokyklos

CLASSIFIEB ADS

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Mrnomi* 4i vakaran Del tnfoimacij» 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

*7? Madison Street

T Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvo Ipolito Tamo
šiūno, paeina iš Panevėžio, yra 58 me
tų amžiaus. Keturi metai atgal (gyveno 
Indianai Harbor, Ind. Yra labai svar
bus reikalas, prašau jo paties arba 
apie jį žino pranešti, busiu labai 
kinga.

VERONIKA BLAZON 
1623 N. Francisco Avė., Chicago,

kas 
dė-

m.
PAIEŠKAU Prano $rmansko, 18 me

tų atgal gyveno Brighton, Mass. Dabar, 
girdėjau, kad randasi Chicagoj. Malo
nėkite atsišaukti, arba kas jį žinote ma
lonėkit man pranešt. Aš busiu labai 
dėkinga. Barbora Pacelaitė-Šeštokas, 
5654 W. 64 Pl.f Clearing. Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Marųuette Park
Marąuette Parko Lietuvių 

Amerikos. Piliečių Kliubo prieš- 
mętiniame susirinkime gruodžio 
27 dieną, tarpe kitų dalykų, pla% 
čiai apkalbėta dabartinė1 Chica
gos padėtis. Nutarta kovoti 
prieš nepakenčiamą taksų aukš
tumą. šiai kovai išrinkta ko
misija iš trijų advokatų, bū
tent J. J. Grish, C. P; Kai ir C. 
V. Chesnulis. Jie susižinos su 
Real Estate Board, kuris jau

< t

Klaidos pataisymas
Užvakar Dr. K. Draugelio 

straipsny “Juozo Giraičio at
minčiai” įsibriovė kelios nema
lonios korektūros klaidos, iš
kraipančios straipsnio mintį.

Trečiame paragrafe, kur pa
sakyta: “Vienodai motina gam
ta”; turėjo būti: “Nevienodai 
motina gamta mus rėdo, tobu 
lina ir valdo” ir t.t.,

Priešpaskutiniame paragrafe 
paskutinis sakinys “Ramiam go- 
jalio šlamesy”, turėjo būti: “Ra
miam gojalio šlamesy girdime 
Juozo linksmą pasakaitę bei ty
rų minčių reikšmingus žodžius. 
Mėlynam dangaus skliaute ma
tome Juozo kilnias svajones ati- 
gštai plaukiant baltais debesė
liais”. •

Antradienio. “Naujienose”, 
sausio 5 d., aprašyme Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpi
nes Pašalpos metinio baliaus 
buvo pasakyta, jogei p. Vana
gaitis išsireiškęs, bene1 gausiąs 
dovanos, o turėjo būti— bene 
gausiąs pašalpos iš draugijos, 
nes sergąs.—Buvęs.

Universiteto studentė
, nusižudė

Miss Ėdith' Stepyart, 24 metų, 
Northwestern universiteto nu-

>

sinuodijo savo bute adresu 725
Washington st., Ėvanstone.

Gavo atlyginimą, 
ko jo

nete

21 meMiss Helen Cohara 
tų, gavo iš gatvekarių kompa
nijos atlyginimo už sužeidimą, 
ištikusį ją, kai ji važiavę • gat-r 
vekariu. IŠ jų $600 ji užmokė
jo Dr. Schaffner už gydymą 
211. dolerių. z

Daktaras vežė ją namo. Ka
da juodu prisiartino prie namų, 
kuriuose mergina, gyveno (5536 
Wrightw6od avė.),.tai du ban
ditai padare jiems holdapą, At
ėmė iš merginos likusius pini
gus ir dartiš daktaro jo $45.

Atvyksta Chicagon žy- 
. . mi dainininkė
Atvyko Amerikon ir yra ke

ly į Chicagą Conchita Supervia, 
ispaniete, pasižymėjusi rolėje Nelson.

Chicago teatre ■— šiuo laiku 
rodomas paveikslas “Forbįd- 
den”, kuriame vadovaujančią 
rolę vaidina Barbara Slan- 
wyčk; kitokie numeriai;

McVickerš teatre—šiuo laiku 
rodoma paveikslas “Dr. .Tekyli 
and Mr. : Hyde; kitokie nume
riai. ■ •

United Artists teatre— šiuo 
. i.1 ‘ 1 ' ■ . 1 ■. ,   ' ' *

laiku rodoma paveikslas “To- 
night or Never”; jame svar
biausią rolę1 vaidina ^paskilbusi 
aktorė Gloria Swanson; kitokie 
numeriai.

Oriental teatre^- pradedant 
ateinačiu penktadieniu bus ro
doma scenos produkcija ^pava- 
dinta Manhattan Parade. Va
dovaujančias voles produkcijoj 
lošia Ates'ir Walter O’Keefe; 
kitokie numeriai? .

Roosevelt teatre—šiuo laiku 
rodėma pakeiksiąs “Sooky”, 
kuriame Jo^ia jaunas Jackie 
Cooper ir Robert Coogan; kito
kie numeriai. •

'  į llliį|į^.Į>»U I ■«! III «■ i ■ .1    lįį .' ,

Atidarysią išnaujo 
Waukegano'banką

Planai atidaryti perorgani
zuotą Waukegano State Banką 
praktiškai užbaigti. Taip pra
nešė valstijos auditorius Oscar

SU

Dvigubas programas

“The Deceiver”
Lloyd Hughes, Dorothy Sebastian 

ir

“Lasca of the Rio
Grande”

Leo Carillo, John Mack Brownsu

Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai

X

RAMOVA
| Itheatre^i

35 8 Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“The Mad Genius”
su JOHN BARRYMORE

»r C

“Reckless Living” 
su Ričardo Cęrtcz, Mae Clarke 

ir k.

- Taipgi
Komedija. Žinios. Pasakėčios,

Margumynai.
• . J' i ' “ \ ■

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

PAIEŠKAU darbo į bučernę, esu pa
tyręs tame darbe, sutikčiau dirbti ir ki
tame mieste. M. Bačiunas, > 3210 South 
Halsted St. Tel. Calumet 5784.

Help Wauted—Malė 
Darbininkų Reikia

' REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, unijistas.

Šaukite Nevada 5115

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

> Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai kampinis ddi- 
catesen stora?. Lysas 5 metų. Pigi 
renda. 6000 So. Wood St. Telefonas 
Prospect 6963. • '

PARDAVIMUI bučernė pigiai, gera 
vieta. šaukite '

Tel. Cicero 1674 J.

PARDAVIMUI grosernė, apgyventa 
lietuvių, netoli mokyklos/ 5616 West 
64 St. Clearing.

PARDAVIMUI Candy ir Notions 
krautuvė. Geroj apielinkėj. Priežastis 
pardavimo apleidžiu šitą miestą.

4020 So. Montgomery St.

PARDAVIMUI bučernė, vaisių įr 
daržovių krautuve, yra ledaunė. Gera 
vieta, parduosiu pigiai. 3903 Grand 
Avė., arti Crawford Avė.

Farmg For Sale

VIŠTŲ FARMA
3 akrai labai geros žemės auginti viš

tas ir daržovės. Mažas {mokėjimas, li
kusius kaip rehda. Tinkamiems žmo
nėms duosime paskolą pasistatyti reika
lingas triobas..
R°j h gyventi ant Šios pelningos mažos 
farmos. Ateikite 
Maahken. 4443 S.

Jus galite dirbti Chica-

ar rašykite. J. N.
W«od St., 2 fl.. ttar,




