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Pasimirė Buvęs Prezidentas Calvin Coolidge
Calvin Coolidge Mir

tis Buvo Netikėta
Mirė savo namuose nuo širdies ligos. Viso
je šalyje paskelbtas 30 dienų gedėjimas

Northampton, Mass., sausio 
5.- šiandie po piet visai neti
kėta savo namuose pasimirė 
buvęs .Jungtinių Valstijų pre
zidentas Calvin Coolidge. Mirė 
vienas, sulaukęs 60 metų am
žiaus, nuo širdies ligos. Jo 
žmona tuo laiku buvo išvažia
vusi į miestą dėl pirkinių ir 
kada sugryžo namo, tai rado 
buv. prezidentą jau mirusį.

Per kelias pastarąsias savai
tes Coolidge skundėsi nevirški
nimu, bet nesijautė ligoniu, šį
ryt jis, kaip ir kiekvieną rytą, 
nuvažiavo į savo ofisą, kur 
užsiimdavo advokatūra. Po kiek 
laiko jis pajuto mažą negeru
mą ir pr ieš 12 vai. nutarė gryš- 
li namo, nelaukdamas 12:15 
vai., kada jis paprastai važiuo
davo namo pietų. Kaip pa
prastai, namo jį palydėjo sek
retorius Harry Ross. Coolidge 
žmoną rado išvažiavusią mies
tan. Tad Ross pąguldč -Gpolid- 
ge lovon, nes Coolidge manė, 
kad biski pagulėjus gFėitai vis
kas praeisią. Ross gi nuėjo 
apačion, į gyvenamuosius kam- 

. barius laukti sugryštančios p- 
ios Coolidge. Už 20 minučių 
sugryžo p-nia Coolidge ir tuo- 
jaus nuėjusi j miegamąjį kam
barį rado buv. prezidentą jau 
negyvą. Pašauktas daktaras 
pripažino, kad jis miręs 15 mi
nučių atgal, nuo širdies ligos, 
tai yra už kelių minučių kaip 
Ross išėjo iš kambario.

Cocadge po pasitraukimo iš 
prezidentystės, apsigyveno čia, 
Beeches dv^ie ir vedė labai ra
mų gyvenimą, užsiimdamas ad
vokatūra. Niekur nevažiuoda
vo, tik retkarčiais nuvykdavo 
j New Yorką, kur jis buvo New 
York Life Insurance Co. direk
torium. Kasdie paskirtu laiku 
nueidavo į ofisą, paskirtu laiku 
pareidavo namo pietų, prigulda
vo pagulio ir vėl gryšdavo J 
ofisą. I politiką ir viešąjį gy
venimą nesimaišė. Kartais ap
lankydavo savo gimtinę Ply- 
mouth, Vt.
Prezidentas paskelbė 30 dienų 
gedėjimą. Kongresas užsidarė

VVashington, s. 5. — Kaip 
tik prezidentas Hoover gavo ži
nią apie buvusio prezidento Cal
vin Coolidge mirtį, jis tuoj 
apie tai oficialiai pranešė kon
gresui, kuris priėmęs išreiš
kiančias pagarbą velioniui ir 
užuojautą jo šeimynai rezoliuci
jas, nutraukė posėdžius.

Kartu prezidentas paskelbė 
visoje šalyje gedėjimą 30 die
nų ir per tą laiką visos vėlia

vos ant viešųjų triobėsių bus 
nuleistos iki pusės stiebo.

Ct/lvin Coolidge buvo 30-tas 
Jungt. Valstijų prezidentas ir 
vienatinis iš gyvųjų buvusių 
prezidentų. Prezidento vietą 
jis užėmė rugpiučio 3 d., 1923 
m., netikėtai pasimirus prezi
dentui Hardingui.

Gimė Calvin Coolidge liepos 
4 d., 1872 m., Plymouth, Va. 
Ten lankė ir pradinę mokyklą. 
Lankė dvi militares akademijas 
ir baigė Amherst kolegiją. Tei
sių mokinosi Northampton, 
Mass., čia ir pradėjo advoka
tauti.

1900 m. pradėjo dalyvauti po
litikoje ir tapo išrinktas North- 
hampton miesto tarybom Vėliau 
tapo ir miesto klerku. Buvo 
išrinktas . valstijos legislaturon, 
vėl au Northampton meru, vals
tijos senato nariu ir jo prezi
dentu, vice-gubernatorium ir 
1919 m. tapo išrinktas Massa- 
chusetts gubernatorių dviems 
terminams ir pagarsėjo numal
šinęs Bostono policistų strei
ką. 1920 m. tapo išrinktas 
Jungt. Valstijų vice-prezidentu 
ir 1923 m. patapo prezidentu, 
mirus prezidentui Hardingui. 
1924 m. vėl tapo išrinktas pre
zidentu ir tarnavo iki kovo 4 
d. 1929 m.

Buvo vedęs Grace A. Good- 
hue iš Burlingto:., V t. ir paliko 
vieną sūnų, John Coolidge.

Pastaruoju laiku jis buvo na
rys nacionalio transportacijos 
komiteto.

Palaidotas bus šeštadieny, 
savo gimtinėj, Plymouth, Vt.

kuris

Chinijos karvedžiai 
vienijasi kovai su 

Japonija
šiaurines Chinijos kurvedyi; pa

veda savo armiją ka.ui su 
Japonija

Peiping, Chinjoj, s. 5. — 
Chinijai tapo užtikrinta jakai 
galinga armija, kai šiaurines 

, Chinijos karvedys maršalas 
IChang Hsueh-liang, kuris iki- 
’šiol nepripažino Chinijos nacio
nalistų valdžios, pasidavė ko
mandai gen. Chiang Kaishek, 

:pietinės Chinijos armijų kar
vedžio, bile kokiame veikime 
prieš Japoniją, delei pastaro
sios užgriebimo Shanhaikwan.

Chinijos armija tvirtinusi 
(ant Jehol provincijos sienos, 
kad atremti japonų pastangas 
toliau briaiitis į Chiniją.

Sužinota, kad japonai rengia
usi išsodinti savo jureivius 
|Chinwangtao, kur gali būti pa- 
kliudyti ir Anglijos interesai.

3,000 chiniečių žuvo Shian- 
haikvvane

Atvykstantys iš 
wan pabėgėliai sako, 
trijų dienų mūšyje 
žiausia 3,000 v chiniečių civilių 
gyventojų. Niekuriose vietose 
lavonaia* yra ^nuklotos gatvės. 
Apie 100,000 chiniečių pabėgo 
iš miesto ir dabar yra kelyje 
turbut į Chin\vangtao ir kitus 
miestus.

Shanhaik- 
kad ten 

žuvo ma-

TRUMPOS ŽINIOS Illinois senatas svar
Washlngton. — Atstovų buto 

demokratai skelbia, kad jie at- 
mesią visus prezidento Hoove- 
rio valdžios reorganizacijos pie
nus, 1 
palikdami busiančiam preziden
tui Rooseveltui, kaip jis ma
tys gerk, tįsia.

sto prohibicijos 
atšaukima

tą reorganizaciją pravesti] Atšaukimas jau dviem skaity-
mais praėjo. Gal pirmadieny 
praeis galutinu balsavimu

[Acme-P. A. Photo]
Buvęs Jungt. Valstijų prezidentas J. Calvin Coolidge, 
vakar urnai pasimirė nuo širdies ligos savo namuose Northamp 

ton, Mass. Jis buvo 60 metų amžiaus.

Minia neleido par 
duoti farmos už 

morgičių

Deportavo rašytojo 
sūnų už priešval- 

dišką prakalbą

Chinija protestuoja
Nanking, s. 5. — Chinijos 

nacionalistų valdžios užsienio 
reikalų ministerija šiandie įtei
kė Japonijos legacijai notą, pro
testuojančią prieš japonų už
ėmimą Shanhaikwan ir reika
laujančią, kad jie tą miestą ap
leistų.

17 žmonių žuvo ant 
franeuzų laivo 

Atlantiųue
Cherbourg, Francijoj, s. 5.— 

Puošnus franeuzų laivas Atlan- 
tique sudegė Anglijos kanale, 
kelyje į Havre mažiems patai
symams. Iš ant jo buvusių 
230 jurininkų, mažiausia 17 ju-( 
rininkų žuvo—ugnyje, arba ap
virtus valčiai. Gaisras kilo dėl 
nežinomos priežasties pirmos 
klesos kajutoje ir greitai ap
ėmė visą laivą, nors jis buvo 
labai gerai įrengtas kovoti gais
rą. Net ir pagelbos negalėjo 
kaip reikiant pasišaukti. Tik 
vienas vokiečių laivas nugirdo 
silpną šaukimą pagelbos ir pri
šaukė kitus laivus.

Pereitą gegužės mėn. lygiai 
tokiu pat misterišku budu su
degė kitas labai puošnus fran
euzų laivas Georgės Phillippar. 
Abu jie plaukiojo tarp Franci- 
jos ir Pietų Amerikos.

Le Marš, la., s. 5. — 800 
Plymouth pavieto farmerių, 
užpykinti nuolotinių licitacijų 
farmų už morgičius ir taksus, 
susibūrė ir neleido šerifui par
duoti vieną farmą už morgi
čių.

Jie užėmė šerifo ofisą ir pri
grūmojo nulinčiavimu morgi- 
čiaus savininko atstovui, kuris 
įsiūlė mažiau, negu morgičius. 
Morgičių kompanija skubiai ati
dėjo pardavimą ir paskelbė, 
kad per mėnesį laiko ji neda
rys jokių pardavimų už 
gičius.

New York, s. 5.— Vakar lai
vu President Roosevelt tapo de
portuoti 98 ateiviai. Tarp jų 
buvo deportuojamas į Švediją 
Halvard Bojer, 27 m., sūnūs 
rašytojo John Bojer. Jis de
portuojamas už priešvaldišką 
prakalbą, kurią jis pasakė Fort 
Wayne, Ind.

Du Wisconsino bankie- 
riai nuteisti kalėjiman

mor-

Trys broliai prigėrė be- 
sičiužinėdami ant ledo

Hamburg, N. J., s. 5. —Trys 
broliai Swayze, sunai našlės, 
vienas jų Princeton universite
to studentas, prigėrė besičiuži- 
nėdami ant ledo Wildwood eže
re. Ketvirtas brolis liko išgel
bėtas avialtoriaus, kuris pamatęs 
nelaimę' nusileido prie ežero ir 
vieną dar spėjo išgelbėti.

Nusižudė jaunas 
darbis

I

be-

Chicago.—Iš nusiminimo, kad 
jau daugaiu kaip 6 mėnesiai 
negauna darbo, Harry Green, 
21 m., užvakar nusižudė savo 
tėvo kriaučių šappj, 1152 W. 
Marąuette Rd .

Mihvaukee, Wis., s. 5.— Du 
bankieriai, Joseph H. Tayler, 
73 m. iš Green Bay ir Omer M. 
Kilęy, 43 m. iš Depere. liko 
federaliniame teisme nuteisti 
kiekvienas 10 metų kalčjiman 
už pasisavinimą pinigų ir 
klastavimą banko rekordų.

Klaipėdos naujas uos 
tas baigiamas statyti

su-

2 žmonės žuvo gaisre 
New Yorko tenemente

Oglesby, 111.- 
72 m. ir 
mirė į 3 
auksinių 
tuvių.

Joseph Miglia, 
jo žmona, 77 m., abu 
dienas po atšventimo 
50 m. vedybų sukak-

Indianapoiis, Ind. —Pereitais 
metais Indiana valstijoj apiplė-1 
šta apie 40 bankų.

Rymas. — Valdžia paskyrė 
$60,000,000 tolimesniam elektri
fikavimui valstybės geležinke
lių.

Tokio.—Per ateinančius 5 me
tus Japonija pirko iš Rusijos 
1,500 tonų aliejaus.

Indianapoiis, Ind. — Perei- 
ta s metais Indianoj mirė 34,- 
615 žmonių, arba 1,108 žm. ma
žiau, negu mirė 1J31 m. Padi
dėjo mirtingumas nuo kokliu
šo, žmogžudysčių, sifilio ir ypač 
vėžio ir difterijos. Sumažėjo 
mirtingumas nuo niekurių ligų 
ir ypač nuo nelaimių.

Springfield, III., s. 5.— Su
sirinkus naująjai valstijos le- 
gislaturai, senate tuojaus tapo 
įneštas bilius atšaukti valstijos 
prohibicijos įstatymus ir gar
sųjį “kratų ir užgrobimo” ak
tą. Suspendavus tvarkos tai- 

jsykles, prohibicijos atšaukimas 
‘vakar praėjo antruoju skaity
mu. Už atšaukimą surinkta 34 
balsai,—lygiai du trečdaliai rei
kalingų balsų. Balsavimas bu
vo grynai sulig partijų. Visi 
demokratai, išėmus vieną, bal
savo už prohibicijos atšaukimą, 
o visi republikonai, išėmus du, 
balsavo pireš atšaukimą. Vie
nas republikonas, susilaikęs 
nuo balsavimo, pamatęs, kad 
atšaukimas nesurinks reikalin
gų dviejų trečdalių balsų, per
mainė savo balsavimą ir balsa
vo už atšaukimą.

Legislaturus posėdis dabar 
yra nutrauktas iki pirmadienio, 
kada bus inauguracija naujo 
guberrfatoriaus Horner ir kitų 
valstijos viršininkų. Manoma,

Pernai buvo 3,424 gimimų kad tą pačią dieną senatas pri-
mažiau, negu užpernai.

Boston.—Bostono universite
to studentės pereitais metais iš 
knygyne esančios obuolių ma
šinos išsiėmė ir suvalgė arti 
11,000 obuolių.

Londonas. — Kad pagelbėti 
premjerui Sidky pakeisti nieku- 
riuos ministerius, rezignavo 
Egypto kabinetas.

Canton, O.—Anthony Ričar
do Maino, 22 m. ir jo žmona 
Beatriče, kurią jis vedė ' tik 
dieną atgal, rasti negyvi vietos 
hotely. Abu jie yra iš Cleve- 
lando. Spėjama, kad jis nu
žudė savo žmoną ir tada pats 
nusišovė.

Toronto, Ont., Kanadoj. Be
darbiai gelcžinkeliačiai padavė 
valdžiai prašymą lygiau pada
linti geležinkelių darbininkų 
darbą, kad daugiau darbininkų 
galėtų dirbti. Dabar apie pusė 
geležinkeliečių yra be darbo.

ims prohibicijos atšaukimą ga
lutinu, trečiu skaitymu.

Niekurie senatoriai protesta
vo kam taip skubinamąsi su 
prohibicijos atšaukimu, nes esą 
daug kitų svarbesnių dalykų, 
negu stiklas alaus.

Senato pirmininku yra vice- 
gubernatorius (lieutenant-go- 
vernor). Pirmininku pro tem- 
pore, arba didžiumos vadovu, 
išrinktas Chicagos mero žentas 
R. V. Graham. Mažumos (res
publikonų) vadu liko Richard 
J. Barr, buvęs, didžiumos vadas.

Atstovų buto pirmininku ta
po išrinktas Arthru Roe iš Van- 
dalia; didžiumos (demokratų) 
vadu—Thomas P. Sinnett iš 
Rock Island. Mažumos vadu 
bus buvęs pirmininkas David E. 
Shanahan. Jam gelbės Elmer 
J. Schnackenberg iš Chicago.

Per ilgą laiką nebuvę didžiu
moj demokratai išsirinko net 
naują atstovų buto sekretorių 
ir maršalką, nors dabartiniai 
ėjo pareigas jau kelis desėtkus 
metų.

Chicagai ir apielinkei tederą- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, veikiausia ir biskj 
šilčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4-’-

Rymas, s. 5. — Valdžios pa
statytų gyvenamų namų Genoa 
mieste vedėjai paskelbė, kad 
Genoa jaunavedžiams nuomos 
bus nupigintos ’50 nuoš., o už 
kiekvieną gimusį vaiką bus at
leisti nuo nuomos vieną mėne
sį. Bet nežiūrint visų panašių 
pastangų, gimimų skaičius Ita
lijoje vistiek mažėja.

• ' - • ” 'i.

Athenai, Graikijoj, s. 5. — 
Kad sumažinti išlaidas kariuo
menės išlaikymo, valdžia įneš 
bilių sutrumpinti kareiviavimą 
iki 14 mėnesių.

Dublinas, Airijoj, s. 5. — 
Airijos Darbo partija nutarė 
remti de Valerą ateinančiuose 
rinkimuose, nors ji nepritaria 
jo nusistatymui kapoti valdžios 
darbininkų algas.

New York, s. 5.—Ugniagesiai 
ir policistai išgelbėjo 40 žmonių 
iš degančio tenemento 
bet du žmonės vistiek 
liepsnose.

Muskegon, 
James Regis

tylich. ,s 
Martin,

namo, 
žuvo

4.
16

Klaipėda.—Klaipėdos naujas 
uostas jau baigiamas statyti. 
Šiomis dienomis į uosto kran
tinę supiltas paskutinis cemen
tas ir buvo iškeltas vainikas, 
kaip-stambiųjų uosto darbų pa
baigos ženklas. Dabar liko tik 
krantinę apdailinti, išlyginti ir 
krantą, vietomis pakelti, o vie
tomis nukasta. Krante bus nu
tiestos net •(> bėgių linijos, bus 
pastatyti keli keltuvai ir į- 
rengti nauji prekėms sandėliai. 
Galutinai darbas bus baigtas 
tik pavasarį, bet ir dabar kai 
kuriose vietose jau gali pri
plaukti laivai.

Iowa City high school mokinys, 
liko nuteistai visąjn amžiui ka
lėjiman už nušovimą ląike ..pie
šimo Hans Neilsen, gasolino sto
ties savininko? Vaikas su Šyp- _ 
sena pasitiko teismo sprendimą* pataisą.

Washington, s. 5.— Dar dvi 
valstijos, North, Garolina ir Car 
lifornia, ratifikavo konstitucijos 
pataisą, kuri panaikina “šlubos 
anties” kongresą. Dabar jau 19 
valstijų yra ratifikavusios tą

§ TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
g * M
jS Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-S 
rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauta leidimas sugrįžti, IS 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-Jį-

® jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

S Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami jg
S daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų
S reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

SS Nniiiionu radinė ntdnrn min 8 vnl rvtn iki R vnkn Naujienų rastine atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-gs
S? ro, Nedėldieniąis, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. SS
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

jog

20c

50c

žuvo

NAUJIENOSSpringfield, III

Dovaiitts!Dovanos!

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus

VEAL STEAKS

STEAKS VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

SVIESTAS, KIAUŠINIAI IR SŪRIAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

IN- OUR OFFICE

w

Chops—Veal, Pork, 
Lamb, choice cuts

Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus, 
Išverčiame DokumentusFresh cut Young Pork

Roast ............. ..........
kuri, tirpsta
10 c
141/2clb-

Genuine Milk Fed 
VEAL ROAST......
LAMB ROAST ....

o u n prnzE' 
un VLB

Jūsų 
PATOGUMUI

dehcė) ii1 j

kiiįs ir padėti tėridi

Illinois Stale
Edward 1).

<ays, Edward
Barbei’, Alvin S.

rimo ridi negalima tikėtis.
— G. Alnis

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS w 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

darbus 
rodosi 

žino

fc&OUT UOUD
\N6I2KjN

^OUfc. o^Fice
V fe.FI> >

ast b^en more than 
t to do so.

i am dSviSfea by tlie officers 
of ihė |lirėė rėmdinlng banks 
tMt th^y d’rę in position to 

of filis ėmefyjėney”.
buvo Her-

of Com-
Jiš W#i’ Bmina gc-

tafcį cai^ė
Kitos p

bert Jbarmioif, p

mėrčė. •- —
fiiosiuš lojdliŠkus piliečius tu 
r<H shvyje pasitilcėjtihą (confi

_A, . ■'' 11 • *.. ? ** .* J* -. I < 4 d I * i ' ■ < 11 * > 1 * • •

da kas tur
usnis tris b a n

galvos skausmus, skausmus jauga- 
uslaptingas ligas. Jeigu kiti oe- 
crinkite ką jis jums gali padaryti.

' j. . Patarimas
10 valandos ryto iki i 

“ . I,
T*l- Crawford 5 573

(Nedaugiau 2 svarų 
vienam Kostuincriui)

duokles finansų sekre'priaus 
namuose, . Tų narių knygutėse 
yra užrašyta, kad jie su duo
klėmis nėra atsilikę, bet Cent
re jie yra spenduojami ir brau
kiami. Finansų sekretorius 
ramina, jog viskas busiu ge
rai, kadangi už jį esąs padėtas 
bondsas, tad bondsų kompani
jų ir turėsianti padengti nuo
stolius.

Susirinkime buvo bandoma 
iškelti ir daugiau netikslumų, 
tačiau motuziniai dėjo visas pa
stangas, kad to nebūtų pada
ryta. Jiems sarmata, kad taip 
apsiskandalijo. Finansų sek
retorium tapo išrinktos po
nas Šimanskis. Iždo globėjo 
Budvidienė rezignavo, pareikš
dama, jog ji nenori susitepti ir 
dirbti su tokiais žmonėmis, 
kurie bando paslėpti k 
viršininku netikslius 
Jos vieton išrinkta 
šimkonis, gana pažangus 
gus.

mq. Prieš Naujus Me^ųs kita 
nelaimė, — užsidarė bankas. 
Miėsto majoras John Kapp 
išleido šėkanfį pareiškimų: 
4*As nlayor of thė City of 
Springfield I am Calling upon 
thė business men and all 
>cįtizėns to ręst assured that 
the remaining Miree banks in 
the /. city of Springfield are 
making every efford to take 
care of their banking Clicntele.

We tire how at a ^ime when 
good citizėnship can be best 
dcmoiisfratcd throiigh the ūse 
of ėonsęrvatiVc hlinds and 
vvith a thdught fjia Spring
field citizens who have always 
in the

Pot Roast — tokia 
jūsų burnojo ........

Grand Opening SALE! 

IOWi iEAT Company 
1630 West 47fh Štroet

1 block West of Ashland Aveniiė.

Priežodis sako, jog “kaip 
danguj, taip ir an'i žemės”. 
Štai visai nesenai įvyko labai 
nemalonus skandalas Grand 
Rapids SLA. kuopoj kur finan
sų sekretorius “nusavino” ge
rokų sumų pinigų ir buvo pa
trauktas atsakomybėn. Kaip 
žinia, tas sekretorius turės pa-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
JAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigtl žmogaus 
dagtis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas/ valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Labai AvoIiidr . . . «fl-—•- ’ ut*« 
nu* milinys purinktbiio alie
jaus. Avohia)in uksuso. rinkti
nių kahiAiniij. rotų prieHkuniu. 
SiimaiAytas mažoml« krūvi Iv- 
mia dėl gert-unlo skonio.

Prlalatomas ŠVIEŽIAS Krnsrr- 
ninkains kas ktlloa dienus.

Pabandykit JJ!

ROUND — thiek tender
SIRLOIN and Juicy 
PORTERHOUSE ...........

Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Su v. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

kompanija valdo gatvekarius 
ir busus; elektros, šilumos ir 
gaso įmones. Vyriausias ofisas 
šios kompanijos randasi New 
Yorkc. Thomas Rees, vaka
rinio dienraščio 
Regisler leidėjas, 
Keys, George E. b 
L. Keys, B. I
Keys, Thomas Suddutli ir kili. 
Užsidariusiam banke buvo 
Lietuvos Sūnų Draugystės 
JK1,351.98. Da ir nuošimčių pri
klausė apie $20.00. Čia ir kitos

GYVAS IR PASKERSTAS
KIAULĖS

□ rduodair.e Labai Nupiginta Kaina
Joe De Young

Telefonas PULLMAN 9808 
12330 Ualsted Street

WEST PULLMAN. ILLINOIS

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

privirė geras san- 
tokios košės, kurių da- 

kabinti naujam pir- 
Bet kų 

i jis ėjo 
Nejau

ti n ansu 
tinkamai 

Tenka

Dar Susivienijimo nariai ne
spėjo užmirš^ tų skandalų 
kaip jau pradeda aiškėti 
nelabai malonus dalykai, 
kartų Detroite. Čia labai 
čiai kalbama, jog SLA. 
kuopoj ne viskas tvarkoj. Kai 
burna, kad kuopos finansų ra 
štininkas “uratsiskverinęs’ 
Centru. Kai kurie mini, 
nepasiųsta apie du šimtai 
leriu. k

Vadinasi 
darie’i 
bar reikė 
mininkui Andirozui. 
veikė p. Motuzas, k 
pirmininko pareigas 
gi jis nežinojo, ka 
raštininkas nesielgia 
su narių duoklėmis’, 
labai paabejoti.

Šiai sausio 1 d. kuopos su
sirinkime įvyko tai, ko niekas 
nesitikėjo. Finansų sekreto
rius, kuris tik prieš mėnesį 
laiko buvo paliktas šių metų 
terminui, įteikė rezignacijų ir 
atvirai prisipažino, jog kai ku
rių narių duokles dar nepa- 
siuntęs į Centrų. Girdi, ne
darbas skaudžiai prispaudęs, 
tad jis negalėjęs atsiskaityti.

Daugiausiai nukentėjo tie 
nariai, kurie užsimokėjo savo

“Tė- 
kuo- 

poj viskas tvarkoj, tik tie ne
lemtieji socialistai kelia “re
voliucijas” ir bando tarp na
rių sudrumsti ramybę. Kada 

reikalaujama at- 
viršininkai vis už- 
a t si neš t i knygas, 
kokių dainų da- 

Motuzas 
kalti ir

Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai ........
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ............
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .............................................
170 pusi.

Kas yra Taip, Q Kas ne taip? (vertimas) ...............
264 pusi.

Moralybes Išsivystymas .................................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi..............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ................ $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

OU. ABOUT\ 
k OF

Large Juicy Frankforts
2 Ibs

NAUJIENOS
1739 So. Ualsted St.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

suteikia 
barzdaskuty klos 

komfortą 
skutimos 

namie

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS r 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslšs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir j 
galėjo jus iigy.fi’ ateikite čia ir persiu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo ‘ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 W,est 26 St. kampas Keeler Avė. T<‘

Prie dabartinės bedarbės ir 
angliakasių ilgų streikų prisi
dėjo nauja nelaime. Gruo
džio 30 dienų užsidarė Ridge- 
ly—Farmers bankas. šitas 
bankas bu^o’į skaitomas, vie
nas tvirčiausių, kurio viršinin
ku—direktorium buvo ir gu
bernatorius Louis L. Emmer- 
son. Taipgi to banko virši
ninkais buvo ir kij(i žymus 
buržujai-biznieriai, kaip ve: 
Illinois Power Co> vicc-prezi- 
denlas Arthur D. Mackie. Ši

tik buvo 
skaitų, f ji 
miršdavo' 
Pažiūrėsime 
bar užtrauks p. Motuzas. Gal 
socialistai bus kalti ir (lėliai 
to, kad jo kolega taip negra
žiai a psicka nd a lijo ?

— Liausas Korespondentas.

[Acmc-P. U A. Photo]

Murrel Finley Cronjager, buvusi Follies šoltėja, kuriiį ar
tistų grupė pripažino kaipo vienų iš Amėrikoš gražiausių rrib- 
terų. Bet nė jos gražumas, nė jos grakštumas nėjstėilg^ išlai
kyti jos vyro Ed\vard Cronjager, filmų fotografišto, riuo M- 
rio ji dabar reikalauja perskyrų, nes jis jos nepaisąs, jos Šali
nasi ir tankiai naktis praleidžia kur kitur.

-........... ■

lietuviškos draugystes turėjo 
pasidėjusios savo pinigus. Eiąii- 
gelis lietuvių šiaitic banke hrf- 
kė viso savo gyvenimo sutau
pąs. Dabar visa ant ateities 
senatvės viltis

šiemet nelinksmo^ buvo ddf- 
bo žmonėms žieinoš šventes 
Kalėdos ir Nauji Metai.

Prieš Kalėdas tų diedą žiivo 
51 angliakasiai miestelyj Mc>- 
weaqua, 55 mylios nuo Sjtfing- 
fieldo. Tarpe žuvusitį radosi 
ir springficldiečįams pažįsta-

Ar--*'.'-**/ ■ 4<i • MV ■ f, ,

4PRO6AK BlADE)

Kitchen- fresh!

Mayonnaise
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Iš Mano Atsiminimų
St. Rimkus.

(Kaip ii* autobiografija)

Liūdna yra prisiminus tuos 
laikus, tuos draugus kareivius, 
su kuriais reikėdavo gyventi, 
miegoti, kartu valgyti ir kartu 
dalyvauti mūšio laukuose. Ne 
vienas jų ilsisi ramiai Lietuvos 
žemelėje. Ne vienas yra pra
radęs savo sveikatų amžinai...

Tenka ir man būti sužeistam 
netoli Kurklių miestelio, Uk
mergės apskr. Išguliu tris sa
vaites Ukmergės ligoninėj. Po 
to paliuosuoja pataisymui svei
katos atostogoms vienam mė
nesiui. Sugrįžęs iš atostogų, 
jaučiuosi nepergeriausiai, tad • 
paskiria darbuotis pulko rašti
nėje, ūkio skyriuje. Ir taip dar
buojuosi turėdamas laipsnį vy
rų puskarininko iki sausio 14 
d. 1922 m. Bunu paliuos'uotas 
iš kariuomenės neapribotam lai
kui.

Tarnystė
Sugrįžęs iš kariuomenės na

mo, pradedu rūpintis gyveni
mu. Bandau gauti kokią nors 
tarnystę, paduodu prašymą vie- 
nur-kitur ir, pagalios, suteikia 
man vietą Susisiekimo Minis
terija Kėdainių stoties viršinin
ko pagelbininku. Nuvažiuoju į 
minimą miestelį ir vos išbu
vęs savaitę laiko smarkiai per
šąlu ir susergu. Grįžtu atgal į 
Kauną ir šiek tiek pasitaisęs 
atsisakau grįžti tarnystei], ka
dangi pasirodė j i man perdaug 
atsakominga. Paduodu prašy
mą su mano visais paliudymais 
į Finansų Ministeriją. Duoda 
man vietą Kaune Finansų De
partamente. Dirbu kaino val
dininkas. Musų skyriaus virši
ninkas p. Nagornas labai ma
lonus žmogus, tai buvo, regis,

prieš karą rusų valdininkas. Jo 
lietuvių kalbos akcentas buvo 
rusiškas. Tai buvo mano leng
viausias ir linksmiausias gyve
nimo periodas. Dirbama nuo 8 
vai. ryto iki 3 po pietų. Trum
pos valandos, lengvas darbas, 
žinoma, ne kokia ir alga, bet 
tiek to...

Prisirengimas keliauti į 
Ameriką

Ir štai praėjus kiek laiko 
gaunu laišką iš Amerikos nuo 
savo sesers, kuri prieš karą su 
tėvu ir pamote buvo išvažia
vus į Ameriką. Ji jau buvo iš
tekėjo už vyro ir gyveno Cin- 
cinnati, Ohio. Klausia manęs, 

jar aš nenorėčiau atvažiuoti į 
Ameriką. Sako, jog galinti su 
pagelba savo vyro išgauti man 
pilietiškas popieras. Kadangi 
aš esu gimęs Amerikoje, tai 
tas lengva padaryti. Aš, pasita
ręs su diedukais, galop, nu
sprendžiu tapti Amerikos pilie
čiu ir keliauti į gimtąjį kraštą 
Ameriką. Kaip pasakyta, tas ir 
padaryta. Prisiunčia man gimi
mo liudymą ir šiek tiek pini
gų. Nueinu pas Amerikos kon
sulą. Jis mane išklausinėja, pu
sėtinai išbara, kam aš tarnavau 
Lietuvos kariuomenėje, atsve
ria, atmieruoja, nufotografuoja 
ir pasako, kad už dviejų mė
nesių galėsiu keliauti Ameri
kon. Po dviejų mėnesių gaunu 
Amerikos pasą, laivakortę ir už 
savaitės laiko turiu išvažiuoti. 
Nusiminiau: gaila palikti tuos 
senelius, kurie mane išauklėjo, 
kurie stengėsi man duoti, ką 
jie tik galėjo. Nesmagu palikti 
tą šalį, kurioje tiek teko visko 
pergyventi ir patirti.. Spalių 16 
d. 1923 m. apleidžiu Lietuvą, 
lydimas brangiųjų diedukų ir 
gerų draugų.

(Bus daugiau)

Izvozčikas.
įvyko maža pauza, o paskui 

p. Bard ir vėl pradėjo:
‘‘Buvo gražus šeštadienis. 

Jokio včjalio. Tad nesimatė 
nei įų įkyrių dulkių, kurias vė
jus per kelias dienas blaškė ir 
nešiojo po 
švietė

Saulutė 
maloniai ir Viliojo į 

lauką. Sumaniau eiti į sodą ir

de visgi bus smagiau, negu 
slankioti apgriuvusiomis gat
vėmis. Kadangi sodas buvo pu
sėtinai toli, iai sustabdžiau 
pravažiuojantį izvozčiką. Nu
važiavome. Izvozčikas iššoko 
iš savo kalamaškos ir norėjo 
man pagelbėti išlipti. Nuo tos 
malonės aš atsisakiau. Žino
ma, pirmiausiai reikėjo atsi
skaityti. Klausiu izvozčiko, 
kiek reikės mokėti. Pas*4irasis 
labai žemai nusilenkia ir kuk
liai atsako, jog tįk pustrečio 
rublio. ‘Na, o kiek jums už 
pasikloniojimą ?’ klausiu aš 
jo. ‘Tai kiekvienam klijentui 
dovanai darau,’ atsako izvoz
čikas. Neblogas bargenas, ma
nau sau, už pusantro versto 
atvežimą $1.25. Pasakau izvoz- 
čikui, kad jis nelauktų manęs, 
o susirastų sau ki'^ą klijentą, 
kuris turi pustrečio rublio. Iz- 
vozčikas ašarotomis akimis pa
žiurėjo į mane, bet aš neat
kreipiau į tai dėmesį ir nuėjau 
į sodą.

Sodas
“Sodas man padarė visai ne

kokį įspūdį. Medžių šakos vė
jo aplaužytos, lapai pageltę ir 
nukritę ant lakų. Žolė visur 
pusėtinai numindžiota, nutrip- 
ta. Smagumą teikė tik saulė, 
kurios spinduliai veržėsi pro 
visaip iškraipytas medžių sa
kas. Pavaikščiojęs kiek po so
dą, aš išsirinkau suolelį po 
medžiu. Sėdėjau susimąstęs, 
tarsi ko tai laukdamas, nors 
gerai žinojau, jog nieko nesu- 

kadangi manęs čia 
Tuo tarpu

ir kartojo: “Mama, aš noriu 
valgyti’. Kadangi motina vis 
nekreipė dėmesio, tai berhiip 
kas, kokių šešių metų am
žiaus, patraukė kepurę ant pa
kaušio ir pradėjo garsiai verk
ti. Motina susijaudino ir pra
dėjo jį raminti: ‘Neverk, vai
keli, rytoj mes gausime valgyk 
ti’. Tačiau berniuką tais paža
dais sunku buvo nuraminti. 
Ant galo, nebegalėjo susilaiky
ti nei motina, -— ir per jos 
skruostus pradėjo riedėti aša
ros. Nesmagiai pasijuto ir 
vyras. Jis ištraukė didelę pyp
kę ir užsirūkę. Traukdamas 
nervingai durnus, jis žiurėjo 
tai į sūnų, tai į žmoną. Paga
lios, jis atsikėlė nuo suolelio ir 
atsilenkė peilį. Man nejaukų 
pasidarė. Bet štai vyras iš
traukė iš kišenės obuolį ir per- 
piove jį pusiau. Vieną pusę 
padavė žmonai, o kitą sunui, 
— pats gi prisikimšo pypkę ir 
vėl pradėjo rukyįi, žiūrėdamas 
į sūnų ir žmoną, kaip jie go-

džiai valgo obuolį. Berniukas 
kaip bematant suvalgė obuolį; 
jis žymiai palinksmėjo, nušo
ko nuo suolelio ir, pribėgęs 
prie tčvo, pabučiavo jo ranką. 
Tėvas paglostė sūnų, lyg kokį 
kačiuką. Ta scena mane la- 
Jfai sujaudino. Juo labiau, 
kad žinojau, jog tokių daly
kų Rusijoj atsitinka desėtkai 
tūkstančių kas dieną”.

(Bus daugiau)
*,

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

I... . ............... ..
KLOMkT nnarvj-Kite vartoj? visoklun vai- 
atna, kuotnot panok bun mnnkon ir 
nopatenklnanAioa •— tada bu n laikas var* 
toti LKOFILLS — Gydytojai atitinka, kati 
tai yra geriausia* liuonuotojas jie ka
da norą mat* dėl mikietAjuaių vidurių 
taipgi dėl Fheunatiimo. podagros, gazų, 
hormorrhoidų Ir t. t. Jus niekad neai- 
gailAaite tų 2be 35 pilikea. Rašykite 
ir aiųakite 0lnUt» ■

LKO l«ARORATORIES, Inne.. 
034 Fullrrton Avė., Chieago, III.

GAU^INKITŪS 
NAUJIENOSE

* fy"" .

KOKYBĖS MAISTAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

“MIDWEST STORES” Krautuvėse

I
 IŠPARDAVIMAS

Pelnyčio} ir Subatoj, Sausio 6 ir 7

CUKRUS -=10M3c
PYČĖS “Armour’s” No. 1 aukšt. <

Veribest—Pusės £ kenai I V V

“DREXEL FARMS”

CALI HAMS
TOMATES

Be kaulų Cellophane afl (V/ja 
Suvyniotos Svaras | w C

“Fride of. Eugene' ’ 2 15cuz

KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETU RUSIJOJ

(Tęsinys)
Nieko nėra amžino

“Jeigu Rusijos žmonės netu
ri jokios laisvės, — negali lai
svai kalbėti, laisvai rašyti ir 
laisvai susirinkai bei aptarti 
savo reikalus, — tai ką jie ga
li daryti? Tiksliau sakant, ką 
jie turi daryti, kad atgauti 
bent tokias teises, kokiomis 
naudojasi civilizuotų kraštų 
piliečiai?” paklausė korespon
dentas.

“Tai pačių Rusijos žmonių 
reikalas,” atsakė p. ] 
“Žinote, kad nieko amžino 
nėra. Per tris šimtus metų Ru-

sija buvo valdoma Romanovų. 
Visokie silpnapročiai carai tu
rėjo absoliutišką galią elgtis 
su milionais žmonių, kaip tin
kami. Daugelis manė, jog carų 
valdžia yra tiek galinga, kad 
ji per daugelį metų galės dar 
atsilaikyti prieš visokias re
voliucines audras. Juo labiau, 
kad rusų liaudis buvo labai 
tamsi. Bet aplinkybės susidėjo 
taip, kad caristinė valdžia su
gniužo, lyg kokis supuvęs 
grybas. Gali tas pat atsitikti 
ir su bolševikiška diktatūra. 

Bard. I Šiaip ar taip ,o žmonės visgi 
progresuoja. Tačiau nenoriu 
būti pranašas: pagyvensime, 
pamatysime.”

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

(TRIPLE PIUS)

kad milijonai imo- 
Kraft Velveeta ...

N'MtebMlna. 
nių mfgla 
s pritepk duoną, ausi pjaustyk ar
ba virk au Juo.

Avelnua. skanus, Ii gero Ched- 
dar sūrio padarytas. Suvlrlkina 
taip lengvai kaip pienas. VŽglr* 
tas Amerikos Medikai*# Maisto 
Komisijos. Yra labai maistingas.

Nusipirk dar vien* aur| pas sa
vo groaernlnką Šiandie.

\/elveeta
y The Deliciou* NgwChee»« Food

Matėsi , kc- 
evai atsigulė

lauksiu, 
niekas nepažįsta.
į sodą rinkosi vis daugiau ir 
daugiau žmoniv 
lios šeimos.
ant žolės ir šnekučiavosi tarp 
savęs, o jų vaikai bėginėjo ap
linkui, stumdėsi ir žaidė. Bet 
šiaip nieko ypatingo.

Buy gloves with what 
it savęs

Hera reikalo moądtt 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košele. Llateriae Tootb Pašto, 
dldelie tubae parsiduoda uf

JI valo ir apsaugo dan
tie Be to galite sutaupiau 
98. nl kuriuos gaUte nusipirk- 
<i pirštinaite# ar ką «« 
uambert Pbaraeaoal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

METINIS BALIUS
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 

Subatoj, Sausio-January 7,1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM,

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c.

Kviečia KOMITETAS.

Mrs. Calvin Coolidge, žmona buvusio prezidento, kuri va
kar iš miesto šugryžusi namo rado savo vyrą, Calvin Coolidge, 
jau nebegyvą, apie 15 minučių prieš jai sugryštant pasimirusi 
nuo širdies ligos.

ŽIRNIAI ir MORKOS Roy,l Gtm Nok „L 10c 

Saldys Maišyti Agurkai 16 uncijų džiaras 15c

“Mama, aš noriu valgyti”
“Staiga mano dėmesį patrau

kė viena rusų šeima, kuri su
sidėjo iš tėvo, motinos ir ne-

didelio berniuko. Visi pusėti
nai nudriskę ir suvargę. Sėdė
jo jie ant suolelio netoli nuo 
manęs. Berniukas vis nerimo
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DYKAI! <4 EAftnn accident
DYKAI! I ,500 °° !?>S.VcyNCE
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savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su, pinigais.
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NEDARBO NUOSTOLIAI DIDESNI, NEGU KARO

Tarptautinis Darbo Biuras Genevoje paskelbė ra
portą nuodugnaus tyrinėjimo apie nedarbą (bedarbę) 
įvairiose šalyse. Tame raporte surinkta daugybė sta
tistikos žinių ir kitokių faktų, liečiančių bedarbius. Biu- 
ro apskaičiavimu, šiandie ketvirtadalis, o kai kuriais 
atsitikimais net trečdalys darbininkų daugumoje pra
monės šalių neturi darbo. Visame pasaulyje bedarbių 
esą mažiausia 30,000,000. , '

Šita milžiniška bedarbių armija žudo per metus 
apie 21 bilioną dolerių algomis! Tai yra didesnis finan
sinis nuostolis, negu kąd kaštavo pasaulio karas.

Aiškus dalykas, kad šitokią pasibaisėtiną nelaimę 
nugalėti stengtų tik visas pasaulis, sujungdamas savo 
jėgas ir veikdamas sutartinai. Bet tokio sutarimo tarp 
atskirų šalių nėra, todėl depresija tęsiasi jau ketvirti 
metai ir da jos galo nematyt.

BOLŠEVIKAS PASVEIKINO JAPONŲ MIKADĄ
• ■ ' ■ .. ....... .................."■

Tik dėl agitacijos komunistai niekina “buržuazi
nes” šventes, bet kada aplinkybės reikalauja, tai jie 
nuo tų švenčių iškilmių neatsisako. Štai Japonijoje 
Maskvos ambasadorius Trojanovskis užvakar dalyvavo 
mikados .(japonų imperatoriaus) Naujų Metų bankiete 
kartu su visų kapitalistiškų šalių atstovais.

• Trojanovskis ne tik priėmė kvietimą dalyvauti ja
ponų karaliaus iškilmėse, bet ir įteikė mikadai sveiki
nimą su savo ir kitų valstybių pasiuntinių parašais. 
Suprantama, kad tame sveikinime sovietų ambasado
rius nekalbėjo apie “leninizmą”, bet šlovino japonų ka
ralių ir linkėjo jam ilgįąusių metų.

W Wri'
-- y™™ m w su-;

savo w ,dar!
galėsi

KAM DĖDĖ SAMAS DUOSNUS
>.............. — ■ i

Prezidentas Hooveris per trejus metus nesiliovė 
skelbęs tą Amerikos “principą”, kad jeigu valdžia rū
pintųsi bedarbių šelpimu, tai darbininkai, kaipo įąisvo 
krašto piliečiai, jaustųsi esą pažeminti. Pųsdamą į tą 
pačią dūdą, stambioji Amerikos spauda nuolatos smer-į 
kė (ir dar tebesmerkia šiandie) “daliankų” davimą be
darbiams iš valstybės iždo.

Bet pasirodo, kad šitas “principas” anaiptol ųe vi
siems Amerikos “laisviems piliečiams” yra pritaiko
mas. Vienos anglų privatinės laivų kompanijos galva, 
Sir Alan Anderson, iškėlė protestą prieš tai, kad Jung
tinės Valstijos teikia subsidijas savo laivų kompani
joms, kurios veda kompetįciją su anglais. Pasiremda-; 
mas oficialiniais United States Shipping Board .davi
niais, p. Anderson nurodė, kad per paskutinius 12 .me
tų Amerikos valdžia davė privatinėms laivų kompani
joms $3,000,000,000 (tris bilionus dolerių) pašalpų, ne-; 
įskaitant į šitą sumą nuošimčių už tuos pinigus.

Čia ©ėdė Šamas parodė nepaprastą dųosnumą pri- 
yatimems ąsmenims. Trys bilionai dolerių tai gerais pi-j 
nigas. Jr tai sukišta į vieną tiktai biznio šaką. -Kada 
valdžia tuos pinigus šimtais milionų dolerių per metų 
metus teikė laivų kompanijoms, tai jai, matyt, nė į gal-* 
vą neatėjo mintis, kad ji šitomis “almužnomis” žeminą; 
ir suyo ‘(laiisvue $lięčiųš” įįr / ^s pe-i
kląuse, ar yaa teisinga tokioms pašalpoms ijnti žmonių 
pUmokamaęą^ksąs. Į

Jdjgu ^jpa-ijtos Jtongfese ^ų bent 
ninku atstovų, tai jie šitokius dalykus butų iškėlę aikš
tėn ir butų numaskavę tuos veidmainingus politikie
rius, kurie priešinasi valstybinei bedarbių ąpdrąudai.

I
AKLAS NACIONALIZMAS

Pgnldądiems, sąŲs. 6, I9$3 

kas ir bijo daktaro kėdės. Pa- 
.tartina vaikus pratinti prie 
daktaro nuo mažų dalykų, pav., 
pirmą sykį išegzaminuoti, kitą 
sykį biškj su šepetuku pavaly
ti ir t. t. Tokiu budu vaikas ir 
pripranta ir daugiau nebijo 
daktaro, kad ir biskutį duotis 
užgauti.

rant, visuomet galima “susiro- 
kųpti.”

■ >• : ; j

Tik tiek reikia pasakyti, kad' 
kuomet vaikui priseina .pirmą 
dantį trąąkjį o Jie t^i^yti, .tai 
vaikas išsigąsta, ypatingai dar 
kuomet papuola didelis arba, 
krūminis dantis. Tuomet vai-J

j •> t ' r. A.- • </ / 4 , v, ’

pirmtakas. Prieš Kalėdas rei-i 
chstagas (šalies parlamentas) 
priėmė gana platų amnestijos, 
įstatymą, kuris paliuosavo apie 
10*000 politinių kalinių, jų itar- 
pe ir daugelį “Geležinio Fron-. 
to” kovotojų. j

štai ką sako minėtas Angli-’ 
jos liberalų laik^tštis:

‘*Tais laikais, kada nacių; 
judėjimas dar buvo augimo 
stadijoje, Geležinis Frontas 
daugiau, negu kas kitas, su
mobilizavo darbininkų klasę 
prieš Hitlerį. Geležiniam 
Frontui daugiausia priklauso 
’lcr^dit»s už tai, kad Hitleriui 
nepasiseko nušluoti kraštu ir 
laimrqti .bent paprastą dąųgu-į 
mą. o nuo to nepasisekimo 
pareina visi jo vėlesnieji ne-' 
,P|isisekimai ir dabartinis Jo; 
smųĮcįtųas ^eipyn. 1

“Tuo bildu respublikinė 
Vųkįętija — ir kartu su ja 
Eųrojgos cĮetm^kratijos Jtų-: 
n ®J
ęĮąųg^liųi, .^rje buvo uįtmuš- 

ar suėsti
KaUIifflU .(ir .dabftr atgaus 
laisvę) tame istoriniame 
^fliĮcte.”
Taigi tąs bešališkas ;Įaikrą#- 

jtjs pripažįstą, ikad yiaos Euro
pos demokratija ytųri būti dė
kinga socialistiniam \Vokietijos1 
proletariatui už respublikos iš-į 
gelbėjimą -nuo fašizmą. Keikia 
tikėtis, kad tie patys Vokietijos į 
darbininkai stengs apsidirbti’ 
ir su dabartine generolų beij 
dvarininkų (valdžia.

< . t... t

r
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tleno vadovaujamų famstis-

WyatQ8 k^pj^jistų 
licijos, .turėjusios apie 400,- 

400 ^liąriįų kri-
to ąbiąjoąą .ti^tąnčiai 
buvo sužeista. Hindenburgo 
dekretu
.jos .ypįdžią t(\yon rąpęnąą) įs
meigė specialius “bėdos teis
mus”, kurie aštriomis -bausmė
mis bąndįe nąvą sustabdyk tą! 
pilietinį karą, bet jie dažnai 
bąųde soĮciąli&riąlU o^ąąįzącijų^ 
narius, kurie tik gynėsi nuo 
fašistų atakų. Tuo budu “Ge
ležinio Fronto”
prieš fašistus teko daug nųken- 
įtėti. ;

Bet “Geležinis Frontas” at-į 
r(ėn\ė fašizmo šturmą prieš (res- 
pųbUkft. Pats Von Pąpęnas, ku
ris davė ląisyę siausti ^įĮerio 

įtųi^> ;ątsistaty^inti 
ir ^užleisti savo vietą won 
Bchleicheriųi, kuris jąu fųegi- 
na žmoniškiau elgtis, negu jo

. si

......... ;

Kauno “Socialdemokratas” ( 
paskelbė laišką, gavo 
na tarnąutoją 
“darbo jaunuomenės” veikėjo 
“Antano”. Jis sį^ąribą taip:

“Viktorija. J

“Netikėtai sužinojome, kąd; 
tų lunkai ‘žįeŽi^bąs’ ^orgam-į 
ząciją ir eiąi j vakarą Til- 
lųąnsę salėje. Dąbąr juk ad
ventas. Visų pirma tu netu
ri ten būti .dėl to, jog gerai 
žinai, kad esi katalike-krikš-1 
čionė. Tu turi būti “žiežir-f 
bos’ -— priešas. Tu budąmą 
ilgus metus dorų imonių-, 
tarpe, turėjai suprasti, jogi 
žmogus be tikybos — žyęris. 
Jis viską įgali žmogui padą-: 
ryti nįeko uedyejodamas. Tu- 
neprivalai \vykti į vakarėlį. 
Mes -turim tąu įrodyti, jog! 
jie tave įves į prąpųKį. Tu; 
neini į ;musų susirinkimus,' 
bet ieškai kqkių tai bedievių’ 
partijos. Tu prjyąląi ateiti- 
ryt u susirinkimą 2:80 y. v?’;

. , Y ■ ■■■. ■ • . Vi.; -1

Po Ąįtuo jėzuitiško šmeižto? 
raštu įo aųtoriąs sąyo pąvąr-^ 
d ės nepadėjo, įbet mergina, įĮcu-j 
r i ai jisai buvo adresuotas, su-, 
prato, kas 'jį paraše. Fer “So-; 
cialdemokrato” špaltas ji į jį 
atsakė: -

“Darbo Jaunuomenei! <
“Dėkui ųž laišką. Atsakau 

viešai:
“įsitįkinusi, kad Jus 1dar-i 

bo jaunuomenę „yedate pa
tamsių šunkeliais. Jūsų tiks
las: atitraukti darbi jąiąiuo- 
meųę nuo tikrojo kelio. Pa
reiškiu, kad aš iš ‘Darbo 
Jaunuomenės’ organizacijos 
išstojo yisąm laikui ir einu 
su tikrąja darbininkų orga-. 
nizacija ‘žiežįrba’.

“šalin Jūsų ^^į^įios ų»n-j: 
kos nuo darbo jąųąųpo s^e-p 
lų!

“Viktorija Lapinskaitė.”: 
šiame atsitikįnąe,, kaip mą-. 

tome, $Ugis užėjo ant akmens.; 
Bet daugelį merginų panašiais,1 
gąsdinimais ir “bedievių” šmei
žimais klerikalai atitraukią nuo, 
darbininkiškų organizaciją ir 
ląiko po savo letena. Vergišką 
nuolankumą ir tamsybę jie va-’ 
,Uina “dora”. Vienas garsiau-į 
ąiųjų tos “doros” mokytojų tai 
— pralotas Olšauskas !

jSUSIPRATĘ DARBINJNKAI j 
IŠGELBĖJO VOKIETIJĄ

NUO FAŠIZMU '

Anglijos liberalų laikraštis 
.“jManchester Guardian”, rašy
damas , apie amnestiją, kurią 
^naujasis Vokietijos parlament 
ttjas paskelbė prieš Kalėdas, 
^įvertina “Geležinio Fronto” ir 
i'ųtęięhsįbannųąr’o” .(y^ątybčą} 
Vėliavos) kovą su Hitlerio ya-«” 
dovaujamu fašizmu.

Kaip žinoma, “Beichsbąnuer”, 
tai — seną respublikos gynėjų 
organiząęijp, kurią pirmais ųie 
tais pę .rėyoliucijos jstęipė įsę 
cialdemokrątai. J ją 
įėjo Tr4 kairesnieji 
Centro i$r de^liratų įįrįijb^ 
veikėjai. ; A

KiS dąįąitin^įn 
^am^įii^d, įkuoį^e 
ti kuip ąnt mielių nacionalso
cialistų judėjimas, V^ietijos 
^Wiąkiib,ofrgąnįzaci jc^tsuįd- 

iF'rąntą” g^i x$s-

u M ■

ądžioje 
ątallkųSavo laikraščiuose Hearst’as pastaruoju laiku ėmė 

vesti propagandą po .obalsiu “Pirk amerikoniškai”. Po 
jos įtaka kai kuriuose miestuose susidarė biznierių klįų- 
bai, kurie agituoją, kad žmonės pirktų tik Aj^erikųje* 
gaminamas prekes, nes tuo budu pramonė tu^ęsian^ 
daugiau užsakymu ir darbininkams buąi^ daųgįąu 
bo. •!

Tas obalsis yra pamėgdžiojimas angių obąlsjo “^uy 
B.rjtish”. Pas anglus jisįj turi čiopos tįokios‘ uM’ 
nes anglai valdo milžinišku imne^ijį -Jie lįkits Jalą i$j-j 
gina' pirkti dominijų ir Jęąfonijų .prekf^,' idant -domi^-:'mokmtų'i^riijii, laisvoj (so- 
J9s jr Unijos pi$tij\A^^

ękon^H

■s
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“Kūjis Kojį Varo, o Pleiškis Visas,.
/Tąsa)

Jis mokėjo ražiai papasako
ti ir net sužavėjo Petrošių 
nauju dar^u* Ęetrašius ,pasi- 
ketino ateinančioj sąvaitėj pra
dėti darbą.

—Taip, taip! Laikas. ir 
mums pradėti judėti ir paro
dyti, kad ir mes jau $Hą gali- 
We! i

Petrę šis .atsikėlė, ruošdama
sis išeiti.

—O kaip su pinigais, ponas 
.Vertelga? — šypsodamasis pa
klausė Petrašis.

Vertelga lyg ir susirųpino.
—Šų kokiais pinigais? — 

tąriįum prisimindamas, pa- 
klausė jis.

—Už Val$W8
wųe Meluoto. įTeu nedaug ir

f .viso W ^ksmų.
S.tiųųu

t)»s.
—Ąha, tiesą! — čią Vertelga 

išskėtė rąijk^s,

Aį Skyrių Tvarkę ir Prižiūri 
te «^VIŲ -BAK^

•i.

VAIKŲ DANTŲ HIGIENA

—Negaliu! — atkirto jis aš
triai. — Aš taip pat turiu mo
kėti. Duok tamsta nors tuks
iantį, o likusius... na, vėliau
siai ketvirtadienį.

Ponas Šėpas susiraukė, vė- 
Įiau Vėl nusišypsojo ir paga
lios labai rimtai atsakė:

—Jai tik dėl .tamstos, ponas 
Adomai! 
Ąininkųi;
jąu tūkstantį auksinų ir duo
kite šen!

Po penkių minučių Petrašis 
važiavo vežiku namo ir gal
vojo: “Po velnių .pinigus visur 
kiša, o kaip mokėti, tai ‘apvy
lė,’ o tu žmogus kentėk! Ką 
čia dabar daryti”

Darbininkams ketinau duo
ti 1000 auksinų, na, duosiu 
5Q0. Namon Išlaidoms ir žmo
nai... na 300! Už butą bent 100 
auksinų, nes jau už du mėne
siu skolingas. šeimininkas 
šiandien pamatęs jau minėjo... 
£jai ir 900 auksinų, o siuvėjui 
?Q0 ir po pinigų. Po šimts pyp
kių!... Nagi dar Pusbadis?!... 
Jį prisiminęs, Petrašis net nu
balę: “Juk aš jam šiandien 
sakiau apeiti. Ąk, tie judošiai, 
juųą ąpvylė! Ką aš jam pasa-

Jr Petrašis iš nauja turėjo 
perdirbti savo sąmatą...

III.
Tarnas Pusbadis, tik-ką 

bepradedąs savo karjerą, bu
vo pilnoj žodžio prasmėj mė
gstąs darbą žmogus. Jis ture-., 
jo žmoną; dvejetą vaikų ir gL* 
piinaitę, kuriai samdė mokyto
ją. Tarnavo valstybinėje įstai
goje už 260 auksinų mėnesiui, 
kurių toli gražu nepakakdavo 
šeimynos išlaikymui, ^ąt kitus 
turėjo užsidirbti nuošaliai. Ir 
jis .mielai priimdavo yisokį dar
bą, kurį pasiūlydavo jam ląimin- 
gesni jo prcįes.ijęs draugai. 
ĮVašarą jis prižiūrėdavo staty
bos ^larbų, o žjęmą braižyda
vo planus, darydavo sąmątas, 
įįr ąčiu jo penuilstamam dar
bui, yargais-ne-galaįs suvesda
vo gąlą su galu.

.^įesmiku įspėti, J<ad jo vei
das, nors ir šypsojosi, bet iš
balo ir pkys pasidarė dvigu
bai didesnės, »kai išgirdo Pet- 
rašiaus žodžius:

—Apyyliau jus, mano .miela
sis ! Anksčiau
nėra ką Aikštis. Mat ir mane 
trupučiuką sųyed^įojo!...

RH>^įui ‘ gdkyą ap
kvaito, ir ^is atsilošė į kėdės 
rai¥s*i- $y‘ r«jk?s už 
butą; ryt reikia mokėti vek- 
s«y. kteįįp w $WWini,iku 
pnseis ‘turėti reikalo; ketinęs 
užmokėti krautuvai, inesinin- 
kui...

'Lu<J,n.9 Pet- 
ra^Mus
—Jamstai tuo (tarpu juo

siu, ^ąip f^koma, <įk£tnunui 
.ft^nųT^aken- 

tėk ^nstą Uiįpučiukų.
Pušįiądįs Jyg ir nubudo.

(Bus daugiau)

ir garsiai įsakė ka-
- atskaitykįte iuo-

išskėtė rąnkąs, — vargiai ar 
įiandįen kas beišeis. Taip 
<Jąųg jųrėjąu šiandien išlaidų.

yeri,eįgos veide pasirodė ne- 
už&igąnėdinimo.

—Pagalios, užeik tamsta į 
Jtontorą. I^ohąs Stepas geriau 
Žjįno dalykų stovį. Gal jis 
kaip iioirs .tamstai sumdkės..d 
Čia Jar matai tamsta mane su
vedžiojo ,paskiau tasai pasku
tinis pirkinys. Na, sudiev, pa
mėgink. Linkiu pasisekimo. 
Ateinančią savaitę laukiu!

Jis karštai paspaudė Petro- 
šio ranką ir palydėjo jį ligi 
laiptų.

—Tai sekančią sayajtę! — 
pakartojo Vertelga lydėda
mas.

—Pasistengsiu! — galvoda
mas apie savo nepasisekimą 
atsakė Petrašis.

Apsirengęs Petrašis išėjo iš 
\Vert(dgos namų ir nuėjo į‘kon- 
torą.

Iponąs Stepas, Vertelgos ^rei
kalų vedėjas, buvo Visiškai 
plikas, be'plaukis ponas, apie 
ŽO—70 indtų amžiaus. -Pama
lęs Petrašį, jis linksmai nusi
šypsojo ir padavė jam savo 
minkštą, tartum iš vatos, ran- 
*ką. ’ . . |

—Koki gi vėjai tamstą at
pūtė? — paklausė jisai vietoje 
pasveikinimo žodžių, ir Peira- 

pąųų§įrengUWąs ąįsis^o 
šalip jo kėdėn ir bemątąiU 
pąsąkoję savo reikalą.

p^n^iui nauji dar- 
fbąų, įĮčųiųcųis prąęįėti reikalingi 
pinigai, o čiar dar nedamokėta 
mž pabaigtus darbus apie 30Q0 
auto. ĮToįds pieųkiuekis, o dėl 
jų jįdk toM^ųJ Nąt nesmagu.

j^onas Supas įklausė jo už- 
simeikęs ir jo kalbos taktan 
lingavp galvą. Ba^riąu atsidu
so, pramerkė akis ir išskėlė 

pankas.
* -^0 ką aš galiu padaryti?— 

pratarė jis gana mandagiai.— 
•Bonos Vertelga paėmė nuo 
inapęs visus pinigus, o ryt šeš- 
Ją^icnis — reikia mokėti al- 
goš! Jam lengva pasakyti: 
nueikit pas Stepą! pats tartum 

„ J^eku dėjęs, o įant manęs visa 
’^vąrČia! Jį matąi suvedžiojo, o 

dėl ‘ko? Ponia Leokadija at- 
ląujino visą namą. Tai apie 
8,0Q0! Pirko žcųnės, daržus — 
20,000! O aš juk pinigų nes- 
pauzdinu, aš renku! Kad ir 
šiame iiiėpęsy— 12 tūkstančių 
išlaidų, Ąųrs iš žemės kask.

»

■

■ įi —

J 
dygsta ,tarpe penkių ir šešių 
męty yąilw 
pąprąstai žmones yądmą juos 
“Six years molors tooth”. Tų 

;Uanttų yrą tišyiso ketįųri : dų vir
šuje ir apačioje; jie yra pa- 
fys paskutįnįąi eilėje ir viršu
tinis .visuomet su apatiniu sų- 
sįdurią- Tįę $ątųri 'kelminiai, 
dąntys yrą normališkai išaugę, i 
jie yra pagelbiųinkai ,dėl Jdfy 
dygstančių dantų; kuomet jie 
yra normalėjo vietoje, jie gelbs
ti subudąyoti noi-mąlę veido 
anatomiją arba normalę išvaiz
dą. Praradus tuos dantis, pa
prastai veidą sugadina taip, 
kad ir sutaisyti negalima.

Taigi, tėvai, bukit tėvais, ne
duokit vaikams puvėsiu bur
noje laikyti. Nelaukit, kol vai
kas pradės skųstis, kad dantį 
skauda ir nebegali naktį mie
goti. Apžiųrėkit laikąs nuo lai
ko vaiko dantis ir suradę kiau
rą dantį, tuojau veskit Tas dak
tarą jr Juo vaįką ąpsąųgosit 
nuo dantų skaudėjimo'.

Daugelis ląętinų skundžiasi, 
kad jos ,vaikai bijosi daktaro., 
yįsąi ųą^są* y^ąs nąfeB?’ 
daktaro, bet jis bijo, kad jam 
'nepaliestų ^kąų$ąųčįo Jauties. 
Suprantamas .dųjy^as, yąįkąs ži
no, kad daktaras, taisydamas 

; dantį, turės paliesti jį, o .pa-S 
įmetimas suteikia ^ąpąąkW< 

skausmą. Toms motinoms, ’ku- 
rios neturi mažiausio suprati- 
įmo, kada vaiko dantys tur būt5 
įtąisomi, ipątąriąųąa yąiktą vesti 
pas 1
suprantama, nė pas tokį dakta- 

“free ,ęxamiųątįon , uet pas 
tinkųm^, nes tįę, kų$p ąąkos 
dykai .daro, paprastai .daugiąų^ 
atųna įr mažai arba nenaudin-1 
gai .padaro. AjPŽiureįęs .dantis,, 
daktaras sutaisys juos, jei' tai 
bus reikalinga, ir tąda vaikąs’ 
nebijos daktaro, jam Riebus rėk 
kaip bijoti, nes kupųiet dantis- 
ma^ąi papuvęs, gr.ęžiant Jį ne-1 
skauda. Negąlimu sąkyti, kad

tąęiją ,ąrba sųjųdięną pądarius,’ 
gyvas pantis visuųmąt turi 
jausti ; ir.gausmo 
nėra. Viem JiSrą ;tąm J>ąįsų 
daų^ Jį^yti, kaip tūli pe^i-

AVArl * «*»».« •■•*■»

<

Rašo Dr. G* I. Bložis
r.(Pabaiga)

Praradimas vaikų dantų pirm 
laiko padaro visokių nenorma- 
liškumų. Antriems dantims 
dygstant, išdygsta nenormališ- 
kai, tuomet viršutiniai su apa-’ 
tiniais neužsidaro normališkai 
ir paprastai tas padaro nenor- 
mališką gomurį. Jis būna sų-i 
trauktas ir gilus. Dėl tos vprie-i 
žasties vaikas pradeda per buri 
ųą ^kyėpųoU, kvėpavimas per; 

’jįįUKną yrą labai pavojingas,, 
nes kuomet per nosį kvėpuoją-! 
ipa, visos bakterijos yra. iškę- 
šiamos per tani tikrą gamtųsj 
.paruoštą sįątelį, ^ųrįo 'burnoje, 
įųera. Dantims neužsidarantį 
normališkai, vąikas negali gę-į 
rai sukrąųityti maisto ir tąsį 
apsunkina pilvą. Maistas ten; 
yra gerai nesuvirškinamas ib* 
tas atkar.toitinai darę kietus 
vidurius. Turėdamas kietus vį-! 
dūrius, žmogus gauna * įvairųjį 
nešvarumų į kūną.

Kuomet dantys yra sudygę; 
labai krūvoje, arba išsikraipę,7 
Jai ląbąi sunkų juos užlaikyti 
Avąriąi, o nešvarumą bąkteri-. 
jos myli. Augdamos bakterijas; 
teikia skausmo ne vien daų-j 
tims ir smegenims, bet priruę-! 
šia dirvą dėl sekančių ligų į 
širdies, reumatizmo, appendį- 
citis, pilvo suįrimo ir kitų. Tųš; 
įįgos paeiną nuo, nųędįngų pų? 
Jįy, kurie pląukįą jš .blogų jfci 
puvusių dantų.

Kuomet vaikui išdygsta pirii 
,inąs ąrįą gęrokšti-J ‘
pis, dantis, (Visuorpęt lįevai pa- 
^kąifO, tąs dantis yra pie
ninis įąfįa Atliko dantis. Tai 
^tąnibiąd^ia Kląida. ^tąi bucįas 
kaip j uos surastu kada nepaie- 
nWĮ dantys; apačioje ,arbft 
yiršųję, skaityt nuo vidurio 
priešakinio danties toliau į bur
ną: jei bus eilej tik penki dan- 
V»-.w . 0 M-M’ >
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ketvirtadienio

NAUJIENŲ KONCERTAS 
yąš. 2,ę IHet. Auditorijoj

KDLHJB4 No. 11 Nau
jas {domus jiumeris. Kaina 
45c. .Gajjm# gauti Nauji e- 
iiose*

i* K?’
m ųĄbguąįo dantys yra
tos taikomi, kad jie tarnautų

įą.^^r.AUe.
gyve

nimą gerai j’ucs prižiūrint.

į, Įte 4° dalykas! Tai 
— ir jis nusi- 
rinitu tonu:—

lėlės!
įdūręs

Pętrąšis net krūptelėjo.

■Šiandie atėjo KOVA 
No.’7.’ Galima šauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.

NAUJIENOS®» **'„■> ’*« >• "*4. ’ ; ♦ fnv M f’ ■ .|F.,
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Vienas žymiausių lietuvių chorų Amerikoje, yra “Birutės” choras. “Birutė” dainuos Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos vakare-koncerte—Sekmadienyje, Sausio 8 d., Wicker Park svetainėj, 2040 W. North Avė.

į to Apskričio delegatės. Taipgi 
| kurios esate užsilikę su mo- 

..................... kesčiais, malonėkite ateiti 
šiandien įvyksta SLA. 131 ">o-1 (|. simokcti kad lieliktllmSt

ten. kuopos susinnk.mas , spe„duotos _A B

SLA. 131 moterų kuopos me-i 
tinis susirinkimas įvyksta šian
dien, 
kare, 
nėj, 
Visos narės esate kviečiamos

Brighton Park

terii kuopos susirinkimas

6 d. sausio 7:30 vai. va-' 
McKinley Parko svetai- 

VVcstern Blvd. ir 39 St. I

susirinkti laiku, nes yra 
svarbių veikalų aptarti, 
renkama kuopos valdyba

Burnside
šiandien įvyks SLA. 63 

susirinkimas

SPORTAS

jau

Bridgeport Health Kliubo 
“Grand Opening”

Stanley BagdJnas per keletą 
metų laikė atletikos kliubą Uni- 
versal banko trobesy j. Kai ban
kas užsidarė, tai ir p. Bagdo
nas persikėlė j naują vietą, bū
tent, 3236 S. Halsted St. čia 
jis irgi įrengė atletikos kliubą, 
kuris yraJnnomas kaipo Bridge
port Health Club. Kliubo 5 pa
talpa yra daug didesnė ir pa
rankesne, negu senoji.

Kadangi visas remontas
yra užbaigtas ir kliubas pilnai 
įrengtas, tai ateinantį sekma
dienį, sausio 8 d., įvyks “grand 
opening’ ’su dideliu programų, 
ristynėmis, boksu, muzika ir 
šokiais. Ristynėse dalyvaus 
Dan Bložis, Joe. Orowicz, Stan
ley Vaištartas, Frank Gubows- 
ki, Louis Mingęla, Adam Wid- 
zes, St. Bagdonas, Young Lon- 
dos, J. J. Bagdonas ir J. Ban- 
cevičius. Programą ves John 
Mason. Bus ir dvi poros boksi
ninkų.

Apie suminėtus ristikus nė
ra reikalo daug kalbėti, kadan-

Graboriai

ir
su-

kP.

SLA. 63 kuopos metinis su-
Bus sirinkimas įvyks sausio 6 d., 7 

ir 6- vai. vakare Tuley Park svetai-

nėjo, 90th Street ir St. Law- 
rence Avė. Nariai kviečiami 
dalyvauti skaitlingai. Valdyba 
išduos raportus apie kuopos 
stovį. Pirmininkas perskaitys 
sąrašą narių, kurį kuopa gavo 
iš centro ir kuris nebuvo skab 
tytas pereitame susirinkime, 
nes neatsilankė pirmininkas. 
Kiekvienam turėtų būti įdomu 
išgirsti kaip mes stovime cent
ro knygose.

Peržiūrėjimo komisijos na
riai, B. Barniškis ir J. Rasmor 
raportuos ką jie atrado peržiū
rėdami kuopos knygas. Be to, 
bus svarstoma eile svarbių klau
simų.-—Narys,į.., ; ,,

7:30 v. vakare. Visi kliubo na
riai malonėkite dalyvauti, nes 
nuo šio susirinkimo, metinio 
priklausys veikimas 1933 me
tais.—Kliubietis.

gi jie yra gerai chicagieČiams 
žinomi, čia bus pravartu tik 
vienas kitas žodis tarti apie 
St. Vaištartą. Tai naujas lie
tuvių ristikas, kuris pasižymi 
nepaprasta jėga. Jis yra tik 
23 metų amžiaus, bet sveria 
210 svarų. Iš to galite spręsti, 
kad tai pusėtinas “galijotas’*.

Programas prasidės 2 vai. po 
pietų. Visi sporto mėgėjai yra 
kviečiami atsilankyti. Pamaty
site nė tik gražių rištynių, bėt 
turėsite progos ir linksmai pa
sišokti.—N.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Cbicago
i SKYRIUS:
1439 S. Court, Cicero, m.

Tel. Cicero 5927

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet, Auditorijoj

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

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Pertikčiiin j erdvesni ir patogesni vietą
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Rea. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISĄ S:

4645 S. Ashland Avė., 
ofiso valaadoe ouo « Iki < Ir buo • Iki 

« vai. vak. Nedaliomis patai satartl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Kctvergais it Subatomis 
2420 TV. Marquette Rd. arti Wutern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pžtnyžiomia 

1821 So. Halsted Street

Phone CanaĮ 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis paSal sutartį. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. A. L. YUSKA 
2422 TV. Marquette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliotas pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

MOTIEJUS LELINGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 4 dieną. 4 valandą ryte 193 3 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Suvalkų gub.. Panemunio pa
rapijoj, Panemunio miesto.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Oną. po tėvais Gurauskaitė. 3 
sūnus. Motiejus 18 m.. Franciš- 
ktrs 17 m. ir z\ntanas 6 metų. 2 
pusbroliai, pusseserė ir 3 švogeriai 
Gurauskai ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2042 
Coulter St.

Laidotuvės įvyks subatoj sau
sio 7 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Motiejaus Lelingio gi
mines. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Pusbroliai
Pusseserė, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavicz. Tel. Roosevelt 
2515.

MARIJONA BUKAUSKIENĖ 
po tėvais Marcinkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 3 dieną. 10:15 valandą 
vak. 1 933 m. sulaukus 43 metų 
amžiaus, gimus Raseinių apskr., 
Jurbarko parapijoj, Juzų kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Petrą. 2 dukteris Eilėn ir Ada, 
sūnų Joną, pusbrolius, pusseseres 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
W. 42 St.

Laidotuvės 
šio 7 dieną, 
iš namų bus 
kapines.

Visi a. a .Marijonos Bukauskie
nės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Pusbroliai. Pusseserės 
ir Giminės. *

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

2515

įvyks subatoj 
2:00 vai. po 
nulydėta į Tautiškas

sau- 
pietų

%

Roseland
Golden Star Kliubas šaukia 

susirinkimą < :

šįvakar, sausio 6 d., Golden 
Star kliubas laikys mėtinį su- 
sirinkmą Strumilos svetainėj,

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina, prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

'TRRADZnF"
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiąu 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

ibų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: . 
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

-—•-.,1 .....

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjio ii Europos ir cėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 9199

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 TVest 14tb Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . • . Phone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

URBA GĖLININKAS
VESTUVĖMS. BANKIETAMS
IR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS

3324 S. Auburn Avė
* e wi

Tel. Boulevard 2035

Seniausia ir Didžiausia

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

2400 TV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

S. M. SKUDAS
e r Lietuvis

grAROriūs ir BALSAMUOTOJAS
‘ Did&iė ii'/graži kbplyČia dykai

718 W. 18 St.
T«l. Roos.velt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad beturime iš
laidą užlaikymui sky
riai •

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

1 T—' "V".............

Graborius Čhiėagoj
t<546 W. 4«tb Si.

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Janai 0706

. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicągo 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomu per 25 akė
tus kaipo patyręs gydytoju chirurgu ii 
akušeris..

Gydo staigias ir chronišku ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. nth St., netoli Morgan SI 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 u Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS > .
4729 South Ashland Avė., 2 luboe 

CHICAGO, ILL. k 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
. OFISO VALANDOS: e

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 ik| 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 V. dšeuą.

Phone Midway 2880

Telefonal

' Boulevard 5203 

Boutėvard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas i 
Cicero 3724

’ Officė Valandos, 2-4: 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St 

, Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonu Yardi 0994

Dr. MAUKO KAHN
»

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pid
7 iki 8 vai. N'dėL nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200 _

IGNACAS PUPELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną. 7:10 valandą ryto 
193 3 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus. gimęs Ežerėnų apskr., Obe
lių parap.. Dečionių kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Agotą, po tėvais Žėkaitę, 
sūnų Albertą ir gimines, o Lietu
voj du brolių ir seserį.

Narys Red Rose Pašelpinio 
Kliubo. Kareivių Draugijos ir Sus. 
Rym. Kat.

Kūnas pašarvotas 
So. 49 Ct.. Cicero, 
Cicero 5779.

Laidotuvės įvyks 
šio 7 dieną. 8:00 
Eudeikio koplyčios į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Pupelio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti? 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moterie, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

randasi 1410 
III. Telefonas

subatoj. sau-
val. ryto iš

LEONARDAS NORVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 3 dieną, 2:50 valandą po 
pietų 1933 m., sulaukęs 45 am
žiaus, gimęs Laukuvos parapijoj, 
Raseinių apskr, Lietuvoj

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliudime 4 

dukteris Antaniną Gudzakienę, 
Bolese Cox, Bronislavą Goodwin, 
Stanislavą, 3 sūnūs Bronislovas, 
Stanislovas ir Aleksandras, brolį 
Juozapą, pusseserę Kazimierą Nes- 
tarienę. Juzefą Bagdonienę ir Švo- 
gerį Bagdoną, švogerj Nestarį ir 
Felix Norvilą, gimines ir pažysta
mus

Kūnas pašarvotas randasi 1708 
So Halsted St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 7 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Leonardo Norvilo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti! laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Pusbrčliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Butkus, tel. Canal 3161. ■

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino su
mis kainomis už aukštos rities palaidojimą. Mm, hiiriko 
nerokuojame už atvežimą mitusio žmogaus klišio j 
|štAit4 Dile kokios miešto dalies.

Reikalui es&nt, ihušų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš i mUSų įstaiįą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitij reikmenų ir UŽ t4 
tarnavimą jurus visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EŪDĖIKIŠ yta .lįteįM Uet&viii gvatous, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu Uetuv*" ““ 
tarnautoji!. Dykai Keturios Modefnlškdk ĖoDlyiR 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirui negu kreipsit 
kitur. ’• '"

Imli H H ĮSmamil S gg. ^J| Į-jp Bzl a g 2^
■ JUŠŲ 1

4605-07 South Henftitage Avenue
Tdefomd. YARDS W41 h 174.

.niiž.iu m-'“ ,

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
... .......jot DM 

W kur

** . .A \ ' A

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimu kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumų, skaudamą 
akių karštį, nuima, kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Vatan- 
dos nuo 10 iki 8 y. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pust pigiaus. 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys ati
taisomos be akiniu. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas,

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomią nuo .10 iki 12.
3343 South Halsted Street

Ofiso: Tel. Vktory 6891
Rez. TeL Dtetel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistu odos ligų ir veneriiką ligą

3102 So/ Halsted St
. kampas 3 Irt Street

Valu 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—2.

dO.Wner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Komplikuotuose 

AtoftllcImdoU

Ofisas ir Aklhhj Dirbtdie 

756 West 85th St 
kampai Halsted St.

Valandos .nuo . 10-r-4, nuo 6 iki 
Nedėliomb gub 10 ikį U

8

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir^Valką ligą $perialhtt

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTfi 7337 

Ofiso vai, kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 lyto (išskyrus leredomis). Taįpgi 
nuo 4 iki 8 vai vakate. Utarninkais it 
K“£S*“+«I, HYDB PARK 3J»J 

i m.................. . ............ . .............................................u............... ui............. .

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Advokatai
«R*W***Wh**SRRR**aRA***RA*A*R4MWMMWWMWM*

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisu 77 W. Wuhington St. 
Room 905 T<t Dearbom 7966 

Valandos* 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais* Urato, ir Ketv.—6 iki 9. vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette iW

.... N«m« T4 Hyde park 3395,>

JOHN B. BORDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
TeMfonaa Šute 7660: Valandos P—8 

West Side: 2151 W. 22nd St, 
PanedfiUo, Seredoa ir PStnyAoa vak. e iki 0

, , Telefonas Roosevelt 0090
Nariai: 6<59 S. Roclnrell Street 

ŪUrninko.Ketvarco ir Bubėtos vak. 7 Iki 8
Telefonas Republic 9600 

į1-p r* gilintu 

JOSEPH 1 GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Am. 
Tel. fcoulevard 2800 

JUa. 4515. Są. Ročkai 
TeL fcepublic 9723
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‘Mes juos pergalėsime’ pas
kutiniai B. Lauraičio žo džiai

. r NAUJIENOS, Cfflcago, UI
.................   n—   ......................... ....................................... ............ ■■■ —     »    —n-ąm,, 

, • *,..... . .* ’ ■ V ........................... .

grieš tai grięš, bus ko paklail- buvo surišta su blizgančiomis šokių or- 
syti. Dainininkas Jonas čiapai-
tis, kasdien po tujina kiauši- krophoną. Svarbiausi persatymai visuo- 
niu išgeria vien tuo sumetimų, m« ,buv?. Sharkey-Schmding kurni.ynės 
• ••ų f ji . už čempijonatą: žiemos olimpijada nuo

Iki paskutinės valandos neužmiršo “skriaudos, kuri jam buvo 
padaryta”, anot velionio žodžių; mirė linksmas

Paskutinis velionio no 
ras, kad brolis ir se

suo ji palaidotu
Mirė trečiadienį 5-tą valandą 

po piet
“Mes juos pergalėsime, mes 

juos pergalėsime’’ — buvo pa
skutiniai žodžiai Bruno Laurai
čio, kuris užvakar penktą va
landą vakare pasimirė Grant 
ligoninėje, 551 Grant Place, su
sirgęs neišgydoma liga -— vė
žiu.

Tuos žodžius tardamas velio
nis Bruno Lauraitis turėjo 
omenyje žmoną Stellą Kozman- 
skaitę-Lauraitienę ir kunigą 
Antaną Brišką, Nekalto prasi
dėjimo bažnyčios kleboną, prieš 
kuriuos užvedė bylas, pasako
jo Frances Pocius, velionio se
sers p. A. Pocienės duktė p-lė 
F. Pocius. Ji išbuvo prie mir
ties patalo iki velionis paskuti
niu kartu užmerkė akis ir am
žinai atsiskyrė nuo šio pasau
lio.

Ir mirdamas neužmiršo 
“skriaudos“ .

' vrs"- •...
BRUNO LAURAITIS Mirtis automatiškai už

baigė abi bylas, sako B. 
Lauraičio advokatas

Tarp Dr. Lauraičio ir žmonos 
nesusipratimas dėl laidotuvių

Bruno Lauraitis, 
trečiadienį, sausio 4 d., 
ligoninėje. Sulaukė 38-39 
amžiaus. Sirgo ilgoką 
Paveikslas nuimtas 2-3 
atgal.

kuris mirė 
Grant 
metų 
laiką, 
metai

Avokatas Richard J. Cooney, 
kuris atstovavo velionį, Bruno 
Lauraitį, bylose prieš žmoną ir 
kunigą Brišką, vakar vakare 
pareiškė, kad jo įnirtis auto
matiškai užbaigė abi bylas. Su
lig įstatymų divorso byla savo 
keliu miršta. Tas pats atsitin
ka ir su bylą ! 
Brišką, kurioje 
lavo $15,000 ūži 
lijimą”.

A pgailestau ja

prieš kunigą 
velionis reika- 
“žmonos pavi-

Artinantis įnirčiai velionis 
neužmiršo, kad, anot jo pačių 
žodžių, jam padarė skriaudą ir 
niekuomet jos neatitaisys. Ko
kia ta skriauda buvo velionis 
nespėjo parodyti lietuvių vi
suomenei. Bet faktas palieka, 
kad kiek laiko prieš mirdamas 
užvedė divorso bylą prieš žmo
ną, o kunigą Brišką patraukė 
teisman, kaltindamas j j žmonos 
paviliojimu.

Paliko šaltas į žmoną
Iki paskutinei valandai Bru

no Lauraitis paliko šaltas į 
žmoną S. Lauraitienę. Kuomet 
trečiadienį rytą ji atėjo i kam
barį, kuriame jis gulėjo ir pa
ėmusi jo ranką tarp savųjų, ją 
glostė, velionis nukreipdavo 
akis j priešingą pusę ir ranką 
atitraukdavo.

Skurdus ir vargin
gas lietuvės A. B. ir 
jos 2 sūnų likimas

Be kuro, be šviesos ,reumatiz
mo kankinama motina laukia 
ką rytojus atneš

Nereikia kartoti kiek vargo, 
skausmo tūkstančiams šeimynų 
atnešė bedarbė. Kiekvienas ži
no, kad didžiulės masės darbi
ninkų kenčia badą, šaltį ir gy
vena tiesiog nepakenčiamose 
sąlygose.

Tų aplinkybių auka yra Jo
niškiečių kliubo narė A. B. 
4506 South VVashtenay Avė, 
Brighton Parko kolonijoje.
Du sūnus ,bet nei vienas neturi 

darbo

Pralindęs anksti rytą, apie 
penktą valandą, pasakojo slau
gė, B. Lauraitis klausėsi radio 
muzikos ir linksmai, juokauda
mas, silpnu balsu niūniavo dai
nas. Vėliau, kuomet kambarin 
atėjo artimi giminaičiai, šneku
čiavo su jais. Apie 11:30 įpuo
lė j merdėjimą.

Mirė linksmas

A. B., būdama našlė, vargais- 
negalais, užaugino du sunu. 
Vyresnysis, prieš trejus metus 
kiek padirbęs, buvo paleistas. 
Motina, pati pripuolamai kai 
kada gavusi nors ir sunkiausi 
darbą, dirbo kad tik išmaitinus 
save ir vaikus.

Bet padėjimas, ganėtinai blo
gas, laikui bėgant dar labiau 
pablogėjo. Sūnus, neturėdami 
darbo, niekuo negalėjo jai pa
dėti. Tuo tarpu prie visko pri
sidėjo ir reumatizmas, kuris iš
laikė ją bejėgę lovoje 7 mė
nesius laiko.

sesers duktė ir

Nuo to laiko neatgavo są
mones iki mirties. Kambaryje, 
prie patalo buvo p. Pociene, 
sesuo, Dr. Lauraitis, brolis, p-lė 
F. Pocius - 
slaugė.

Kaip pasakojo buvę prie mir
ties patalo, jie įgijo įspūdį, kad 
velionis beveik norėjo mirti, 
nes žiurėjo šmėklai į akis links
mas, nudžiugęs, kad greit pa
sibaigs kančios, apsivylimai.

Paskutinis velionio noras
;Prieš mirdamas testamente 

išreiškė paskutinį norą, kad jį 
palaidotų brolis, Dr. Lauraitis 
ir sesuo, p. Pocienė. Pageidavo, 
kad apeigos butų atliktos Ci
cero parapijos bažnyčioje. Kiek 
teko patirti laidotuvėmis rūpi
nasi Eudeikis. Kūnas pašarvo
tas pas žmoną, 10631 South 
May St., Wasbington Heights 
apielinkėje.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
aštuntą valandą ryto. IŠ namų 
kūnas bui nulydėtas J Cicero 
parapijos šv. Antano bažnyčią 
apeigoms, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines.

B. Lauraičio 
mirtį

“Iš trumpos pažinties su B. 
Lauraičiu, “tęsė advokatas 
Cooney”, patyriau, kad jis bu
vo kilnus, malonus ir draugiš
kas žmogus. Jis buvo žmogus 
su kuriuo visuomet norėčiau 
sueiti į santykius ir draugauti* 
Reikia apgailestauti, kad mirė 
jaunas, bet nepatenkintas ir 
apviltas gyvenimu”.
Nesusipratimas dėl laidotuvių

Tris savaites prieš mirtį, ve
lionis Lauraitis, dar tuo laiku, 
namie, pas seserį, p. Pocienę, 
3137 North Harding Avė., pa
rašė paskutinį testamentą, ku
riame išreiškė norą, kad jį pa
laidotų brolis, Dr. Lauraitis. 
Bet vakar ry^ą dėl rūpinimosi 
laidotuvėmis tarp daktaro ir 
velionio žmonos p. S. Laurai- 
tienės įvyko nesusipratimas.
Brolis Dr. Lauraitis įgaliotas 

tvarkyli velionio reikalus
Ji besąlyginiai reikalavo, 

kad butų velionio kūnas per
duotas jai ir pavestas palai
dojimas. Bet kadangi testa
mente tuo reikalu rūpintis įga
liotas Dr. Lauraitis jis nesu
tiko, bet “kaipo privilegiją”, 
pasakojo brolis, sutikau, kad 
mano brolio kūnas butų pa
šarvotas jos namuose. Visais 
velionio reikalais, finansiniais, 
su daktarais, advokatais ir ki
tais aš rūpinsiuos. Velionio 
žmona, p. S. Lauraitiepė netu
rės su tuo nieko bendro”.

Testamente tarp kito ko, ve
lionis išreiškia norą, kad ap
eigos butij atliktos Cicero baž
nyčioje, kur jis kiek metų at
gal buvo vargonininku. Pasku
tiniu laiku dirbo Metropolitan 
Insurance Company, kaipo ap- 
draudos agentas ir turėjo toje 
srityje didelį pasisekimą.

Ką sako Baron Von 
Pliokšt apie sekamą 

sekmadienį
ne-

UŽr

Kaip “charities” ja rūpinasi 
> 

“Charities“ buvo prižadėjusios 
duoti vienam A. B., sunui dar
bą, po dešimtį dienų į mėnesį, 
bet priežado neišpildė. Valdžios 
šelpimo įstaiga buvo prižadė
jusi užmokėti užsilikusias ke
lių mėnesių gaso sąskaitas, bet 
atsisakė, paaiškindama, kad 
beturi daugiau pinigų.

Ką rytojus atneš?
Elektros šviesą jau senai

darė, o gasą netrukus sutiks 
taipgi toks pat likimas. Nuo
ma už kambarius užsilikusi ke
lius mėnesius, o A. B. bejėgė 
ligos kankinama, žiuri į kas
dien blogėjantį padėjimą ir su 
sūnumis laukia ką rytojus at
neš.

Butų labai gerai, jeigu atsi
rastų labdaringų žmonių, kad 
ir iš pačių Joniškiečių kliubo 
narių, ir suteiktų A ,B. nors 
kiek pagalbos, kad ji galėtų 
nusipirkti vaistų ir duonos kąs
nį sau ir vaikams.—R. š.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vaa 26 Liet. Auditorijoj Garsinkites “N-nose”

. * . 1 ■ >

Pasakoja apie Chicagos Lietu
vių Draugijos Savit. Pašalpos 
koncertą

Mano boba, mano bobos vai
kai, švogeris su žmona ir švo- 
gerio bobos vaikai—visi rengia
mės važiuoti į Chicagos Lietu
vių Draugijos Sąvitarpinės Pa
šalpos vakarą-koncertą. Visa 
Chicago šneka, kad tai bus šau
nus vakaras. Mergina nuo Par- 
nell Avė. man pasakojo, kad 
Mikas Juozavitas visą “Biru
tės” chorą ant steičiaus turė
siąs ir jiems liepsiąs dainuoti. 
Vienas jaunas vyrukas, kuris p. 
Stogio vaistinėje liekarstas per
ka irgi šnekėjo, kad uns kvarte
tą gieduosiąs.

Na, o p-lė čepukaitė jau de
vynios 'dienos kaip smuiko 
striunas tampo ,aš pats savo 
losnomis akimis mačiau, kad ji

mkžtfi'iL’iž •t M

kad savo ten.orą dar malones
niu padaryti. P-Jč Zofija Paš- 
kcVičaitč, nuo “T’ribunę” dainų 
kontesto laikų pradėjo rengtis j 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
vakarą, taip bent svietas pasa
koja. Northwestern Universite
te striunų kvaretetas ‘skambįs 
moksliškas meliodijas iš Dar- 
wino, Newtono, Kanto, Spen- 
cerio ir kitų mokslininkų mo
kslo šakų.

Na, o .juokdarys Stepukas, 
tas senas mano draugas dar iš 
tų laikų kada Bordenas buvo 
Bagdžiunu ir “didelę” banką 
VVestsideje užlaikė, amžiną at
silsi Mikas Meįdažis didelį stik
lą alaus po nikelį pardavinėjo, 
Stepukas buvo Bagdžiuno ban
ko vyriausias buhalteris, aš ta
da buvau banko kostumeris—- 
visoms bizniškoms įstaigoms 
bendrai dėjome tašką išgerda- 
mi didelį stiklą alaus pas Mi
ką už nikelį. Jau mano drau
gas Stepukas buvo garsiu ta- 
ta—vienu sykiu visą Meldažio 
svetainę prajuokindavo. O ką 
kalbėti dabar— visas pasaulis 
progresuoja ir Stepukas su juo 
sykiu. Sekmadienyje iš Stepu
ko išgirsime daugiau “fonių” 
negu iš Džian feombos kozelny- 
čios.

Well, aš visiems nuo savo 
ščyros krutinės patariu Binge
liams, nevedusiems, divorsuo- 
tiems, šeimynų tėvams ir moti
noms, taipgi ir geriems žmo
nėms būtinai atsilankyti į šitą 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
vakarą.

Beje, man šiandie telifonayo 
iš ^Bridgeporto, kad visi inte
lektualai rengiasi dalyvauti šia
me Draugijos vakare— prade
dant adv. Gugiu ir baigiant 
dr. Graičunu.' Westsidę repre
zentuos dr. Biėžis ir dr. Blo- 
žis; Northsidė—dr. Montvidas 
ir dr. Ašmenskas, Marųuette— 
dr. Narijauskas*-ir Vanagaitis, 
Bridgeportą—dr; Šimkus ir adv. 
K. Jurgelionis, 18-tą apielinkę 
—inž. August !ir Čeponis. Town 
of Lake—dr. Strikolis ir adv. 
Peters, kas reprezentuos Brigh
ton Park dar neteko sužinoti— 
Tekle dar negAVd" žinių.

Reiškia, sekmkdienyj bus di
delis kermošius,’ reiškia progra
mas bus platus ir visapusis.

Ei, good by Chicago—pasi
matysime sekmadieny j, Wicker 
Park svetainėje!

Jūsų draugas ,
Baron Von Pliokšt.

Lake Placid, N. Y.; perstatymas šokių 
orkestro muzikos, lekiant orlaiviu per 
New Yorko miestą; Wash>ington and 
Lee universiteto Fancy Dress balius iš 
Lexington, Va.; ir Siamsa Gael orkestro 
muzika iŠ Dublino, Airijos, Šv. Patricko 
dienoje.

Prie Magiško Divonėlio tarptautinio 
apsibrėžimo muzikališkų perstatymų, Šios 
valandos turėjo iš abiejų didžiųjų parti
jų politikos kalbėtojų, kurie perstatė 
savo organizacijų pažiūras; turėjo dra- 
matizacijas garsių kriminališkų bilių iš 
New York Police Department ir Federal 
Crimes iš Department of Justice, Wash-< 
ington, D. C.; perstatė tarptautiniai gar
sius operečių žvaigždes, kurie pasta
ruoju laiku pridavė romanso atmosferos, 
gi vienas iš pasaulinių komedijantų, Jack 
Pearl asmenyje, pridavė daugiau skonio 
prie programų įvairenybių.

Orkestrai, tankiausiai girdžti 
programuose, < 
dalyvavimo: Jack Denny 2; Joe Moss 
.20: George 
17; Wayne 
1 1 ; Jimmy
Ted Fliorito 7; Gus Arnheim 6; Ted 
Weems 5; Abe Lyman 5; ir Charlie 
Agnew 5.

Yra apskaičiuojama, kad Magiškas Di
vonėlis perstatyti šias programas savo 
skridimais iš miesto į miestą per metus 
keliavo išviso daugiau kaip milijoną my
lių.

Dabartiniu laiku Magiško Divonėlio 
programos yra duodamos kiekivieną Ant
radienį, Ketvirtadienį ir Šeštadienį 10:00 
vai. vakaro (ĖST) per WEAF ir visos 
šalies NBC tinklą. (Adv.)

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englevvood 5840

1---------------------------
Peter Conrad

Penktadienis, saus. 6, 1933
s a
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Financial

Finansai-Paskolos

i tose 
seka sulig skaičiumi jų

Olsen 19; Anson Weeks 
King 1 1 ; Vincent Lopez 
Grier 9; Coon-Sanders 8;

Sausio mėnesio 
išpardavimas

Nauji metai, naujas mėnuo, bet “Mid- 
vvest Stores” savininkai prisilaiko senų 
tradicijų būtent duoti savo kostumeriams 
geriausius bargenus.

Jau du metai kaip “Midwcst Stores” 
organizacija pradėjo savo biznį. Per tą 
laikotarpį nusistatymas duoti geriausias 
vertybes buvo tvirtai prisilaikomas ir 
dabar su pradžia trėčių metų, kostume- 
riai gali turėti tą patį užtikrinimą, kad 
jie galės pirkinėti tą patį maistą ir gro- 
sernės produktus “Midvvest Stores” krau
tuvėse visados su užtikrintom sutaupom.

“Nežiūrint į tai, kad “Midwest” or
ganizacija gimė per vieną iš sunkiausių 
depresijų, ji išaugo nežiūrint į sunkius 
laikus. Pasisekimas tokio augimo su
prantamai priklauso nuo to, kad tūks
tančiai ir tūkstančiai nuolatinių kostu- 
merių. kurie yra persitikrinę, kad ne
priklausomi krautuvninkal yra kiek
vienos apielinkės neįkainuojamas turtas 
ir kad jie gali suteikti kostumeriams ge
resnį, sąžiningesnį ir palankesnį patar
navimą.

Kadangi “Midwest Stores“ savininkai 
yra visuomet teisingi dėl savo kostume- 
rių, ir kadangi jie skaito kiekvieną savo 
kostumerį kaipo savo ypatišką draugą, 
jie ir turi tokį didelį pasisekimą. Be 
draugingumo ir gero.,atsjnešimo ir ma
lonaus patarnavimo/- jie duoda savo kos
tumeriams visuomet geriausį maistą už 
pastebėtinai žemas kainas.

šiandien, namų šeimininkės daugiaus 
nebu bile kokiu kitu laiku turi begalo 
būti taupiomis. Ir todėl jos pirkinėją 
“Midvvest” krautuvėse, nes jos gerai ži
no, kad “Midvvest” organizacija turi 
virš 300 narių, kad jie patys yra savi
ninkais vvarehaužių, ir kad per tas 
vvarehauzes visas maistas yra tiesiog su
perkamas iš manufaktūrų ir išdirbėjų. 
Tas reiškia kad žemiausios kainos yra 
galimos.

Toks pats nusistatymas dėl kokybes 
ir asmeninio gero patarnavimo yra gali
ma sakyti tikru užkvietitnu visiems at
silankyti į musų specialį išpardavimą, 
kuris bus laikomas gale šios savaitės vi
sose “Midvvest Stores“ krautuvėse. Smul
kus aprašymas šio išpardavimo telpa šios 
dienos laikraščio laidoje.

Laiškai Pašte
■ ' ' < PRANEŠIMAI

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešai* City Hali 

Kambarys 610

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondus ir Certifikatui of 
Deposit. 134 N. LaSalle, karnb, 316. 
Atdara vakarais.

Help Wanted—Malė 
________ Darbininkų Reikia 

rė1kX£įnGAs virėjas, vyras, kam
barys, valgis ir maža mokestis.

5702 W. 65th St.

Šie lalKkai yra ateje ii Europos 
Kam jie priklauso, tepful nueina I 
vyriausįji paštą (Clark ir Adami 
<atviu) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” loblj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kai) 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

923 Jogminas Aleksas
930 Litvinas Toni
931 Manjoals Jonas
982 Markis D
933 MinzaV Kuzma
934 Miksis Antanas
935 Morkūnas Mf. and
938 Prancizkus Ms. Vitkauski
939 Radžiūnui Kostantui 
946 Sernecjcinęį Lakelei 
950 Strumskis Ladislawas

Mrs,

Magiškas divonelis 
švenčia pirmas 
sukaktuvės oru

Populari.ka Radio i Programa perstatė 
daug įvairių pasilinksminimų per pe
reitas metus. '

Nors Lucky Strike radio programas 
buvo leidžiamos otų daugiau, kaip ke
turi metai, Magiškas Divonėlis šventė 
savo sukaktuves’ libsi neseniai. Jis pa
sikėlė į Orą pirmiausiai Japkrityj, 1931 
m. ir nuo tada padarė skaitlingus skri
dimus ir palinksminimo rekordus.

Metų laike, jis aplankė miestus tri
juose žiemyniuose, perstątydamas kiek
viename iš jų typišką šokhį muziką ir 
šokių orkestrus tuo laiku populiariŠkus. 
Į jo aplankytų miestų skaičių įeinat Ber- 
lihas, Paryžius, Londonas. Dublinas, 
Buenos Aires, Havani ir Montrealis. Jis 
nunešė klausančiai publiką: net 72 pui
kiausius orkestrus visose Šios šalies da
lyse. .■■■ ' ■>' »

P« I.ik, WmiRW0U naujieni)

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 129 
kuopos metinis susirinkimas įvyks sek
madienyje 1 vai. po pietų, sausio 8 d., 
1933 m. p. G. M. Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė., Chicago, III. 
Visi .nariai malonėkite ant paskirto lai
ko susirinkti, nes bus išduotas raportas 
iš patikrinimo kuopos knygų ir daug 
kitų svarbių dalykų ant apsvarstymo.

Pranas Janušaitis rast.

238 kuopos Susivienijimo Lietuvių 
Amerikos laikys mėtinį susirinkimą 6 d. 
sausio 7:30 vai. vak., K. Gramonto svet. 
4535 So. Rockvvell St. Visi priklau
santieji prie kuopos malonėkite atsilan
kyti, nes yra svarbių nutarimų kuopos 
reikaluose, kad su naujais metais sustip
rintum* geresnią tvarką kuopos irgi la
biausiai apkalbėti kaucijos klausimą, 
kad nebūtų kaip praeiti, pageidaujama 
kad kiekvienas pakalbinty prisirašyti 
prie Susivienijimo.

G. Povilaitis fin. rašt.
, , J . I }

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo metinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, sausio 8, 1933 
Lovvher Hali, 3029 W. Madison St., 
1 p. m. Visi būtinai atsilankykit.

Sekretorius.

Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis 
susirinkimas įvyks sausio 8 d. Chicagos 
Lietuvių Audiorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 12 vai. dieną. Visi natiai-ės ma
lonėkite skaitlingai dalyvauti.

St. Narkis sekt.

Illinois Lietuvių Paielpos Kliubas, 
laikys metini susirinkimą penktadieny, 
sausio 6 d., 1933 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 7:30 
vai, vakare. Visi kliubiečiai būtinai at
silankykite, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti, Siame susirinkime.

A. Kaulakis rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje T aut likos 
Kliubas laikys metinį susirinkimą penk
tadieny sausio 6 dieną, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonlkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų kuriuos būtinai turime aptarti. Bus 

(išduotas raportas metinių' knygų peržiu- 
|rėjimo komisijos.

Si Kuneviiia> rašt.

B
h i’» ^vuiĮdįjįĮo O
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OLYMPIA
THEATRE

4619-21 S. Ashland av.
TIKTAI 2 DIENAS

Šiandien paskutinė 
diena

Dienos laike kasdien
Įžanga nuo 1 vai. po piet iki 

6:30 vai. vak.
SUAUGUSIEMS 15c — 

VAIKAMS 10c '
Po 6:30 vai. vak. ' 

SUAUGUSIEMS 20c 
VAIKAMS 10c.

“ROAD TO LIFE”
(Didžiojo Karo Našlaičiai)

Rusijos pirma kalbanti Filmą, ku
ri nustebino ir sujaudino visą pasau
lį. Joje parodomi našlaičiai, pali
kusieji be tėvų po pasaulinio karo, 
Ši filmą atvaizdina jų širdies susijau
dinimus ir kovą su mirtimi ir už 
gyvybę.

V, ... ... .....

H— - --w<s

CLASS1FIED MS.
I—ll.-r»» 1IIMII -- II -rrir— -- -T—I—»wr ■iTnn-—

Business Service
________

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Kansas City ............... $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $8.00
Philadelphia ..............  $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Chicago

CONCERTINAS naujas ir vartotas 
labai žemomis kainomis. Mes taipgi 
pataisome. W. AIex, 2003 W. Culler- 
ton St., 1 lubos, užpakalyj.

RENDON 4 kambarių flatas naujai 
ištaisytas, su visai parankumais, pe
čium šildomas. Randasi 7228 South 
Talrnan. Savininkai

1255 S. Sawyer Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, šviesus ir ap

šildomas, su ar be valgio, prie mažos 
šeimynos. 7036 So. Artesian Avė., 1 
lubos.

Personai
____________ ___________________________

PAIEŠKAU jono Mitchell moteriškų 
rūbų siuvėjas, pirmiaus gyveno Cbica- 
^goj ant Western Avė., ir apie 55 gatvę. 
Jis pats ar kas kitas atsišaukite laišku. 
Joe Rice, 132 Pirk St. Westville, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo į bučernę ar groser- 
nę, esu patyręs. Reikalui esant galė
čiau prisidėti su pinigais. Klauskite 
Joe. Tel. Normai 8909.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

MAITAG beveik kaip naujas. Tu
riu tuojaus parduoti, už pusę kainos. 
Republic Į 744,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė su bučernės 
įtaisymais, biznis išdirbtas per daug me
tų, renda pigi, arba mainysiu ant loto.

1904 Canalport Avė.
. — O—

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Biz
nis cash. Gera vieta su mažai pinigų. 
Savininkas yra who|esale biznyj.

6843 So. Ashland Avė.
—O—

PARDAVIMUI bučernė ir gros?.-nė 
randasi geroj apielinkėj.

5108 So. Calumet Avė.
*■■■ O.. . 11

PASIDUODA bučernė pigiai, res J- 
važiuoju i kitą miestą. Box 67. 3~«0 
So. Halsted St.

Fąrms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI’ 176 akerių farma 
Lake Road b?o. 5, 65 mylios nuo Cbi- 
cagos, su gerais budinkais. gyvuliais, 
mašinerija ir visu inventorium. Mainy
mui ant Chicagos prapertes ar mortgi- 
dU’ A.' MARGIS, 

Savinidkas 
1303 W. 69tb St.

Real Estate For Sale 
NąmaLžemė Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. «— Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai, 
pirmus ir antras morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas“. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Snrith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

1 aip,
Čia NAUJIENŲ
smulkiųjų skel-
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT ggjjg
- , < •; •

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




