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Graikija Atsisakė 
Išduoti Insultą

Teisinas nusprendė, kad Samuel Insulto 
nusikaltimas nėra kriminališkas Graikijos 

įstatymais ir Insultą paliuosavo
Athenai, Graikijoj, gr. 27.— 

Graikijos apeliacijų teismas at
sisakė išduoti Jungt. Valsti
joms buvusį Chicagos visuome
nes aptarnavimo įmonių mag
natų Samuel Insultų ir jį pa- 
liuosavo.

Teismo nuosprendžiu, Insull 
gali laisvas pasilikti Graikijoj, 
arba važiuoti į kurių kitą šalį, 
kuri neturi išdavimo sutarties 
su Jungt. Valstijomis. Bet jei
gu Insull išvažiuotų į tokių ša
lį, kuri turi išdavimo sutartį, 
Jungt. Valstijos gali išnaujo 
reikalauti jo išdavimo.

Insullas buvo kaltinamas, kad 
jis išeikvojęs niekurių savo 
kompanijų pinigus, kad gelbėti 
prasispekuliavusį savo brolį 
Martin Insultą, kuris yra areš
tuotas Kanadoje.

Graikijos teismas nusprendė, 
kad tie nusikaltimai, dėl kurių 
Insullas yra kaltinamas, nėra 
kriminališki nusikaltimai ei
nant Graikijos įstatymais, nes 
Insullas iš to nepasipelnė asme
niškai. Todėl Graikijoje Insul-

teisme kilo didžiausias 
plojimas ir šauksmas, 
yra patenkinti savo 

nuosprendžiu, kad jis

las nėra kriminalinis nusidėjė
lis ir todėl Graikija negali jo 
išduoti kitai šaliai.

Teismui paskelbus, savo nuo
sprendį 
rankų 
Graikai 
teismo
nepasidavė tokiai galingai ša
liai, kaip Jungt. Valstijos ir 
nenusilenkė jos reikalavimui.

Apeliuos, jei galima
Chicago. - Naujasis valstijos 

prokuroras Courtney užgirdęs, 
kad Graikija atsisakė paliuo- 
suoti Samuel Insull pareiškė, 
kad jis tuoj aus susižinos su 
nuvykusiais Graikijon proku
roro pagelbininkais ir įsakys 
jiems tuojaus paduoti apeliaci
ją prieš tokį Graikijos teismo 
nuosprendį, jei tik bus galima 
tų padaryti einant Graikijos į- 
statvmais.

Courtney prisipažysta. kad 
jis pats nežino, ar galima bus 
apeliuoti, ar reikės pasitenkinti 
šiuo teismo nuosprendžiu.

Iškėlimas lavonų žuvusiųjų Mowcaqua, 111., kasykloje angliakasių. Kasykloje pereitą šeštadienį 
žuvo eksplozijoj 54 angliakasiai, bet tik 39 lavonai tėra išimti, nes prie kitų dar' neprieita.

DIDELE EUROPOS IR AZIJOS SUSISIEKI 
MO KONFERENCIJA KAUNE

Konferencijoj
Latvijos,

dalyvauja Vokietijos, Lietuvos, 
Rusijos, Japonijos ir Ryty 
Chinijos atstovai

Jau ke-

Mokslininkai ragina 
elektrikinius 

dolerius

Cook pavietas ieško 
$6,000,000 paskolos

27. — 
ir mo- 

suvažia-

Laidojami žiive Mo- £ 
weaqua kasyklos ek 
sploz. angliakasiai

Dalis žuvusiųjų jau palaidota. 
Nebėra vilties, kad nors vie
nas iš pasilikusių kasykloj 
angliakasių butų išlikęs gy
vas ■■■ . ■ . •

Moweaqua, III., gr. 27. — 
šiandie šis giliame liūdesyje pa
skendęs miestelis laidojo dalį 
angliakasių, kurie žuvo eksplo
zijoj vietos kasykloj. Pirmiau
sia tapo palaidotas Davė Cooley, 
po piet buvo laidojami dar ke
turi žuvusieji. Už juos pamal
das laike bendrai kelių sektų 
kunigai.

Rytoj bus laidojami šeši ka
talikai, už kuriuos pamaldas 
laikyti atvažiuos pats vysku
pas.

Iš kasyklos viso yra išimta 
39 lavonai. Dar pasilieka ka
sykloj 15 angliakasių. Prie jų 
ir stengiamųsi prieiti, nors 
nebėra mažiausios vilties, 
nors vienas jų butų išlikęs 
vas. 10 jų yra šiaurinėj
syklos daly, kur dabar siaučia 
gaisras, leidžiantis • nuodingas 
dujas. Ta dalis kasyklos tapo 
uždaryta. Penki angliakasiai 
yra pietinėj kasyklos daly, bet 
ir ta dalis kasklos, kaip pasi
rodo, yra pilna gasų, nuo kurių 
tie penki angilakasiai išsigelbė
ti negalėjo ir yra žuvę. Gel
bėjimo darbas slenka labai pa
maži, nes keliai yra užgriauti

jau 
kad 
sy
ku-

jo atkasti. 
_ ir gasaį.

Nors jau jokios vilties nebė
ra rasti Uždarytus kasykloj 
angliakasius gyvus, prie kasyk
los vis dar stovi dideli būriai 
kaskloj uždarytųjų giminių, 
tikėdamiesi, kad gal kokiu nors 
būdu uždarytieji 
gyvi.

Kasykloje žuvo 
šiai. Bet galėjo

ir yra išlikę

Atlantic, N. J., gr 
Ekonomines draugijos 
<slininkų ekonomistų 
vime buvo raginama įvesti pa
grindų pinigams—elektrą. Nie- 
<ui;ių mokslininkų nuomone, to
kie elektrikiniai doferiaų' kurie 
vadintųsi Edisono doleriais, ga- 
etų atgaivinti prekybą.

Aukso kainos yra nepasto
vios, todėl nepastovus yra ir 
auksu paremti pinigai. Elektros 
kainos gi yra pastovesnės, taip 
kad butų pastovesni ir elektros 
energija paremti pinigai.

Washington, gr. 27. — Cook 
pavieto viršininkai kreipėsi prie 
Rekonstrukcijos Finansų Korp. 
prašydami $6,000,000 paskolos 
šelpimui bedarbių ateinantį mė
nesį. Pavietas sutiko užstatyti 
dalį $17,000,000 paskolos bonų 
laidos.

Už Rusijos-Chinijos 
susitarimą kaltina 

Ameriką

Užsidarė Lenkijos 
audinyčia

54 angliaka- 
žuti ir dau- 

giau. Kasykloj dirbdavo 110 
angliakasių. Pirmai partijai 
nusileidus kasyklon ir jau ren
giantis leistis antrai partijai, 
vienas darbininkų įkišo rankų' 
į oro šaftų ir pajuto, kad nėra 
oro traukimo. Greitai duotas 
pavojaus signalas ir iš dar ne-, 
spėjusių nusileisti angliakasių 
tapo suorganizuoti pirmieji gel
bėjimo būriai.

Vietos šelpimo komitetas nu* 
tarė kreiptis prie gubernato
riaus ir prašyti pagelbos žuvu
siųjų šeimynoms, kurios atsidū
rė dideliame skurde.

Ši yra antra savo didumu 
laimė Illinois kasyklose.

5,900 rožių dėl žuvusių
Pana, III., gr. 27. — Keturi 

vietos kvietkininkai pasiuntė 
5,000 rožių žuvusiųjų Mowe- 
aqUa angliakasių šeimynoms.

Dvi vietos kasyklos tapo už
darytos iki po laidotuvių visų 
Moweaqua eksplozijoj žuvusių
jų angliakasių.

Alus—arba defici 
tas, sako Garner

Jeigu prezidentas nepasirašys 
alaus biliaus, tai demokratai 
neleisią subalansuoti biudžetų

ne-

Nusižude profesorius

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje; pietvakarių vė
jas.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:-

New Haven, Conn., gr. 27.— 
Dr. William ArthuT Lafiėld, ra
diologijos profesorius Yaleme- 
dikalej kolegijoj ir paskilbęs 
žinovas vėžio gydymo, vakar 
nusitroškino gasu savo namuo
se.

Lodz, Lenkijoj, gr. 27. — 
Delei finansinių keblumų užsi
darė Scheibler ir Gohrman au- 
dinyčios, vienos didžiausių vi
soj Europoj. Jose paprastai 
dirbdavo 14,000 darbininkų, bet 
pastaruoju laiku dirbo tik (>,- 
000.

Sarončiai Argentinoj 
sunaikino didelius 

plotus javų

neatliktus

ncpasira- 
iškils nau-

Washington, gr. 27. — De
dama pastangų priversti prezi
dentą Hooverį pasirašyti alaus 
legalizavimo bilių, arba prisi
imti ant savęs atsakomybę už 
negalėjimų subalansuoti biudže
tų, taip kad prezidentas Roose- 
veltas turės šaukti specialų kon
greso sesiją užbaigti 
Hooverio darbus.

Jeigu4 prezidentas 
šys alaus biliaus, tai
jas susirėmimas su kongresu 
ir pastarasis atsisakys subalan
suoti biudžetą ir priimti Hoo
verio programų farmų gelbėji
mu4!.

Atstovų buto pirmininkas 
Garner paskelbė, kad šiame 
kongreso posėdyje bus stengia
mus! pravesti alų, biudžetų ir 
farmų gelbėjimų. Bet jeigu 
prezidentas nepasirašys alaus 
biliaus, tai nepraeis ir kiti bi- 
liai ir biudžetas liks nesuba
lansuotas.

Formosa, Argentinoj, gr.
—Didžiausias debesys sarončių, 
kaip apskaitoma 350 mylių il
gia ir 5 mylių platumo, slenka 
palei Bermejo upę, naikindami 
javus, ir bovelnos, maizo ir ta
bako derlių. Ūkininkai yra ap
imti panikos ir šaukiasi val
džios pagelbos.

Vienas ūkininkas ir jo žmo
na nusižudė sarončiams sunai
kinus jų sodus ir linus—trijų 
metų jų darbo vaisių.

Duktė nužudė savo 
ną motiną

27.

se-

Chicago.—Auna King, 40 m., 
turbūt barnyje, savo namų rū
syje Evanstone, pastvėrė ilgų 
peilį ir nužudė savo motinų 
Jane King, 76 m. našlę. Papil
džiusi žmogžudystę, duktė su 
peiliu rankoje išbėgo lauk ir jos 
dabar visur ieškoma. Duktė 
yra pirmiau buvusi silpnapročių 
ir epileptikų prieglaudoj.

Sudegė eksplodavus 
munšaino varytuvui Turistų namely rado negyvų

Emil Lochise, 2225
porą

La Paz, Bolivijoj, gr. 26.— 
Vakar tapo atidaryta didelė ka
tedra, kutrių pastatyti ėmė be
veik šimtas metų. Vargonai jo
je yra didžiausi visoj Pietų 
Amerikoj,

kuris

Chicago
N. Mansfield Avė., sudegė eks
plodavus 50 galionų munšaino 
varytuvui jo namų rūsy. Del 
eksplozijos kilo gaisras,
sunaikino visų 2 augštų namo 
vidų. Policija mano, kad Lo- 
chisę virdamas munšainų už
migo ir neprižiūrėjo savo 
rytuvo. V . -r w , <

va-

Tokio, gr. 27.— Du japonų 
žymiausi dienraščiai paskelbė, 
kad Jungt. Valstijų užkulisinė 
diplomatija ,vedama per Jungt. 
Valstijų ambasadorių Chinijoj 
Nelson T. Johnson, yra kalta 
už Rusijos ir Chinijos atnau
jinimų diplomatinių ryšių.

Iš žinios turinio matyt, kad 
ji yra paskelbta su žinia ir pri
tarimu Japonijos valdžios, o 
gal net ir paeina iš valdžios 
šaltinių.•

Denvery Colo., gr, 27. —•Tu
ristų kempės namely, Aurora 
priemiesty, rasta negyvas Ha- 
rold Crawford, 20 m. ir. Doris 
Gillian Cool, 19 m; Abu mirę,

400 žmonių žuvo per 
tris švenčių dienas

Daugiausia žmonių žuvo 
mobilių nelaimėse

rtuto-

Chicago.—Laikraščių apskai
čiavimais, šių metų Kalėdų 
šventės labai brangiai kainavo 
žmonių gyvastimis. Įskaitant 
kasyklos nelaimę, apskaitoma, 
kad per tris švenčių dienas žu
vo apie 400 žmonių.

Kaip visuomet, daugiausia 
žmonių žuvo automobilių nelai
mėse.
automobilių žuvo per šias die
nas apie 200 žmonių; pagal 
valstijas—daugiausia Californi- 
joj ir Pennsylvanijoj.

Pirmiau per
daug žmonių žūdavo gaisruose, 
kurie kildavo nuo paprastomis 
žvakutėmis apšviestų eglaičių, 
šiemet gaisruose žuvo tik 12 
žmonių. Mažiausia 38 žmones 
žuvo muštynėse ir susišaudyme. 
10 žmonių suvažinėjo trauki
niai. 17 žmonių prigėrė, dau
giausia įlužus ledui.

Apskaitoma, kad nuo

šventes labai

Kaunas, gr. 10.
linta diena, kai Kaune posė
džiauja nepaprasta didžiule su
sisiekimo konferencija, kuri 
sprendžia prekių usisiekimo 
klausimą ^geležinkeliais, ku*rie 
jungia tolimuosius Rytus su to
limaisiais Vakarais ir net pla
čiau, nes prekes norima ga
benti net Japonijon, kuri nuo 
Azijos sausažemio atskirta jud
romis.

Konferencijoje dalyvauja šių 
valstybių atstovai: Vokietijos, 
2, Lietuvos 3, Latvijos 1, So
vietų Rusijos 3, Japonijos 7, 
Rytų Kinijos 2.

Kiekveina valstybė prisiuntė 
net po kelis atstovus (pav. Ja
ponija net 7), kas rodo, kad 
konferencijai duodama didelės 
reikšmes ir svarbos.

Klausimas, tiesa, nenaujas, 
nes jau tos valstybes pernai 
yra parirašiusios sutartį, kad 
jos prekių vežimų geležinke- c-jft dienas daugiau
hais iš Vakarų į Rytus ir at- fyrįnejUsi galimumus susitarti 
virkščiai vykdys. Faktiškai toks -r Tikimasi tačiau, kad 
susisiekimas jau ir eina, pre- konferencija pasieks susitarimą, 
kės jau vežamos, bet pasirodė, į y—padarys, kad pernai jau 
r r* ono! oinlr n n tuvi nnmo_

Išgėrė alkoholio iš radiatoriaus 
--mirė

Springfield, Mo., gr. 27.~ — 
Pritrukę degtinės švenčiant 
Kalėdas, Samuel Qualls, 68 m. 
ir jo sūnūs Henry, 24 m., pri
sileido alkoholio iš radiatoriaus 
ir jį išgėrė. Abu* mirė.

jama, kad jie galbūt nutroško 
nuo dujų, arba gal nusinuodijo 

į vynu*, kurio rastų

Ry
te n, 
tu- 
ke-

nors posėdžiauja jau kelias die
nas.

Viena, kaikurie tolimųjų 
tų atstovai, dėl konflikto 
negalėję tiesiai susisiekti, 
rėję važiuoti aplinkiniais
liais ir j konferencijų pasivėla
vę.

Antra kliūtis—tolimųjų Ry
tų konflikto atgarsiai: Japonai 
nori susisiekimo kryptimi per 
Korėjų, kinai kita kryptimi.

Trečia, Sovietų Rusija, kaip 
išrodo, gal permažai vertinanti 
tranzito svarbumų, nors jai jis 
duoda didžiausias pajamas.

Lenkija taipgi painiojasi.
Mat, jei sutarties sudarymai! 

įeina Lenkija, tai tranzitas ga
li eiti dviem kriptim: per Lie- 
tuvų-Latviją, arba per Lenki
ją.

Kaikurie konferencijos daly
viai Lenkijos nenorį iš to rei
kalo išjungti. Taigi, konferen
cija pirmąsias dienas daugiau 
tyrinėjusi galimumus susitarti 

Tikimasi tačiau, kad

<ad šis susisiekimas turi nema
žų trukumų, kuriuos tenka iš- 
yginti, jei nenorima, kad susi
siekimas nutruktų ,o nutrauki
mo niekas nenori. Todėl vals
tybės pasiuntė atstovus, kad 
reikaIų'g'crtanK'SwregtiHuotqrsri4- 
tvarkytų.

Trukumų pasirodę net tokių: 
kaikurios siuntos iš Vakarų į 
Rytus dingusios be žinios. Tai 
reikia pašalinti.

Be to, labai svarbus yra ta
rifų klausimas. * žinoma yra, 
kad susisiekimas geelžinkeliais 
yra žymiai brangesnis už susi
siekimų laivais, 
miai greitesnis, 
pos per Suecu, 
laivai tepasiekia 
o geležinkeliais—per 30, 
mai. Bet kas geležinkeliais 
išlošiama greitumu, tas laivais 
pigumu. Todėl konferencijos 
vienas uždavinių tų susisiekimų 
papiginti. ,

Negalima nepastebėti to fak
to, kad aptariamasis susisieki
mas sudaro konkurencijų lai
vams, be to, uostams, Sueco 
kanalui ir kita. Iš to galima 
spėti, kiek svarbi ši konferen
cija.

Deja, kiek teko patirti, kon
ferencija kol kas dar aiškesnių 
rezultatų nesanti pasiekusi, tuvoje

sudarytoji sutartis butų įgy
vendinta juo tobuliausiai. Ir 
tas susitarimas tikimasi paaiš
kės artimiausiomis dienomis. 
..‘ —............ ...........

Lietuvos’ elekrifikacijos 
ekonominė komisija su

sidarė veikimo planą

Bet užtat žy- 
Pav. iš Euro- 

Azijos rytus 
per 60 dienų, 

arti-

Kaunas.— Lietuvos elektrifi
kacijos ekonominės komisijos 
pirmininkas prof. Šimkus su
darė darbų planų, pagal kurį 
komisija nagrinės elektrifikaci
jos klausimus. Į darbų planų 
įtraukti tokie nagrinėtini klau
simai: Didžiosios Lietuvos 
elektros stotys ir jų galingu
mas ; elektros gamybos budai 
(šiluminės stotys, dizeilais va
romos, garo turbininės stotys, 
hidfostotis); elektros energijos 
kaina ir vartojimas šviesai, va
rikliams, šildymui ir virtuvėms, 
chemiškoms gamyboms ir kt., 
projektuojamų Nemuno ir Ne
ries hidrostočių elektros ener
gijos savikaina sezonais; Lietu
vos šiluminių stočių elektros 
energijos vartojimo išplėtimas 
šviesai, varikliams, šildymui ir 
virtuvėms, chemijos gamybai ir 
reklamai, finansinės sąlygos 
elektros gamybai išplėsti Lic-

V’Si

Linkėdami Smagesnių 
Naujų Metų

Pasiųskite Saviems Lietuvon Pinigų 
— Telegrama Jie Dar Nueis 

j Laiką.

Nanking, Chinijoj, gr. 27. — 
Dr. W. W. Yen, galva Chinijos 
delegacijos tautų sąjungoje ir 
buvęs ambasadorius Washing- 
tone>, nacionalistų valdžios tapo 
paskirtas Chinijos ambasado-

dvi bonkos. num Maskvoje

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI I VAL.



Trečiadienis, gr. 28, 193Ž

Tikros West

ŠTAI YRA NAUJAS KARAS PIGIŲJŲ

economu tlraia

Mg

pra

jŪMO^ ipžinas, Išklo

NO

laimėjimą

laiš
prie

negu tuš 
mokės be 
be bimbi

Pranešimas Pittsburgho 
apylinkės draugijoms

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės pasku
tinis pranešimas

buvo papraąti 
sudėjo ge- 

palygipamąi gąpą

2-jų Durų Sedanas, $635, f. o. b. Pontiac, Mich. Už Specialius priedus extra. Lengvus G

džiugins kiekvieną moterį 
modelis aprūpintas FisĮiei

ii* prisidėti prie
— prie surengi-

dėl to, kad tai darbas ne po
litinis, ne partyviškąs, darbas, 
kur visokių įsitikinimų žmo
nės gali dalyvauti — gali ir 
privalo.

Čekius rašykite: Lithuanian 
Memorial Room, Fimd; arba 
lietuviškai; Lietuvių, Kąpibą- 
rio 
riui 
nooka

Bimbininkų “grąžtas” Lietuvių 
Mokslo Draugijoj

Turiu štai ką pastebėti, kad 
atsišaukus komisijai per kele
tą kartų, ir man jau tris kapt 
atsišaukus, tai lietuviai paate- 
3ėjo, kad bendrovė dar gyvųo- 

j a, tai siunčią iš įvairių vietų 
visokių klausimų, bet daugelis 
visai nėra L. A. B-vės nariai, 
bet kurie tik kada yra pirkę 
kokios nors b-vės akcijas, tai 
rašo man ir įvairius reikala
vimus. stato, o gavę nup. ko
misijos narių blankas net prir 
siuntė su notąro paliudytais, 
galiojimus už juos balsuoti. 

Matomai, tą§ daroma su ge
riausiai^ norąis, bet tokius ne- 
narių baĮšųs negąlimą priskai- 
tyti, tat, kiękvieųą, prisiusią? 
mą įgaliojimai rąikto 
ti, o tas gąĮIma tik rąštįnėje 
padaryti, kur visi pįlnj rękorr. 
dai randasi.

JIŲS netikėsite iki pątys nepamatysite—ir tuomet 
' jųs dai’ pi|nai nę realizuosite iki patys nepa- 
mėginsite jim^važiuoįį! Bet kuomet Jus JAU va

žiuosite—jys žinosite, kad sis naujas Pontiac Eco- 
nomy SUaight: 8 yra. vieniiitęlis is pigiųjų kainų 
karų, kurį jums smagu bus turėti!

Nąujasai Pontiac yra ne tik “pilno didžio” ka
ras,—jisaiyraDIDĘMSkM^s—115 ęolių wheei 
basę. Ne “panašus” į Aštponių arba ‘^švelniai va
žiuojąs” kaip Aštnoniųr-jjsąįi YRA Astuonių—di
delis STRAIGHT 8. 7LąrOtt jėgos-ipžinas, Išklo
tas guma,i kad tuo bųdų prašalinti visokią vibraci
ją, Tiarai pabaro 78 Įųylias; valandą—ant ke
lio! Ir ne suvartoja daugiaus gaso negu daugelis 
mažesnių karų !

/ė., Nllfis Contcc 
Ul(K CO.
ve., ■ Evanston 
ninKhlHii<l l’ark

A’v'c.

Lietuvių Kambario Fondo 
Reikalai,

nešimu laikraščiuose ir prisiųs
ti savo atstovus. O jei nebūtų 
laiko išrinkti atstovus, tai yra 
kviečiamos draugijų valdybos 
atsilankyti į draugijų atstovų 
susirinkimą 
bendro darbo 
mo Lietuvos nepriklausomybes 
apvaikščiojimo. — S. Bakanas, 
SLA. 3-čio apskričio Rengimų 
Kom. raštininkas.

Apart šio atsišaukimo, šio
mis dienomis, t. y. prieš Kalė
das, tąpo išsiųntjnėti į seimą 
pakvietimai tięms, kurie yra 
pridavę antrašus ir kurių tu- 
rėjąmg ge^us antrašus.

Pasitikėdamas, kad neliks 
nei vieno šėrinipko, kuris ma
tęs šį .paskutinį paskelbimą, 
neateitų pagalbon, pasilieku 
viso gero linkėdamas.

Lltįųaniąn Development Cor- 
porąįipp, 294

plitusi žole, vadinama loco, 
t. y., pasiutėlė, šis augalas 
labai kenkia arkliams. Pap
rastą! arkliai jos neėda, bet 
vieną kartą ją pamėginę, nu
stoja ėsti kitokią žolę. Arklys, 
misdamas loco žole, liesėja, 
vengia kitų arklių draugystės, 
neprisileidžia arti žmogaus, 
žodžiu, kaip opiumas veikia 
žmogų, taip loco veikia arklį: 
kartą pamėginęs jis jau ne
gali atprasti, kol galą gauna. 
Šis augalas arklių augintojams 
pridaro dug nuostolių, ypač 
žiemos metu.

NtyPtH (’HICAUO BUCE, CO.
H<^M> Commerctal Avė.

KTEH^IUCKO HAl.KS & SRRVICK, Ine
(M|SB Cottaje

■ WEŠT
COMMVNITY MOTORU,

4041) W. StKMtt, MAUKS ~ —

RS, Ine., Distributoriai, 235 E. 33rd Street
COMMtlNITY MOTORS, Inę. 

7718 Stony InImimI Avė.
COMMKKCIAL MOTORS 

12810 W<wtern Avė., Bhic lalanti
EREI) HALE MOTOR. SALES 

(HU 7 S. W<*tern Avė.
HOLE MOTORS, Ine. 

3313 So. Ashluud Avė.
MeFARLANl) & KEENAN, Jnc. 
< 7(W7 S. Hakted St. 
MILDA ALTO SALES 

80(1 W. 31<it St.
roseland blick sales co. 

10838 S. Mlthlgun Avy.

Įrengiiųui Lietuvių Kamba
rio Ęittsburgho Universitete 
reikia sudėti bent $5,000. Ne
lengva tiek sudėti šiais ląi? 
kais. Be’ ne taip jau baisiai ir 
sunku. Atsiminkime Rusų 
skyriaus rengimą Paryžiaus 
pasaulinėje parodoje 1900 m.

Tada laikai nebuvo geresni, 
—sako vieųas Paryžiaus Pa
rodos darbuotojas. Prezidento 
Cleveląndo laikais, l$93-96 
metais, krizis buvo baisesnis, 
negu dabar. Mes visi buvome 
biednesni. Inteligentų, — ka
žin ar Inivp.koki penki redak
toriai, keturi, daktarai, o ad
vokatų, rodos, nebuvo nė vie
no. Biznierių ir nedaug tebu
vo. Lietuviai 
darbininkai. Ir j 
ra sumą 
greitu laiku. Amerikoje nurin
kta $2,163.24. Europoje — 
markių 1273.35. Iš viso į pus
trečio tuksiančio Amerikos 
dolerių (žiun Albumas Liet. 
Paryžiaus Parodos).

Taigi dabar galime visas 
abejones mesti į šalį ir drąsiai 
pasisakyti, kad lietuvių tau
tos kultūros paminklui sudė
ti reikiamą sumą galima, ir

ne pirmą kartą gelbsti ne 
savo nariams bedarbiams, 
ir streikieriams. Vadinasi, 
nėra jokis komunistų nuo

pelnas. Bimbininkų piršimasis, 
kad LMD. susidėtų su komunis
tų komitetais dėl bedarbių šel
pimo yra daugiau, 
čia “procia”. LMD. 
darbiais rūpintis ii 
ninku pagalbos.

Apie trečią neva 
dėl A. Vainoriaus įnešimo, tai 
yra daugiau, negu juokinga 
ir, tu r būt, nėra reikalo daug 
nė kalbėti. Tik reikia pasakyti, 
kad A. Vainorius yra pažan
gus draugijų darbuotojas ir jis

[Acme-P. 0 A. Photo]

Camille Chautemps, Frąnči 
jos vidaus reikalų ministeris.

Per eilę metų Pittsburgho 
lietuvių draugijos rengia kas 
metai Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimą ir 
SLA. 3-eias apskritis dažnai 
ima iniciatyvą atsišaukti į 
draugijas, kad sudarius bend
rą Pittsburgho lietuvių komi
tetą dėl surengimo. Arba kaip 
paprastai sakoma: vasario 16 
paminėjimo.

šiais metais, kad tinkamai 
paminėjus Lietuvos nepriklau- 
somvbės 15-kos metu sukaktu
vių šventę, SLA. 3-čias apskri
tis išsiuntinėjo visoms (Pitts
burgho draugijoms (kurių ad
resai buvo žinomi) pakvietimo 
laiškus, kad išrinktų atstovus 
ir prisiųstų į draugijų atsto
vų susirinkimą, kuris Įvyks 
nedėlioj, sausio 8 d. 1933 m. 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St., Pitts- 
burgh, Pa. Susirinkimas pra
sidės 7:30 vai. vakaro.

šiame Pittsburgho lietuvių 
draugijų atstovų susirinkime 
bus sudarytas bendras komite
tas dėl surengimo Lietuvos 
nepriklausomybės 15-kos metų 
sukaktuvių šventės bei aptar
ta iškilmių programas.

Yra kviečiamos visos Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių 
draugijos, kad prisiųstų savo 
atstovus j viršminėtą draugi
jų atstovų susirinkimą. Jei ku
rią draugiją pakvietimo 
kas. dėl vienos ar kitos 
žasties nebūtų pasiekęs, 
prašome pasinaudoti šiuo

Fondas, o siųskite sekretp 
: W. Zamblapskas, 31; Mi 

Avė., Pittsburgh, Pa. 
—S pandos Komisija,

appointmentais, kurie 
Kiekvienas uždarytas 
No Draft Individuališkai Kontroliuojama Venti 
Ijaciją—visai naujas padarinys, sų naująis patogų 
mąis, saugumu kurį nebūtumėte nupirkę praėju 
siais metais u ž

Jums šiandien jau nebereikės daugiau vargti su 
paprastais karais. Generąl Motors išleido ant rin
kos didelį straight 8 pigiųjų kailių srityj! Važiuo
kite šiuo nąuju Pontiac dabar. Palyginkite sų kiek
vienu kitu pigios rųšies karu, Vartok šių aukščiau 
paduotų toblytęlę kaipo rodyklę įvertipiųiųi. Pankui 
pasirinkite karų, kuris duos jums Dauginusią ųž 
Jūsų Pinigų. General Motors, didelis, 115 colių, 77 
arklių jėgos Pontiac Economy Straight 8 yrą pui? 
klausias, greičiausias karas kada nors pasiūlytas 
šia žema kainų.

niekad savo pažiūrų nemainė 
ir nemainys. Veltui bimbinin- 
kai džiaugiasi ir kvailą pasa
ką pasakoja, kad Vainorius ki
tą syk buk priešindavęsis dar
bininkiškiems įnešimams. Vai
norius visados rėmė ir remia 
darbininkiškus reikalus, bet ne 
komunistų užmačias.

O kaslink to rengimosi prie 
iŠspyrimo “kitų reakcininkų” 
iš LMD. komiteto, tai irgi yra 
tuščia ir kvaila pasaka. Tie 
“spyrimai” jau yra išbandyti 
da tais laikais, kada komunis
tai buvo galingi ir jie tiek te- 
laimėdavo, kaip “Zablockis ant 
muilo”. Šiais laikais, kada ko
munistai yra suskilę, tai bim- 
bininkams nereikėtų nė svajo
ti apie tokius “spyrimus”.

LMD. Narys.

COMML'NITy’ »h>TOiW,Jhie.
<im imihKtt<. ..s ’5.

H|CINZ I 
8140 1

NOHTįfe'

Warneii
3087

SALES .

Cuk."mqtoh sales 
karo Avė.

PECKAT BROS. MOTOR 8ALE8.

.Ti MiidUon St.. Oelc Perk

ij; Gpl«r,ądi> (Ame 
yra pra

HM»M* 

SVNnh|SK« <MOTOB",§Xį|CB 
N.

8tb Avė., New
A. B, Strimaitis, 

sękt’ętppys.

Teko pastebėti “Laisvės” No. 
805 korespondenciją iš Pitts
burgho, kur tūlas Bimbos pa- 
rapijonas, pasivadinęs “Darbi
ninku”, aprašo LMD. metinį 
susirinkimą. Iš to aprašymo 
sužinojau, kad ščyrieji Bimbds 
parapijonai Pittsburghe turėjo 
“didelio pasisekimo” LMD. me
tiniame susirinkime arba, kaip 
paprastai sakoma, lietuvių 
draugijose komunistiškas “grę
žimas iš vidaus” einąs greit. 
Kad komunistai visokios rų
šies gręžime draugijose ir uni
jose yra geri mechanikai, tur 
būt, to nėra reikalo nė aiškin
ti. O kadangi Bimbos parapijo
nui turėjo “didelių laimėjimų“ 
LMD. metiniame susirinkime, 
tai komunistų popiežius Bim
ba tikrai turėtų atsiųsti savų 
dvasišką palaiminimą ščyriem- 
siems parapijonams už tokius 
“didelius nuopelnus“.

Iš “Laisvės“ aprašymo ten
ka sužinoti, kad LMD. meti
niame susirinkime bimbininkai 
“pragręžę tokią skylę,“ per 
kurią netrukus galės sulįsti vi
si “gerieji“ Bimbos parapijonų 
sumanymai į LMD. Nors dar 
tuo “laimėjimu“ Bimbos para- 
pi jonas Darbininkas nepilnai 
pasitenkina ir sako, kad reikė
sią daug daugiau padirbėti iki 
galutinam laimėjimui LMD. O 
tie didieji Bimbos parapijonų 
“laimėjimai” yra sekami: 1. iš
spirtas laukan buvęs tos drau
gijos reakcionierius pirminin
kas W. Gutauskas; 2. nutarta 
išrinkti komisiją, kuri rūpin
sis bedarbių reikalais, o 3. A. 
Vainorius padaręs įnešimą rū
pintis bedarbių reikalais. Gi 
tai esąs džiuginantis reiškinys, 
kad A. Vainorius daręs tokį 
darbininkišką įnešimą, kadangi 
jis niekad komunistams nepri
tardavęs ir visados kovodavęs 
prieš j uos.

Tai matote, gerbiamieji, 
kiek daug ir kokių didelių lai
mėjimų turi Bimbos parapijo
nai LMD. Tikrenybėje gi tai 
“L.” korespondentas besigirda- 
mas su tais neva laimėjimais 
ne tik save sužiniai ar nesu- 
žiniai apgaudinėja, bet ir vi
sus “L.” skaitytojus bei patį 
komunistų popiežių Bimbą.

Taip, “reakcionierius“ W. 
Gutauskas “išspirtas iš pirmi
ninko vietos“, bet kas atsisėdo 
į jo vietą? To “L.“ korespon
dentas n'epasako. Aš turiu pa
sakyti, kad J. Pociūnas, kurio 
išlinkimas LMD. pirmininko 
vieton nereiškia jokių laimėji
mų Bimbos parapijonams, — 
greičiau reiškia komunistų pra
laimėjimą.

Dabar eikime prie antro 
Bimbos parapijonų laimėjimo, 
būtent, kad LMD. išrinko ko
misiją rūpintis bedarbių reika
lais. /Pats “L.” korespondentas 
pripažįsta, kad komisija rūpin
sis LMD. nariais bedarbiais. 
Na, ir kas čia tokio nepapras
to, jei LMD. rūpinsis savo na
riais bedarbiais? Kitos draugi
jos irgi tą pat daro. Tai dary
ti jos skaito savo pareiga. LMD, 
jau

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

Virginia
Pocahontas Mine Run $5.90 

35% rupios

Pocahontas Mine Run $6.00 
50% lump (maišytos)

Pocahontas Mine Run $6.70 
70% rupios

Illinois Lump .......... $6.00

Wholesale Coal 
Distributors 

3725 So. Maplewciod ‘Avė.
Tel. Virginia 1050

■ i. '- ■ 'J.'-'

Naujas, ilgesnis, riuųuiigesųis Fistięr bodies su

PONTIAC
VERTYBĖS

Šiuomi pranešu dar kartą, 
kad šis bus paskutinis atsišau
kimas į L. A. B-vės akcinin
kus pirm busiančio metinįo 
seimo. Kurie dar nesate prida
vę savo adresų ir nesate aptei
kę įgaliojimo blankų, tai dar 
pirm seimo galite tatai pada
ryti, tik reikia greitai tas at
likti nieko nelaukiant, nes lai
ko liko visai mažai. O kiekvie
no šėrininko balsas yra butinąi 
reikalingas, kad butų galinga 
sudaryti legalis susirinkimas 
ir padaryti reikiamas pamai
nas, pakeisti konstituciją, taip 
kad be didelio vargo butų ga
lima turėti legalius seimus ir 
perorganizuoti B-vę taip, kąc 
butų galima, turėti galimybės 
veikti viską, kas bus toliai 
numatoma, naudinga organiza
cijai, arba jei norima, tai su
darę kvorumą ir reikiamą 
skaitlių balsų, nutartų likvL 
duoti organizaciją, tai kąc 
butų galima pravesti tokius nu
tarimus. Be jūsų balsų to pa
daryti nebus galimybės, tatai 
šito neprivalote pamiršti.

Liet. Atst. B-vės seimas 
bus sausio 10 d. 1933 m. 
Cornish Arms Hotel, 311 W. 
23rd St., New York, N. Y. 
Pradžia 10 vai. ryte. Kurie 
turite įteiktų įgaliojimų, tei
kitės greitai prisiųsti Cent
ro raštinėn, kad butų galimu 
bes pertikrinti, ir suklasifi
kuoti tą pačią dieną. Jei bu
tų priduota tik svetainėje 
įgaliojimai, tai negalima bu
tų tinkamai patikrinti, nes 
visų rekordų negalima nu
gabenti j svetainę.

■ <
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! IR AUKš. F. O. B 
PONTIAC, MICH.

L O O K - D R 1 V E - C O M P A R E |
CHECK 

THESE FEATURES
Pontiac 

Economy 
Straight 8

Other Care
Car No. 1 Car No. 2 Car No. 3

Straight Elght 
Engine Yes

Fisher No-Draft 
Ventllatlon 

(Individually-Controlled)
Yes *

Wheelbase 115Inches
Welght 

(4-door Sedan) 3265 Ibs.
Horsepower 77

Speed 78
Fu||-Pressure 
Lubrioation 

(Rifle-drilled 
eonneeting rodą)

•* i ■ ■' .•

1 L ■■ T -■

'k

1 Dellvered Prlce 
(Youjr favoritę model)

'■1 ■ * V '
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išgaruoja

ponias

range, kuris tęsiasi iki 65

Priekio Puošnumas

kaip pas

—kaip dabar bezdžio- 
buvo apaugęs plaukais

kimo šiluma, 
rint oro turi 
pritaikinti*).

Mat, sau- 
len'gviau

š paviršuti- 
y. raginio — 
tikro odos

būti pritaikinai orui, 
spindulių dalys vei- 
nevienodai. Raudo- 

spinduliams veikiant,

Kas yra oda.

Oda yra žmogaus kimo da
lis, kuri apsaugo musų orga-

*) 1 gramas prakaito atima iš’kū
no 0,24 Šilumos vieneto (kalorijos). 
Kaip reikiant apsirengęs, žmogus nu
stoja šilumos vieną trečdalį mažiau kaip 
nuogas. .

Angliarukštis (CO2) yra degimo lie
kana. Žmogus, vasariškai apsirengęs, iš
leidžia angliarukšties į valandą 28,4 
gramus, žiemiškai 26,9 gr„ su kailiais 
23 gramus.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Loųts Avė. Tol. Kcdzie 8202

Vanos, lietaur Tf druskos vanos. 
swimming pool. >

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
serėdomis iki 7 v. v.
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Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO 

PLATINA IR

Trečiadienis, gr. 28, 1932 NAUJIENOS, Chicagč, UI

Dr. A. Garmus.

Drabužiai ir Sveikata
Netvarkingas drabužių dėvė

jimas.

Juo žemesnė kultūra, juo 
drabužiai neįvarkingiau dė
vimi. Lietuvos kaime dar ir 
dabar nešiojami paprasti ilgi 
marškiniai viršum kelnių, dir
želiu prijuosti. Darbo metu to-i 
ki marškiniai labai kliudo, o 
dirbti prie mašinų net pavo
jinga. Plačios atlapos ranko
vės esti dirbant prie mašinų 
dažnai nelaimių priežastimi.

Dar netvarkingiau vilki kai
miečiai žiemos metu. Vyrai 
dažnai apie kaklą apsuka di
delę skepetą, o basas kojas į- 
kiša į klumpes. Moterys taip 
pat galvą apsuka kelis karius 
skepeta, kojas palikdamos vi
sai nuogas. Kelnės kaimo mo
terims svetimas dalykas. To
dėl jos dažnai persišaldo, nuo 
peršalimo gauna reumatizmą 
ir ilgai serga.

Miesto darbininkai ir darbi
ninkės pas mus irgi neturi tin
kamų darbui drabužiu.

Ši aplinkybė labai kliudo 
darbui ir nemažesnę žalą at
neša pačiam darbininkui ar 
darbininkei.

Tuo tarpu Vokietijoje, Švei
carijoje ir kitose šalyse kiek
vienos ' darbo srities darbinin
kai turi darbui atitinkamus 
drabužius. Kai kam gali atro
dyti, kad čia yra bereikalingas 
pinigų eikvojimas. Tačiau pri
sižiūrėjus geriau į darbo sąly
gas, tokie darbo drabužiai dar
bininkui sutaupo tiek sunkiai 
uždirbtus centus, fjek ir jo kū
no jėgas.

Drabužių mados dažnai 
keičiasi. Musu lietuviškos 
“ponios” pasitenkina tik Pary
žiaus skrybėlėmis ir kojinė
mis. Iškilusias į aukštybes mu-

- pamėgdžioja
tarnaitės, ir visi tuo budu su
serga “madų ligą.”

Norint geriau suprasti tin
kamų drabužių reikšmę, pri- 
seina bent trumpai susipažin
ti su musų kimo dalimi — 
oda, kuri daugiausia nukenčia 
nuo neatitinkamų drabužių 
nešiojimo.

Kaip yra gamtoje?
Gamtoje kiekvienas mažiau

sias gyvūnėlis stengiasi apsi
ginti nuo žalingos išorinės į- 
takos. Pats paprasčiausias gy
vūnėlis — ameba — odos ne
turi, bet ištikus blogoms gy
venimo sąlygoms, susijaukia 
į rutuliuką ir apsigaubia tam 
tikru kevalu, kuris apsaugoja 
jį nuo šalčio, karščio ir kito
kios blogos oro įtakos. Pergy
venusi pavojingą jos gyvybei 
laiką, ji iš kevalo išsirita.

Medžių gyvybę apsaugoja 
žievė iš šiaurės pusės net ap- 
želdama samanomis. Žuvis tu
ri žvynus, kurie apsaugo jos 
organizmą nuo aplinkumos 
blogos įtakos. Žvynai žuvims, 
plunksnos paukščiams, atlieka 
tą patį uždavinį, 
mus drabužiai,
plunksnos apsaugo kūną nuo 
lietaus, atšalimo ir neleidžia 
kunui bereikalo eikvoti kūno 
šilumos. Žinduolių žvėrių 
plaukai ir vilna turi tą pačią 
ypatybę, kaip ir plunksnos. 
Prie gyvulių žinduolių —pri
guli ir aukščiausiai išsivystęs 
žmogus. Žmogus tolimoje pra
eityje, 
nė, —-
ir jokių drabužių nežinojo.
Tik 
dėl 
prie 
dosi 
tinį
be plaukų, jis pamažu išmoko 
vartoj pagautų maistui žvė
rių kailius drabužiams, žvė
rių kailiai buvo pirmutiniai 
žmogaus drabužiai. Dar ir da
bar mes vartojame Žvėrių kai- 

' liūs šiltiems drabužiams pasi
siūdinti. Tolimos 
žmogaus oda, nors

plaukų, vis dėlto buvo nuo 
saulės, lietaus ir vėjo užgrū
dinta. Oda anų laiku žmonių 
buvo daug sveikesnė ir stip
resne. Tą galime ir dabar įsi
tikinti. Tų, kurie vasarą daž
nai maudosi ir apskritai nuo
gi ore praleidžia daug laiko, 
oda pasidaro stipresnė, atspa
resnė visokioms įtakoms. Mat, 
oda prisitaiko prie aplinky
bių.

gn, žmogaus maistas yra !ta 
pati degamoji medžiaga, kuri 
vidaus kimo gilumoje skilda
ma i chemines dalis pavirsta 
į šilumą. Kūno šilumos lygs
varą be vidujinių prietaisų re
guliuoja oda ir drabužiai. Per 
odą išgaruoja vanduo. Drabu
žių pagalba garavimą galima

[Acme-P. B A. Photo Į

Duncan Renaldo, krutamųjų 
paveikslų aktorius, vaidinęs n.e- 
laimingąjame “Trader Horn” 
paveiksle, rastas kaltas už ne
teisingu budu išgavimą Ame
rikos paso išvažiuoti i Afriką 
tame paveiksle vaidinti. Jis pa- Sausam ore 
sisakė Amerikoj 
me gi buvo įrodyta, kad jis gi
męs Rumunijoj ir nėra Ame
rikos pilietis. Jam gręsia ka
lėjimas ir deportavimas.

Saulės spinduliai labai su- 
įdetingi, jie veikia į kūną ne
vienodai. Raudonieji spindu
liai suteikia kūnui šilimą, o 
violetiniai yra šalti, veikia tik 
chemiškai užmušdami bakteri
jas kimo paviršiuje.

I Juo ore daugiau yra van
dens garų, juo daugiau išga
ruoja šilumos. Aišku, kad e- 

įsan’. drėgnam orui'arba ly- 
jjant, žmogus jaučia šaltį, ypač 
žiemos metu. Drėgnas šiltas 
oras sunkiau pakeliamas, kaip 
sausas šiltas oras, 
šame šiltame ore 
kvėpuoti.

Kartu su prakaitu
Todėl atsižiu- 
buti drabužiai

savybė apsaugo kūną nuo per- 
didelės šilumos. Mat, odos in
dai išsiplečia ir šiluma kraujo 
indais išgaruoja į aplinkumą. 
Nudegusi oda lengvai apsau
go kūną nuo ultravioletinių 
spindulių ir reguliuoja jame 
šilumą. Prakaito liaukomis 
šiluma išgaruoja aplinkumon 
ir apsaugo kūną nuo karštes
nės temperatūros, kaip pati 
kimo šiluma. Tik šios odos 
savybės dėliai galima gyventi 
karštesniuose kraštuose 
kimo temperatūrą.

Kokios jėgos veikia kūno odą.

Oda paprastai vadinama an
trais plaučiais ir antrais ink
stais. Svarbu nors skambiais 
bruožais žinoti, kaip veikia į 
gaus odą žemiau išvardyti 
veiksniai:

1. Oro ir vandens šiluma ir 
šaltis.

0. Įvairus kiti veiksniai, ku
rie veikia nrnsų odų įvairiais 
budais.

Šiluma ir šaltis ne vienodai 
veikia musų kūnų. Šaltis odų 
veikia erzinančiai. Del to me
džiagos apykaita kimo gilu 
moję stiprėja, apetitas gerėja

ypač panaudojant žiemos spor
tą.

Panašiai veikia maudymasis 
juroje, kad ir musų Palango
je. Oda nuo žiemos sporto ir 
jurų maudymosi stiprėja, o 
sveika oda yra vidaus kimo 
veidrodis. (Bus daugiau)

HZ

3. Vėjo stiprumas.
4. Oro slėgimas (spaudi

mas).
5. šviesos įtaka, — ypač 

ultravioletinių spindulių.
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per daug milijonų metų 
vyrų, patinų palinkimo 
mažaplaukių patelių ra- 
žmogus panašus j dabar- 
be plaukų žmogų. Likęs

■ -t'
praeities

jau ir be

įtakos. Oda su pagclbiniu rie
balų sluoksniu apsaugo vidaus 
organus nuo nereikalingos 
šilumos aikvojimo, o kuomet 
aplinkumos temperatūra yra 
aukštesnė už kimo tempera tu
rą, tada oda apsaugo mus nuo 
perkaitimo; oda reguliuoja 
kimo '.(Cmperalurą tarp 36-37 
laipsnių. Žemiausia tempera
tūra, kokią kūnas dar gali,pa
kelti ir atgyti minima 19°, 
aukščiausia — 42-43° (viduji
nė šiluma).

Oda susideda 
nio sluoksnio, I 
epiderminio ir
sluoksnio, t. y. poodžio. Giliau 
seka riebalinis sluoksnis, ku
ris, kaip minėta, apsaugo kū
no šilumą. Oda, kaip matyti 
iš paveikslėlio, turi visas da
lis: čia kraujo indai pasibai
gia, nervų galūnės su įvai
riais jautimo prietaisais, liau
kos, kurios — vienos odą te
pa, t. y. daro ją minkštą, ki
tos prakaitą varo ir skirsto 
šilumą po musų kūną.

Pats viršutinis odos sluoks
nis nepuri jokių maisto prie
taisų. Jis pamažu pleiskanų ir 
mažų plokštelių pavidalu dy
la ir nukrinta. Jų vieton iš 
apatinių narvelių išauga nau
jas raginis sluoksnis. Odos 
viršutinis sluoksnis apsaugo 
kūną nuo kenksmingų mikro
bų, nuo nuodų ir abelnai yra 
labai svarbi kūno apsauga nuo 
susirgimo. Įvairiausi odos su
sirgimai yra vidaus kūno at
sparumo sumažėjimas, kuo
met oda, kaipo apsauga, nu
stojusi atsparumo, negali ap
ginti kimo nuo ligos.

Nesigilindami į taip svarbų 
žmogaus kūno prietaisą, odą, 
smulkiau, čion kiekvienam 
svarbu žino'J: oda reikalinga 
švaros ir atitinkamo drabužio. 
Drabužiai turi būti pritaikinti 
taip, kad odą apgintų nuo už
teršimų dulkėmis arba pur
vais. Ode. turi savo alsavimo 
ir sekrecijos prietaisus. Oda 
ne tik turi būti neužteršta,

bet ji turi būti pridengiama 
atsižiūrint metų laiko (sezo
no) atitinkamos medžiagos 
drabužiais. Kiekvienam dar
bui reikia atitinkamo drabu
žio, kuris turi apsaugo',! odą 
nuo susirgimo. Atitinkamas 
drabužis suteikia odai galimy
bę gerai, veikti ir tvarkoje pa
laikyti žmogaus sveikatą.

Žmogaus kūnas yra tolygus 
mašinai: mašinai mašinos 
maistas —- degamoji medžia-

garavimas eina 
gimęs, teis- greičiau. Žmogus, netinkamai 

apsirengęs, išleidžia per odą 
šilumos-ir vandens daug ma
žiau. Šiais atsitikimais drabu
žiai turi 

Saulės 
kia odą 
niesiems 
oda pradžioje rausta, atsiran
da odos dažai — pigmentas 
ir paskui ji pasidaro juodai- 
geltona (=braun). ši odos

WISSIG
? Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR'MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo . 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis jiuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė.____  Tel. Crawford 5573

Datos
Kapitonas 

Pasauliniame kare
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1933 Pontiac Straight Eight Dviejų Durų Sedanas

VISAI NAUJO DEZAINO ir VISAI NAUJAS STRAIGHT EIGHT 77-arklių jėgos motoras pertaisytas ir pagerintas 
per du paskutinius metus per musų kompetentiškus inžinierius, naujasai 1 93 3 Pontiac išstatytas šiandien kaipo General
Motors paskiausis pasiulijimas žemų kainų karų srityje. Dirbtuvės listų kainos prasideda nuo $585.00.

Glotnus, pastebėtinas veikimas su aukščiausia ekonomija, tai yra kombinacija kurią siūlo straight eight motoras, turįs 
cilinderio perstatymą iš 223.4 kubiškų inčų ir beveik “ketur-kampį” ratio of bore to stroke.

Septyni nauji windstream Fisher body modeliai pasiūlomi ant 115 wheelbase. Fenderiai yra giliai nubalansuoti, it
centras sunkumo yra labai žemas. Didis ir svarumas naujo padarinio yra pasrebiamas tuo faktu, kad keturių durų sedanas, 
ngnai įrengtas pristatymui sveria 3,265 svarus.

. . . Tarp selekcijų yra visai naujos išvaizdos — uždarytas—coupled, dviejų durų, penkių pasažierių touring sedanas su 
tronku užpakalyj. Kiti automobiliai yra standartinis dviejų durų sedanas, biznio coupe, roadsteris sporto coupe ir convertible 
coupe. Pilni baloon tairai su 5:30 inČių tread yra mounted ant 17 inčių dratinių nftų. Sutrenkimo apsaugotojai yra Love- 
joy hydraulic styliaus. prijungti su guma. Dvigubas-drop channel plieno framas yra nesuienkiamai sujungtas su šešiomis 
dalimis. Kiekvienas yra aprūpintas su windshield iš pastebėtinai saugaus stiklo, ir nauju Fi$her-No Draft ventiliacijos sys- 
tema su lengvai prijungiamu apsaugos stiklo ventiliacijos skyriais dvejose panel langais. Taipgi yra cowl ventiliatoriai.

Gerai nubalansuotas padaro šį motorą labai tikiu ir eliuminuoja visokią reakciją laike važiavimo. Speciališka priežiūra 
nubalansavimo 71-svaro erankshafto, kuris važiuoja ant penkių sunkią naštą nešančių bearingų, prijungtų palaikymui kas- 
tingo blocke, ?ir kuris turi pagerintą stylingą Harmonic Balansuoto ją. Elektrikos pagelba pavilktus, keturių ritulių pistonus 
ir driliuoti fijonektuojanti rods yra subalansuoti prie plūs arba minus galymybės iki pusę svarumo vieno cento. Moto
ras yra “čushion mounted” ir penkių tvirtų paduškaičių išlvirtos gumos. Guminis izoliavimas yra pavartota 37 vietose.

Augšta cylinderių kompresija iš 128 svarų ant kiek vieno ketvirtainio inčiaus, pilnas spaudimas lubrikacijos kiek
vienam bearingui, įskyrant ir piston pins, automatiška kontrolė inžino šilumos ir apšildimui temperatūros. Cirkuliuojantis 
vanduo per visą motorą kuomet radiatorius neveikia ir sustabdomas termostato, laike šiltesnio oro, Combustion dujos pra
šalinamos iš erankkaso su pagelba perssure-suction ventiliacijos.

Trijų-jet downJdraft karburator meteris kontroliuoja šilumos platinimasi, ekonomijos 
mylių greitumos, kuomet trečias ir paskutinis jet yra atidaromas dėl pilnos jėgos ir greičiausio bėgimo. Pneumatiška ac- 
celerator pumpa paturtina šilumos mišinį laike keleto sekundų, kad pagreitinus važiavimą.

Pagerinta Syncromesh transmisija duoda greitą, tylų šiftavimą ir kreipimą gearų su ratio iš 14 ant vieno, operavi- 
mas ant taper roler bearingų duoda tvirtą ir tikrą kreipimą. Brėkiai yra mekaniški. Dial typo instrumentai yra sugrupuoti 
kairiame panelyje. Po dešinei yra patogus kompartmentas. Kojoms pėdelis yra 
pakeistas patogiu mažu guziku. Kelyj, naujasai Pontiac su ilgu vvheelbase, žemu 
gravitacijos centru, lengvu šiftavimu, pakreipimu, duoda pilną impresiją “dide
lio autOmobiliaus.” Didelis straight motoras, nežiūrint kaip greit nevažiuotumė
te, nevargina ir tuo budu pakelia Pontiac veikimą į naują skaistumą.

GertaurfM OM RenmatiSkų 
Skausmų, tako Buftalo Poni*

"Mrttj metus mane kankino rettma- 
tiimaa. Pagaliau ai išgirdau apie 
Pain-Expelleri ir nusipirkau jo bon- 
kg. Pirmas iisltepimas Juoml mo
mentaliai suteiki palengvinlmg. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninf darbą be 
tokios pageltos. Dabar Jau neturiu 
jokių gftUmų savo sąnariuose.”

U
Buffalo, N. Y.

PAIN-:EXP6LLEfi

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
1933 Pontiac Straight Eight Sport Coupe

Linijos išimtino gražumo pastebėtinas 
priekio galas šio naujo Pontiac straight 
eight.
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TEISINGOS PREKYBOS BILIUS

Kansas senatorius Capper su kongresmanu Kelly 
pagamino įstatymo sumanymą, kuriuo norima susiau
rinti kompeticiją (varžytines) prekyboje. Tas jų suma
nymas vadinasi “teisingos prekybos bilius”.

Jisai yra atkreiptas prieš garsųjį prieštrustinį 
Shermano įstatymą. To įstatymo tikslas yra, kaip žino
ma, pašalinti kompeticijos varžymą ir monopolių stei
gimą prekyboje. Vienas jo patvarkymų draudžia dide
lėms kompanijoms daryti kontraktus su pirkliais dėl 
nustatymo kainų tų kompanijų prekėms. Kompanija, 
kurios prekes pardavinėja krautuvės, neturi teisės 
krautuvėms diktuoti, kokias kainas jos privalo imti už 
jos prekes.

Šitą Shermano įstatymo patvarkymą aukščiaus 
minėtas Capper-Kelly bilius ir nori panaikinti. Jo au
toriai sako, kad vadinamieji “čenštoriai” (chain stores) 
šiandie dažnai pardavinėja įvairias prekes daug pi- 
giaus, negu individualiai krautuvninkai. Mušdami kai
nas, “čenštoriai” atitraukia pirkikus nuo smulkiųjų 
krautuvninkų ir tuo budu varo pastaruosius iš biznio.

Taigi “teisingos prekybos bŪiaus” autoriams rupi 
apginti smulkiuosius pirklius. Bet Shermano anti-trus- 
tinio įstatymo tikslas buvo savo esme toks pat. Tuomet 
norėta, pažeboti trustus, kad jie nesmaugtų nepriklau
somų, stambiojo kapitalo nekontroliuojamų biznierių.

Tikslas pasiliko toks pat, bet priemonė jam pasiek
ti šiandie siūloma visai priešinga. Prieš 25 metus buvo 
reikalaujama, kad didelėms kompanijoms butų uždraus
ta varžyti kompeticiją prekyboje; o dabar norima, kad 
tos kompanijos kompeticiją varžytų, neleisdamos “čėn- 
štoriams” perdaug mušti prekių kainas.

Pasirodo, kad neribota prekybos laisvė nėra išga
nymas smulkiamjam bizniui. Smulkusis biznis ieško iš
sigelbėjimo kainų kontroliavime. Bet jisai nori, kad tą 
kontroliavimo darbą atliktų stambusis kapitalas. Ta
čiau ar ne tas pats stambusis kapitalas valdo ir “čėn- 
štorius”, kurie smaugia nepriklausomus krautuvnin- 
kus?

TARPTAUTINĖS SKOLOS IR SOCIALISTAI

Tarptautinės skolos iššaukė aštrų konfliktą tarpe 
Jungtinių Valstijų ir jo skoli-pasaulio kreditoriaus

ninku — Europos valstybių. Visa eilė Amerikos skoli
ninkų, su Francija priešakyje, atsisakė savo skolas mo
kėti ir reikalauja, kad skolų klausimas butų peržiurė-

Pirmam pasikarščiavime, kai francuzai atsisakė 
sumokėti savo gruodžio 15 dienos skolą, Amerikos po
litikieriai ir spauda buvo pakėlę didelį triukšmą. Jie 
daug kalbėjo apie “kerštą” Francijai. Bet šiandie jau 
ima viršų blaivesnė nuotaika. Pačiame Washingtone 
vargiai dabar bent vienas rimtas žmogus abejoja, kad 
tarptautinės skolos anksčiaus ar vėliaus turės būt per
žiūrėtos ir turės būt žymiai sumažintos, jeigu ir ne vi
sai panaikintos.

Svarbiausias nuomonių skirtumas tarpe Europos 
ir Amerikos šiandie sukasi aplink tai, ar skolos Ame
rikai turi būt jungiamos su Vokietijos reparacijomis. 
Visa Europa sako: taip; o Amerika sako: ne. Bet Ame
rikai šitame punkte teks, veikiausia, nusileisti, nes sko
las nuo reparacijų skirti nėra rimto pagrindo. Pati 
Amerikos valdžia seniai užėmė tą poziciją, kad jos yra 
neatskiriamos. Kai pernai metais buvo paskelbtas Hoo- 
verio moratoriumas (kurį paskui patvirtino ir kon
gresas), tai buvo atidėtas ne tik Santarvės skolų mo
kėjimas Amerikai, bet ir Vokietijos reparacijų mokė
jimas Santarvei.

Reikia pasakyti, kad ta nuomonė, jogeį pasaulis 
turi būt paliuosuotas nuo karo skolų ir reparacijų, bu
vo jau prieš 10 metų paskelbta Socialistinio Darbinin
kų Internacionalo kongrese, kuris įvyko Frankfurte. Į 
tą kongresą buvo suvažiavę darbininkų atstovai iš įvai
rių pasaulio šalių; iš šalių, kurios laimėjo karą ir ku
rios jį pralaimėjo, ir iš neutralių šalių. Tiek “pergai
lėto jai”, tiek “pergalėtieji” tenai priėjo bendrą išvadą j 
kad karo skolų ir reparacijų mokėjimai ardo finansinę 
pusiausvirą pasaulyje ir, jeigu jie nepasiliaus, tai lai
kui bėgant sugrius tarptautinė prekyba ir visos šalys 
susilauks skaudaus krizio. "
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Orderiu kartu su atsakymu. (Tęsinys)
—Liksiu toje pačioje klasėje 

—dingtelėjo jai mintis į galvą, 
bet nenorėdama apie tai gal
voti sviedė dienyną į kertę ir 
pati puolė į lovą. Už lango 
tratėjo gatvėje vežimai, kie
me šukavo vaikai, kitame kamr 
baryje dainavo jos draugas 
besisukdamos apie namų 
darbus. Ji visą tai girdėjo ir 
jos galvoje susimaišė miglotų 
minčių debesys, ji pradėjo 
nieko nejausti... Lyg per sapną 
matė ji Juozą, juo gėrėjosi, 
džiaugėsi, kad nereikia skur
sti ir drebėti dėl kiekvieno 
mažmožio. Bet tie jos jausmai 
buvo šal*(i, lyg ledas, migloti, 
lyg pavasario debesys. Iš kitos 
pusės jai pasidarė baisu. Kas 
bus jeigu aš liksiu toje pačio
je klasėje, kaip aš akis pakel
siu, juk iki šiol taip gerai mo
kinausi.

—Tai niekis — kušterėjo jai 
j.kitą ausį — ar vienas lieka 
metus ir antrus, o tačiau gy
vena neblogiau už kitus;, bet 
už tai tos meilės smagumo 
valandos praleistos su Juozu 
atstoja visą tavo žiniją. Koks 
žmogaus gyvenimo idealas?— 
Meilė. Kas yra brangiausia?— 
Meilė. Už ką žmonės noriai 
paaukauja gyvybę? — Už mei
lę. Tat ką reiškia pasėdėti 
dveji melai dėl meilės?

—Juozas, Juozas — kartojo 
nieko nejausdamos jos lupos. 
Jeigu jis dabar ateitų prie jos 
ir norėtų ją apkabinti, jinai 
atstumtų jį su panieka, nes jis 
visam tam kaltas. Bet ji ištie
sė gražias baltas rankas, lyg 
siekdama prie J uozo, lyg par
šingus jo glamonėjimų. Dabar 
joje susidarė du kontrastu. 
Iš vienos pusės šaltas ateities 
išrokavimas stūmė nuo jos 
Juozą, liepė jai su juo nieko 
bendro neturėti, apie jį negal
voti, jį pamiršti; iš kitos pusės 
pakurti neužgesinama liepsna 
jausmai prieš pačią jos valią, 
traukė prie Juozo.

Tai buvo kova jaunos mer
gaitės sieloje, o los kovos ji
nai netlauke, jos nesuprato, 
prie jos nesiruošė. Be pamokų 
ir kasdieninių maldų, ant ku
rių buvo paremtas visas nelai
mingųjų našlaičių ir pusnaš- 
laičių auklėjimas, auklėtiniai 
buvo izoliuoti nuo tikrojo gy
venimo, visokiausių Ciniunų ir 
Raudonikių ir jiems panašių 
gyvenimo atmatų, kurie ištie- 
sų vieloje auklėti ateities “sū
nūs” privalėjč su botagu ran
koje uždarbiauti sau kąsnį 
duonos.

. V. • ■
Praėjo ruduo, praslinko šal

toji žiema, sutirpo sniegas ir 
apmirusi gamta pražaliavo. 
Pasaulis atbudo pajutęs pa
vasario nešamą gyvybę ir vi
sokie sutvėrimai džiaugėsi 
tuo pavasariu, stengėsi kuo 
daugiausiai atsigerti tos gy
vybės, to tyrojo oro*

Žiaurioji vokiečių okupacija 
nuteriojusi ir nualinusi visą 
kraštą, išspaudžiusi ašarų li
pęs, praliejusi kraujo šabi
nius, užnuodijusi kraštą ligo
mis, pasėjusi ištvirkimo sėklą 
ir padauginusi kapų skaičių, 
baigė savo dienas ir dilo po 
truputį į vakąrus prakeikimo 
ir mailįą lydima. '

Okupantams išėjus, kraštas 
atsikvėpp laisviau, bet be
tvarkė padidėjo, priviso ban
ditų, prasidėjo plėšimai, žudy
nės, turtingesniųjų (o jų bu
vo mažai) terorizavimas. Di-

68.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Tą Frankfurto kongreso nuomonę pilnai patvirti
no vėlesniųjų metų įvykiai, šiandie kapitalistinis pa
saulis yra viduryje krizio, kurį darbininkų Internacio
nalas numatė prieš 10 metų. Jeigu kapitalistinės val
džios butų tuomet paklaususios organizuotųjų darbi
ninkų balso, tai butų buvę išvengta to baisaus skurdo, 
kurį krizis atnešė žmonijai!

R. Kalnietis.

TIF QI A G 1 1 JSk D L A *3
(Vaizdelis iš Vilniaus Lietuvių Mokinių Gyvenimo)

dosnieji sodžiai sudarė savy- 
apsaugą ir laikas bėgo įtem
pime, netikri buvo kiekvieną 
valandą savo gyvenimo vien
sėdžiai.

• Vienu žodžiu kraštas pavir
to į chaosą, nebuvo jame visai* 
tvarkos. Tą stovį išnaudoda
ma “brolių” tauta ir užėmė 
kraštą, nors teko gerokai susi
durti su bolševikais. “Broliai” 
užėmę kraštą paleido tūkstan
čius atsišaukimų, žadančių už 
kelių savaičių padaryti rojų, 
kuriame nereikės dirbti, tik 
valgyti ir miegoti. Silpnapro
čiams ir šiaudadušiams tai la
bai paliko ir jie lapo “brolių” 
šalininkais. Krašto ekonominė 
padėtis nepagerėjo nė trupu
čio. Skurdas, badas; ir pries
pauda slėgė gyventojus, nors 
sauja lėkajų nenustojo žadė
jusi rojaus.

Tas gyvenimo sąlygų atsi
mainymas padarė perversmą 
ir prieglaudose. Daugumas 
auklėtinių turėdami šiokį to
kį supratimą, spruko iš ten 
ieškodami savyslovios duonos. 
Juozas taip pat buvo besiruo
šiąs apleisti prieglaudą, bet 
Julės likimas jį sulaikė. Ji 
antrus metus, sėdėjo toje pa
čioje klasėje, gyvendama vien 
tuo, ką gaudavo prieglaudoje 
ir kuo šelpdavo Juozas. Ji pa
augėjo, bet sykiu ir sumenkė
jo. Apskritus jos veidai įdu
bo, akys pajukdavo, veido iš
raiška porą lųętų pirmyn.

Juozas vis ^/šalčiau ir šal
čiau atsinešdavo prie Julės 
vengdamas još susitikti, bet 
senovės papratimu ją šelpda
vo. Ji labai aiškiai visą taj su
prato matė ir jautė bet mylė
dama Juozą iš visos širdies, 
nedrįso jam prisakyti nei žod
žio.

Juozas jausdamas, kad da
bar gali pilnai pragyventi iš 
savystovio darbo, pradėjo irgi 
rodyti savo “aš” kas ytin ne
patiko Raudonikiui. Pliniunas 
nekreipė doipės į sąlygų per
silaužimą, nes jis rado arti
mesnę savo amalui vietą — 
tokajaus. Nors jam priderėjo 
atsidūrus naujoje vietoje už
sidėti baltas pirštinaites ir 
įsitaisyti sau atatinkamus tai 
profesijai rublis, bet atsižvel
giant į brangymetį, kuris tuo
met slėgė visąi kraštą, Gimti
nas pasitenkino savo senovės 
fraku. Jo frako istorija labai 
įdomi, kaip įdomus ir pats Gi
mimo asmuo, bet jos praeities 
neliesime už ką, tikiuos skai
tytojai man dovanos.

Skirdamiesi su p. Giniunu, 
kaipo 150 vaikų auklėtoju, tu
rime pasakyti1 nors porą žod
žių apie jo tolimesnį gyveni
mą. Naujoje vietoje p. Gimti
nas išbuvo 4 metus ir opinija 
išsidirbo kuogeriausią. Brolį 
patalpino seminarijoje, bet 
kadangi tas turėjo daugiau 
savyje kariško ir don žuaniš- 
ko kraujo, tai greit gavo dip
lomą, kaipo eks-klerikas ir 
paviršėjęs keliose klebonijose 
spruko į vakarus. Sesuo —Ci- 
niutąitė lankė gimnaziją, bet 
pabuvojus savo krašte pažino 
keletą geltonsiulių ir kaž ko
kiu budu nespėjo baigti gim
nazijos, nors gal ir labai norė
jo. Kur ji dingo? — nežinia. 
Eina < į visokios paskąjos dar 
ir JkiįšitiL dienai. Pats Gipiu- 
nas kąipo neištikimas ir įta
riamas krašto pilietis, tapo iš
tremtas į vakarus^ ir jeigu ti
kėti paskutinėmis žiniomis^ tai 
0abar profesoriauja vienoje 
gimnazijoje. / 
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Anglija gruodžio 15 d. užmokėjo Amerikai $95,000,000 auksu. Paveikslėly parodo kaip auksas 

yra sveriamas iždinėje. $95,000,000 padaro apie 22 tonus aukso.

Taip vystėsi maždaug p. Ci- 
niuno karjera, kurios jam ne 
vienas nepavydėjo.

P. Raudonikis Gimimui išė-
A

jus liko vienas, bet neilgam. 
Prieglaudų valdyba savo arti
miausiame posėdyje nutarė 
vienbalsiai ieškoti naujo vedė
jo. Priešinosi tam tik šv. Kri
staus parapijos zakristijono 
žmona. Ji užsispiriamai tvirti
no, kad p. Raudonikis, o ypač 
šiame žmogaus proto pervers
mo laike, yra visiškai atitin
kamas.

—Kodėl? — paklausė lyg su 
ironija generalinis sekretorius.

—Todėl, kad jis yra kaštas 
katalikas ir išlikimas bažny
čios tarnas, o tas *yra musų 
pamatas ir idealas.

Argumentas buvo nesugriau
namas, bet atmosfera buvo vi
sai kitokia ir nežiūrint zakris
tijono žmonos, nutarimas ieš
ko'! naujo vedėjo liko priim
tas.

Rytojaus dienos “Vilniaus 
Apsileidimas” patalpino pir
mame savo puslapyje tokį 
pranešimą.

“Reikalingas tuojau prakti- 
kantas Prieglaudos vedėjo vie
tai, pageidaujama nevedęs iš
tikimas tikėjimo ir bažnyčios 
tarnas”.

Lauk'! ilgai neprisėjo. Porai 
dienų praslinkus radosi pir
mas kandidatas į auklėtojus.

Valdybos sekretorius, kuris 
užsiėmimo valandomis biure 
sėdėjo, permetė naują kandi
datą akimis ir pirmu žvilgs
niu jis jam patiko.

—Iš kur Tamsta kilimo?
—Iš Suvalkijos.
—Lietuvis?
—Taip, geradėjau — atsakė 

kandidatas ir pasilenkęs karš
tai pabučiavo sekretoriui ran
ką (sekretorius buvo dvasiš
kas asmuo). Tas jo katalikiš
kas pasielgimas dar labiau 
jį paaugštino.

—O Tamsta jau turi prakti
ką toje srityje? — paklausė 
simpatingu balsu sekretorius.

—Praktiką, kaip praktiką... 
Visą laiką buvau Rusijoje iu 
užsiminėjau vien batsiuvyje.

—Aha — sumurmėjo sekre
torius, — bet tai mažmožis.— 
Tik dovanok Tamšfa... pa
klausiu vieno dalyko.

—Labai prašau.
—Kaip tamsta žiuri į pasau

lį, tai yra kokių pažiūrų kas 
link tikėjimo.

—Tamsta geradėjau — už
raudonavo kandidatas — gi
miau, augau, jau beveik pase
nau, o kas link tikėjimo, esu 
karšias katalikas.

— Sveikinu tamstą — išties
damas ranką tarė sekretorius 
—su nauja vieta.

—Širdingai ačiū — atsakė 
papsėdamas ranką. Tą pačią 
dieną sekretorius su dviem 
narėm šv. Zitos draugijos ir 
naujais auklėtojais atvyko į 
prieglaudą. ’ Vij/ vąikįi įbuyo 
sušaukti į kiemą ir sekretorius 
supažindino naują vedėją 
piriųausiai su p. Raudonikiu, 
o paskui su vaikais. Karštes
nės mergaitės su pasipiktini- 

'mii žiurėjo, kad naujas auk-

m® 
V

lėtojas bus smarkesnis bota
gas negu p. Galiūnas.

Kitą dieną, pasibaigus gegu
žinėms pamaldos, p. Kiša, taip 
vadinosi naujas vedėjas, su
šaukė vaikus ir kad geriau 
juos pritraukus prie savęs ir 
įgijęs juose pasitikėjimo — 
pasakojo plačiai apie savo gy
venimą, kaip jam sekėsi bat- 
siuvystė, kiek jis uždirbdavo 
už batų pasiuvimą, kiek galė
jo per dieną padirbti. Auklėti
niams tas jo pasakojimas bu
vo nuobodus ir gudresnieji 
pradėjo skirstytis nesulaukę 
pabaigos.

Tokiu budu 150 abiejų lyčių 
auklėtinių gavo naują auklėto
ją ir sykiu prieglaudos vedėją, 
kuris su dideliu atsidėjimu 
mokino savo auklėtinius bat- 
siuvystės mokslo. O prieglau
dos valdyba džiaugėsi nauju 
auklėtoju.

VL
Ir ko ncpavilioja savo gra

žumu gegužės mėnuo, ko ne
traukia jis savo malonumu.

Atgijusi gamta, sužaliavę 
medžiai, pražydę sodai, su- 
šlijusi jauna, žalia žole, akyse 
tiesiog auganti laukuose javai, 
čiulbantieji nuo pirmos auš
ros spindulio iki vėlyvos nak
ties paukščiai sukelia sieloje 
tuksiančius troškimų, kurių 
jis negali nuraminti. Net šalla- 
kraujai žmones sukrunta ge
gužyje, jų sustingusios ir keva
lu aptrauktos širdys prabyla, 
jų užmušti savo naiviškumu 
jausmai ima virpėti reikalau
dami to, kas jiems priklauso.

Tai ką jau kalbėti apie pil
nus gyvybės žmones, kurie su 
lengva šypsena praleidžia kie
kvieną gyvenimo valandą, ku
riems gyvenimas yra linksmas, 
kurie nežino juodų paslaptin
gų įsakymų, tuščių grąsiniinų,, 
įkirėjusių perspėjimų. Prie to
kios rūšies žmonių priklausė 
ir Jule*. Matėm ją paskutinį 
kartą, kai ji parėjusi iš kino 
įpuolė- ą kokią tai apatiją^, ne
norą sumišusi su troškimu. 
Nuo to laiko jf vengė mintyje 
susitikti su Juozy^ vengė su 
juo kalbėti,, bet? ieškojo pro
gos, kad. jį matyti. Ir kai ji 
pamatydavo Juozą, jos jaus
mai sudrebėdavo* širdis alp
davo. Ji jautė, kad neturėtų 
visiškai jėgų atsispirti bet 
kokiain Juozo pasiūlymui. 
Taip ir įvyko. Sekmadienyje 
po mišių gavo ji trumpą laiš
kutį, kurį atnešė jai nepažįs
tamas kelių metų vaikinas:

“Šiandien lygiai keturiose, 
šv. Petro Kapinyne.”

J.....”
Visa nutirpo... —Dieve — 

atsiduso. — Koks jis negerai 
ir neatjaučiantis, juk mane 
gali pašalinti iš prieglaudos. 
Kas kitą jam. Taip kalbėjo jos 
lupos, bet širdis sakė ką kitą.

Pq pietų Juozas nuėjo ja
vais keliais, (Julė; su dideliu 
vargų išsiprašė pas tetą, bet 
tai iki šešių. Išėjo, iš prieglau
dos ir lyg kokio instinkto s'.u- 
unama ėjo pirmyn. Nieko ne
girdėjo, nejautė, kad žmonių 
pilnos gatvės, kad keletą sy

kių ją kas tai nuimdamas 
kepurę sveikino.

Šv. Petro kapinynas skendo 
žaliumyne. Kapas prie kapo 
užžėlę samanomis ir kerpėmis 
tūnojo tarp žalių krūmų, po 
kurių šakomis giliai žemėje il
sėjosi amžinu miegu tūkstan
čiai kūnų. Vieni kapai buvo 
visai pras-'i, be jokio pamink
lo, be jokio ženklo, puošė juos 
tik žemės išduotoji žolė. Ki
li vėl kapai buvo papuošti 
mediniais arba akmeniniais 
kryžiais, prie jų prikalta pa
minkline lentele su mirusiojo 
pavarde. Dar kiti atrodė labai 
iškilmingai aptverti geležine 
tvora, dailus šlifuo’i kryžiai, 
amžinos fotografijos, ilga bio
grafija ir šis tas iš psalmių ir 
šv. Rašto. Nelygybė ir čia vieš
patavo, nors likimas buvo gal 
visų vienodas...

Baro krūmai čia auga tie
siog susipynę. Buvo tokių vie
tų, kad rateliu suaugę krū
mai sudarydavo mažą darže
lį, į kurį ■ patekus galima bu
vo pasislėpti nuo žmonių a- 
kių. įėjimas buvo leidžiamas.

Saulė kopo vakarop ir gė
lių kvapas bei medžių buvo 
be galo malonus ir pilnas sma
gumo. Siauromis ir vingiuo’o- 
mis kapinyno alėjomis slan
kiojo susikibusios panelės ir 
džiaugėsi tuo malonumu, ku
riuo pripildė širdis meile ir 
jai pritarianti pavasario atgi
jusi gamta. Juozas senai jau 
laukė Julės ir nekantrauti 
pradėjo, manydamas, kad jos 
galėjo gudri perdėti nė iš prie
glaudas ncbeišleisti. Taip pra
ėjo ištisa valanda, kol galop 
pasirodė laukiamoji Julė. Ji 
atrodė dabar kcis'ai* Veidas 
truputį išblyškęs, nusigandęs; 
akys pilnos baimės ir aistros, 
krūtinė smarkiai plakė kilno
dama dvi gražias krūtis, ku- 
rio» buvo išsivysčiusios visoje 
pilnumoje.

(Bus daugiau)

KULTŪRA N<h U Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c: Galima gauti Naujie
nose,

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andehnan, 284 Tremont St» 
Boston, Mess.

^ii-’......

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguąy pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 5 centai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti.; Jfeai 
tenai stovi ne savo »ma- 
sumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
■'H .....7....■
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Tw OHsagos
' Lietuvių

Roselando bedarbiai 
lošė “Kalėdų Diedu
ko” rolę 500 vaiky
Bedarbių lokąlasNo. 54 šešta

dienį surengė linksmų eg
laitę savo, mariams

Chicago Workers Coinniittec 
on Unemployment, lokalas 51, 
Roselande, šeštadienį, gruod
žio 24 d., surengė bedarbių 
vaikučiams Kalėdų eglaitę, 
“Christmas Tree Party”, sve
tainėje, 233 West lll!h St. bo
kalas registravo savo narių 
vaikučius, kurių viro buvo 
apie 500 ir šeštadienį 1:30 
p. p. sukvietė visus pas “Ka
lėdų Diedukų”.
Prisirinko pilna svetainė vaikų

Svetainė, neperdidelė, buvo 
pilna vaikučių. Eglaitė gra
žiai apkaišiota pagražinimais, 
šviesomis. Būrys bedarbių, pa
rinktų į komitetų, vaikučius 
tvarko, sodina, rengia saldai
nius ir kitas dovanas.

Netrukus tarpduryje pasiro
dė senas Kalėdų Diedukas, su 
žila barzda, maišu ant pečių. 
Kitų maišų nešė atatinkamai 
aprėdytas juodveidis. Tai Ka
lėdų Dieduko pagelbininkas. 
Sukliko, nusidžiaugė vaikai 
“Santa Claus” pajnate.

[Acme-P. tJ A. Photo]

Jaunas žmogžudys ir plėšikas James (Iggy) Verecha, 17 m., 
Chicagos teismo pasmerktas mirčiai, šerifo padėjėjo' vedamas 

iš teisino Į kalėjimą

Penktadieni Įvyksta 
Liet. Darb. N. B-ves 
priešm. susirinkimas

THAS’ O. K., Mike. We read 
that confounded magazine too, 
besides as conductor, you gotta 
have a real vocabulary.

HUMOB, ii the pafcs-wor4 
during the pcriod of this dizzji 
depression, and we intepd that 
laughter be k ing for an evenf 
ing.

THE CHORUS has beei| 
practicing an ajmost tfnbelievj 
able numbęr of; songs to pre| 
sent op that one evenipg, antį 
learned them so well that only 
the few finishing touvhes neį 
cessary wil| make theip, a truq 
ipterpretation of, deljcate, soffy 
robust and rou'nded melodieS} 
rendered onjy as a well-balanc- 
ed chorus can render them.

IF YOU DON’T believe us, 
consult Al Bagdon, or. better 
štili, ask Mrs. Miller whq 
frowns on the bass sectiop be-? 
cause its dcep rumblings tickle 
the spines of the sweet sopra- 
noes. Yes, Mrs. MiUer is a 
soprano.

MR, PRĘSIPENT, (Uode Al 
tp you) sąįd lyst Thursday that 
he; leaying town, fpr; thę 
Ghristmąs holidays; ąpd ^you'ld 
qpt be aįlc to rehearče wiįh us, 
and left the Ghoruą in charge of 
the Viče President, speeches 
and alk

OH, YES, before we forget, 
three rehearsals next week, 
Tuesday at G»a-ge Park which 
is štili on, 55th and Western, 
Thursday at the Lithuanian 
Auditorium, and* ditto Friday.

the men bring the “ręfreshJ 
ments”. We can have a swell 
party after the rehearsals, be- 
sides we’re always liungry at 
about 10:30,

ALL OF WHICH reminds us 
that dinner is served. So until 
our next “blah blah” session* 
we bid you a very, very fond 
farevvell—and don’t forget the 
sandwiches.—A. Stelmok.

Kaip viena moteris i sa- 
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Botty Luedeke 18 Dayton raSo: • A8 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumą— 
afi netekau 10 svarų i vienų savaitę 11* ne* 
žinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI i» 
NEKENKSMINGAI — imkite putę Saukėte 
lio Kruschen stikle karšto vandene ryte prieš 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
ncKTužatis riebumo ir viena bonka, kuries 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja; 
Gaukite ji pus bile aptlekininką Amerikoje.
— yra datiR Imitacijų ir jus turite saugoti 
savn sveikatą.

Žlurfikite, kad gautumėt Kruschen Salti 
Jeigu ši pirma bunka neįtikins jus, kad ‘ ta| 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Lachvich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRĄBORIUS; 
Ra,tąrpąują laipdtuvėse kuopigiausįa.
Reikale meldžiame atsišaukti, o miųą 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevęlt 2515; afoa, 2516 

2314'W. 23rd Pl„ Ghicagp 
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

patents
Laikus daug relfilda \ dXSk'\ 
prie patentu. Nedai- \
kiioklt vilkindami uu \ \
apsaugojimu savo \ 1
sumanymu. Prlslq»* \ 
kitę braižini ar mo* 
arba rasyKlte nei DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYGELI
guUI MHow to O»- 
tain a Patent" ir "Reeord of i»> 
vetttlon” formos. Nieko neimant

Greitas, atsargus, rūpestingas pik 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Becurlty Bavlngs & CommercUI 
Bank Dulldlng

CDlrectly scro>» Street from Patent Office) 
VVA8UINOTON. D,* C.

ltm .j!,į, ■ , i* isu i
____lietuviai GydyutjaL

DR. MARGERIO
t PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą
PRANEŠIMAS 

sikeliau į erdvesne ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietį 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti WutttnA 

Phone Hemlock 7828.
Panedėliais. Seredomis ir Petuyčiomi* 

1821 So. Halsted Strtrt

Lietuviai Gydytojai

DR.MT. STRIKOL’LS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S* Ashland Avė., 

Ofiso yalando* sno S lk| 4 Ir ano S Iki 
1 8 vai. rak. NedSRoml* pagal satarti

Ofisą Td.: Boulevard 7820 
Namų Tel.t Prospect 1930

,~T".... v1 ’ ■'T """ '
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjio U Eutapoi ir vii * prtktikaojs 
ttnojoj vietoj.

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

niais pagal susitariau.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD »I99

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marauette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grpvebill 1595i eiefonai Mroveniii

Valandoj nuo 9 iki 14. ryto, noo 2-4 
ir 7-9 po pietą, aeredoms po piety it 

nedalioms pagal (Mitarima.

Dr. Vincent C. Steele 
Deutistas 

4180 Archer Avenue
Phone Boulevard 70<2

DR. C. 4 VEZEUS
Dentistaa

4645 So, Ashland Avė.
arti 47th Street

DR. A. J. GUSSEN
! LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 rytą iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Wett 14th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Pbone Cicero 1260

Bedarbiai patys rinko aukas 
eglaitės surengi m u i

Prieš pradedant dovanas da
linti vienas bedarbių pasakė 
gražių angliškų kalbų, kurioje 
nurodė, kas eglaitę rengia ir 
kas pagelbėjo finansiniai jų 
surengti. Patys bedarbiai pa
rinko aukų ir visus pinigus 
sunaudojo vien vaikučiams.

Po to visi buvo sustatyti į ei
lę ir muzikai griežiant, prasi
dėjo dovanų dalinimas. Sal
dainiai, žaislai ir kitokie daly
kėliai.

Lokalus
Vėliau, 

mi patys 
rinkusius
gramu, kuriame dalyvavo 
tįstai 
trylikos metų

ši bedarbių 
vadovaujama 
vuoja tiktai
Narių turi virš 500. Susirin
kimus laiko savo nuomuoja- 
moję svetainėje, 10914 Michi- 
gan Avė., kas penktadienį, 
7:30 vai. vakare. Vertėtų vi
siems lietuvių bedarbiams prie 
jos priklausyti. Daugelis jau 
priklauso. Senas Antanas.

Nuo jo priklausysiąs tolimes
nis bendrovės gyvavimas, 
sako s e kr e t orius.

THE TENORS are štili trying 
to find the right music to. the 
right vvords.

AFTER.DUE THOUGHTį we 
assure you, QUte vpte is cast 
that the girls bring sandwiches 
Thursday and Friday, and that

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIVą, iąx BALSAMUOTOJAS 
Didelė' ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Td. Roosevdt 7532

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

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietą. 6 iki 8 vak. 

TeL Sedey 7330 
Namą telefonas Brun*wick 0597

Ofiso tel. Lafoyette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

Įvairus Gydytojai

Phone Boulevard’ 413S
f 'e • ____.___•

Namo

30 d., 
svetai-

HA! You’ve probably 
why we’re writingthis 
Surc. We eertainlydo

Lietuvių Darbininkų 
Bendrovės priešnietinis 
ninku susirinkimas 
penktadienį, gruodžio 
7:30 vai. vakare L. D.
nėję, 10113 Michigan Avė.

“Susirinkimas bus labai 
svarbus”, sako bendrovės raš
tininkas J. Kirkus. “Nuo jo 
priklausys tolimesnis bendro
ves gyvavimas.

“Bus teikiami 
bendroves s’ovio, 
renkami
tiems metams.

“Be to,” priinena sekr. J. 
Kirkus, “kas dar neatsiėmetė 
tikrų serų, tai atsineškite se
nus, o gausite tikruosius?. Vi
si kviečiami dalyvauti”.

AH, 
guesįsed 
column. 
intend to tell you about “Bi
rutes” first seasonal appear- 
apce. “Birutė” believės in. start- 
ing the new year off right.

Telefonas Yards 1138

Stanley P; Mažeiką 
GMėnyg ir 

BilUamųotPĮąS
Moderniška Koplyčia Doyąnai 

Turiu automobilius visokiems reika
lais. Kaina prieinama

3319 Aiiburn Avenue
CHIČAGO, ILL.

A. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas irr nerangus to
dėl. kad nątUDĮn* z iš
laidų užlaikymai sky
rių.

3307 Auburn Ave
CHICAGO, ILL.

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

T^L Kepwood 5107
VALANDOS:

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

epart Iventadirnio ir ketvirtadienio

raportai iš 
taipgi bus 

direktoriai sekan-

gyvuoja lik 3 mėn.
vaikai ah-idėkavoda- 
palinksmino susi- 
gražiu, margu pro- 

ar-
nuo penkių, dvylikos ir 

amžiaus.
organizacija yra 
socialistų ir gy- 
tris mėnesius.

ALL RESOLUTĮONS have 
been made to.give all thefolks 
vvho care to enjoy themselves 
and have one swell time, a 
chance 
uanian 
day of 
P. M.

to. do so at the Lith- 
Auditorium on the first 
the Ncw Year at 7:30

’ TeL Rępųblic 310,0-310 F 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd. St.
Nuliudinįo valandoje patarnauju sirap^r 
tįngąi įi( iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar? 
ba nulydžjų į. amžiną poilsio vietą..

Graborius Chicagoj
1646 W. 46th St

Phone Canal 6122

DR; S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliotais pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnhlic 7868

BIRUTE
ECHOES AND FACTS...

OUR EARNEST CONDUCT
OR, Mr. Michael (is that hoxy 
you spell it, Mike?) 
has been read ing 
again. It is worth 
rehearsals just to
ųuaint expressions he has picki 
ed up.

SOMETI1ING NEW has. bęen 
rcsolved upon, and the reso- 
lution will be carried..) out as 
soon as the aiMience is seatęd. 
That poor worn-out word, “coiir 
pert” is no longer fit to desr 
cribe the talent of the Choruę 
as a upit, ąs well as the talents 
of the individual members in 
solo, duet, trio, etc., combina- 
tions.

J. F. R ADŽIUS
pigiausias lietuvis
GRĄBORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnaut 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gt>r 

bų išdirby5t?«( 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel, Canal 6174 

„ SKYRIUS: J 
HF 3238, S, Haląted^ Stį. 
n Td. Victory 4088)

Ii 
M

PETRAS GEČAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 25 dieną, 5:25 valandą 
vakare 1932 m., netikėta mircia, 
sulaukęs 38 metų amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr., Pajurės parap., 
Nadojų kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Julijoną po tėvai? Šeputikė, 
brolį Stanislovą, dėdienę Agnieš
ką Gečienę, seserį ir švogerį Zo
fiją ir Antaną Marčiukaičiai, pus
broliai, pusseserę ir giminės, o 
Lietuvoj motiną Oną, tėvą Anta
ną, dvi seseris Domicėlę ir Petro- 

, nėlę ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 5656 

* So. Wells St.
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 

gruodžio 30 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Gečo gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

«

Nuliūdę liekame,

Moterie, Brolis, Brolienė.
Sesuo, Svogeris, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Mažeika. Td. Yards 1138.

Yozavitas, 
“Balyhoo” 
coming to 
hear the

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

n į j v ' (

Seniausia ir Didžiausia

Telefonai

Boulevard 5203 
5 •

Boulevard 8413

1327 So. 49ęh Ct,

Telefonas- 
Cicero 3724

Lietuvės Akušerės 
Mrą, AJiEIflA R, JĄRŲSH

Physical Therapy 
o Midvvife 

Naųjpj yietoj
I 6109 Soutb. Ąlbany 

Avenue
| Pbone 
| Hemlock 9252
I Patarnauja prie gim- 
jLdymo, duodu mas? 
|.sage, ejectric treat- 
I ment ir magnetię 
8 blankets ir t. t. 
B Moterims ir mergi- 
įjnom patarimai do

vanai.

Akių Gydytojai

Ofiso tęl.- Prospect 10?8 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403. W. 63r(l St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadiepiais pagal susitarimo

Office Valandas, 2-4; 7-9
4140 Archer Avenue, 

Tel. Lafayette 7650' 

Dr* F. G. WENSKUNAS 
7 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Res. 2136 W. 24th St.
Td. Canal 0402 

CHICAGO,

DR. HERZMAN
— RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas i» 
akušeri*.

Gydo smigiasJt chroniškas ligas,vyrų, 
mąteyų ir vaikų pagal naujausių* m« 
todus X-Ray ir kitokiu* dektro* pri* 
taisos.
f - Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

T,d. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hv4f. Park 6755 u Centrįd 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

JNuų lp iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro' .Nedėk nuo 10 iki ; 12 v. dieną. 
, Phone Midway 2880

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

756 W. 35th St 
Cor. of 35tb tf- Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo l-3ji nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį.

KAZIMIERAS YONCZAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 dieną, 9:20 valandą 
vakaro 1932 m. sulaukęs apie 
47 metų amžiaus, gimęs Zigačių 
parap., Tauragės apskr., Aukštu
pių kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime 

anūką Juozapą Rakauską ir jo 
moterį, o Lietuvoj brolį Antaną ir 
dvi seseris Oną ir Marijoną ir du 
švogerius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi L J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, gruo
džio 28 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šy. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten < b&s 

’ nujydėfas į šv. Kazimiero kąpines.
Visi a. a. Kazimiero Yonczaus 

ginąinės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
faidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

I - ’.M ■ , ' *7

Nuliūdęs lieka
' Anūkas.

( Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius I. J. Zolp. Telefonas 
BouleVard 5203.

GRABŪRIU IŠTAIGA
nmtebiap. publiką sr sftvo ąupjgiatę- 

mia kainomis už aukšto, rųšie. palaiaoj|i»». ni«5io 
| nerolcuoiame už atvežimą mlrų$p,žpiogaua kuną|'.«M»Wr 
L kokios. ndestf>

Reikalui eount, rn^sų aytotgo$IVnfc »*vaSWi I?,•1*R 
namus ir atveš j musų Įstsįigą,.^ JMtfnatyti di-

■ ąšipųąi ^rinRjmą gpibij ir kitą, r*ą£ąenij ir už t* pa* 
tarnavimą jums visai niė^o nereikės mokėti, nežiūrint

t ( taktu jųsM pirkaite, ar ne< 
yJtft vhįnatiijjis lietuvių graborius, kufb'

1 telkia amįulance patąrnavjmę,.sq,ekįpe^
' tarnautoju. Dykąį Keturiop Moderniškos Koplyčios Dėl 

Šepučiu. Pą&iųkife ĘUDĘIKĮ pirm nęęu ląęfpsįtfc kur 
^tur. ; ‘ ■

E O D kI KIS
- t., GpABORIUS‘: 4 p J, ■ 1 ;

Didysis Ofisas

DRT VAITUSH, OPT? 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
, Palengvins atyą įtempimą, -k,udę esti 
priežastimi gaivos skaudėjimų, svąigiųio 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
aįdų Išriti* nųiWL katąraįitą, atsitaiso 
trumparegystę ir, toliręgystę. Prirengia 
teisingai' akinius. * Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daroma? su c^ktra, pąp- 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atydą 
atkreipiama ‘ į mokyklos vaikus. Valan
dos nup 10 r iki t8, v. hfedėBoinh pagal 
sutartį. Akinių kaiųos pęr> pu$ęf pigiaue, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos he akinių. Kainos pt 
{ giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė*

Phone Boulevard i 7589
rr—pi"?:'Įf!Į j"TrX "-yrrK;’" —- — —* 

Td. Yards 1829 

1)R.G.SKRXKR 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

___ , jkaotuoM 
Ataic^ynąpae,

a, it. AHnią i DirbtnvL

Vakfidos nuo lOr-4, nuo 6 iki 8. Niiiilioaih gno 10 iki 1J

Ofiso ir Rez,- Td. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

i i i ... .. iii i . ....... "
Telefonas Yards 0994

Dr. MAUfflCE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valųpdos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pitt 
r 7 iki 8 vaL Nedfl. nuo- 10 iki U 

Rez. Tdepbone Plaza. 3200.

Ofiso: Td. Victory 6893 
Rez. Td. Drexd 9191 

Jd neaųiliepia, šadeite Centxd7444

DI& A. A.
Rupas Gydytojas, ir Chirurgą;

Specialistu odos ligų ir vėneriikų ligų 
O f i'*«,»,d8|

3102.. So. Halsted St
kampas 3,lst Street

Va!.: IO7-—11 v. ryto. 2—4, 7—9y.t 
Nedėliomis it šventadieniais 10—-3.

Advokatai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdą gyslas.

Vatod<M n“0 1 iki 4 ią^nuo 7 iki 9 v* 
Nedėliotais pųo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Td. Boukyard 14.01

A.A. SLAKIS
Advokatas

Mjesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Td. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vai
4145: Ąt^bee Ap*. TeL Lafayette 7337

Namų Tek Hyde Park 3305

• • - • .

Dr. Suzana A. Slakis
1 Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Td. LAFAYETTE 7337: 

Ofiso.. vaL kiekviena diena nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 -ikį 8 valtvakatę. Ucamink^ h 
K€t?eTTel. HYDE PARK 3395

JOHN B; BORDEN
LIETUVIS ADVOKATĄS

.lark
Telefone State 76Q0; Valandoj »—6 

! Wėst Side: 2151 W. 22nd St 
PąnedAUo, Saredos ir Pdtnyfloe^vak. «, iki 9 
‘ Tclefonae RooscVėlt 0090

Namai: 6459 S. Rodorell Street 
Uterninko, Ketvąrgo ir Bubate* vak. 7 Uų 9 

“ Tdetona* BepubUč 9600

105 W. Monroe St„ prie
~ ' * State 76Q0; Vai and'

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

L/- . 4142 Archer Avenue.;. 
: * /J-Telefopį^ Virgįnia 00|6 :

■r—«•"“TTTTn- į. ’ •* ;

Res. 660Q South Artesian Ąvenąe 
Pbone Prospect 6659

i'rmnu ■ u .. ""r1

J0SĘPH J, GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 Soufh Asblarjd Avė, 
Tel. Boulevard 3800 

Jtea. 6515 . So-. RockuįU St.
Td. Republic 9723

J. P. WAITCHĘS
52 B. 107tfr Cį 

Tel. Polisus
Are.

CHIČAGO, ILU. Į6Q N. LaSalle 8u —



GREITAS TEISĖJO NUOSPRENDIS GIRSKIO 
BYLOJE VISUS NUSTEBINO

Buvęs pasiryžęs Girskiui paskirti mirties 
bausmę, sako Sullivan, bet lietuvių 
visuomenė jo nuosprendį pakeitusi

Girskis nudžiugo išgirdęs, kad ji nepasiuntė 
elektros kėdėn

(Tųsa)
Neilgai laukdamas, bet dre

bančiu balsu Girskis atsakė į 
savo advokato F. J. Ferlic’o 
klausimų “Kas atsitiko Illinois 
skerdykloje spalių 27 d.”

“Aš dirbau “aisbaksyje”, 
pradėjo Girskis, “kuomet jis 
(Bert \Valkeris) pasakė man 
eiti dirbti į viršų, antrų aukš
tų. Aš ten nuėjau. Paskui 
man liepė ateiti į ofisų. Aš 
nuėjau ir radau Bert \Valkerį 
bes'ovintį prie telefono. .Jis 
su kuo tai kalbėjo. Man pa
sakė, kad Tony, gali eiti namo. 
Mes turime kitų darbininkų 
tavo vietoje. Kas atsitiko nuo 
to laiko, nežinau, negaliu at
siminti. Rodos mane pagrie
bė didelis apmaudas ir kų pa
dariau, aš negaliu pasakyti.

“Nieko neatsimenąs"
Ferlic: “Kur nuėjai po Bert 

\Valkerio nudurimu?”
Girskis: “Nežinau, nieko

neatsimenu. Man paskui pa
sakojo, kad rado mane kieme 
adresu 811 \V

Ferlic: 
kini įvairių 
riame buvo

37 Place”.
“Rodydamas Girs- 
įrankių krepšį, ku- 
ir ‘baisusis’ peilis, 
“Ar tu visuomet 

prie savęs šiuosnešiojiesc 
daiktus?“

Girskis: 
dirbu. Jie 
kalingi“.

Ferlic: 
su savimi 
ofisų ?”

Girskis: 
Ferlic

“Taip, aš su jais 
man visuomet rci-

Ar turėjai krepšį 
kuomet nuėjai į

“Taip, turėjau“.
“Ir čia yra tas pats 

peilis f-u kuriuo nudūrei Bert

Girskis: “Taip, tas pats“.
Ferlic: “Ar žinojai apie kų 

Bert Walkeris kalbėjo per te
lefonų, kuomet įėjai į ofisų?“

Girskis: “Nežinojau“. (Illi
nois Packing sargas Albert, 
teisme pareiškė, kad Bert Wal- 
keris tuo laiku kalbėjo su 
“ekstra” darbininku. šaukė 
jį į darbų ,užimti Girskio vie
lų”.

Ferlic: “Ar Bert 
kalbėjo stovėdamas 
damas?”

Girskis: “Tikrai 
nu, bet rodos, kad 
(Albertas liudijo,
AValkeris kalbėjo sėdėdamas).

Ferlic: “Kodėl Bert Wal- 
kerį nudiirei?”

Girskis: “Jis pasakė, kad 
aš neturiu daugiau ateiti į 
darbų. Aš buvau “laid of".

Ferlic: “Ar gėrei kų nors 
prieš ateidamas dirbti?“

Girskis: “Taip, aš gėriau, 
su draugu nuėjęs į saliunų”.

Ferlic: “Ar gali teismui pa
sakyti kų padarei 
ofiso. Ar turėjai

Walkeris 
ar sėdė-

neatsime-
stovėjo.

kad Bert

išbėgęs iš 
su savimi

neatsime-Girskis: “Nieko 
nu. Tik paskui aš gulėjau St. 
Paul ligoninėje ir mano kaklas 
buvo prapjautas.”

Ferlic: “Parodyk teismui 
vietų, kur kaklas buvo įpiau- 
tas?”

Girskis atsistojo, ištiesė ka
klų ir pirštu perbraukė per di
dokų žaizdų, po smakru. Vie
ta kur peilio ašmuo palietė 
kūnų, buvo atžymėta dideliu, 
raudonu randu.

Tuo Ferlic’as užbaigė Girs
kio tardymų ir atidavė jį pro
kurorui Laird’ui.

Laird: ‘‘Ar susiginčijai su 
Bert Walkeriu dėl ko nors 
spalių 27 d. Ar buvai pik
tas?”

Girskis: “Nesiginčijau. Ne
turėjau jokio keršto. Jis man 
pasakė, 
įome’/’

Girskis, Laird*o kvočiamas, 
susimaišo

Laird:1 “Kur Bert Walkeris 
tau pasakė, kad ‘Tony, you go 
liome’?” Girskis klausimų iš
girdęs susinervavo. Lyg ne
žinodamas kų atsakyti žiurė
jo į Ferlicų, į Laird, į teisė
jų. Po ilgos pauzos prabilo:

“Ant antro aukšto.“
Laird: “Tai kodėl teismui 

sakei, kad jis tau pasakė eiti 
namo ofise?“

Girskis smarkiai sumišo: 
“Aš negaliu atsiminti. Neži
nau.“

Laird: “Ar nesakei Bert
\Valkcrhii, kad ‘jeigu aš ne
tenku darbo, tu netenki gyvy
bės’?“

Girskis
Laird: 

iki iš antro 
sų?”

Girskis:
menu. Aš 
sų ?”

Laird: ‘

“Neatsimenu.”
“Kiek laiko praėjo 
aukšto atėjai į ofi-

“Nežinau, neatsi- 
nuėjau greit į ofi-

Ko ėjai į ofisų?“
“Nežinau, neatsi-

menu.
Laird:

eilę

Kas tave nugabeno 
' ?“

Girskis: “Nežinau. Tik, 
kai aš'*pabudau, aš pamačiau, 
kad esu St. Paul ligoninėje.”
Policija išgavo iš Girskio raš

tišką prisipažinimą
Laird: “Ar tu šitų doku

mentų pasirašei?”
Tai buvo raštiškas prisipa

žinimas prie žmogžudystės, ku
rį iš Girskio išgavo policija. 
“Taip, lai mano,“ atsakė 
skis.

Laird toliau varė visų 
klausinių, kuriais) mėgino Gir
skį suklaidinti, bet jis beveik 
į kiekvienų atsakydavo, “Nie
ko neatsimenu, nežinau“.

Po Girskio, liudyti buvo pa
kviesti p. Pocienė, gerai Girskį 
pažinojusį dar iš Lietuvos ir 
Augustas Bartušis, irgi Girskio 
pažįstamas. Jie liudijo beveik 
tų patį, nurodydami, kad Girs
kis- buvęs geras žmogus, teisin
gas, geros šeimynos ir kad jo 
brolis Lietuvoje esąs inžinie
rium.

Vienas 
panai- 
žmog-

Buvo eilė kitų liudininkų, 
bet Ferlic’as jų nepakvietė ir 
paaiškinęs teismui, kad jie 
yra asmenys teisiamųjį paži
noję, su juo draugavę, ir kad 
jie atkarios tai kų liudijo Po
cienė, Bartušis ir kiti.
Nuosprendis nustebino susi

rinkusius
Ir Ferlic’as ir prokuroras 

Laird kalbėjo labai trumpai 
prieš teisėjų Sullivan. 
reikalavo, kad teismas 
kinių “Pirmo laipsnio 
žudystės” apkaltinimų
Girskį, nes jis nežinojęs kų da
ro. Prokuroras Laird nuro
dė, kad Bert Walkerio nudū
rime buvęs “suplanavimas iš 
anksto“, apgalvojimas, todėl 
reikalaujųs teismo išnešti kuo- 
aštriausį nuosprendį.

Visi nustebo, kuomet teisė
jas Sullivan, išklausęs abiejų 
pusių argumentus, ir neilgai 
abejodamas paskyrė Girskiui 
penkiolikų mefų kalėjimo. 
Nuosprendis buvo netikėtas, 
nieks jo taip greitai nelaukė ir 
ne vienas nustebo jį išgirdęs.

Girskis nusišypsojo. Užsi
miršęs rankų prinešė prie ka
klo, ir jį trumpam laikui ap
čiuopė. Vargšas išsidavė. 
Žinojo ir matomai tikėjosi 
mirties bausmės. Bailiffų ly
dimas tuojau išėjo iš teismo 
salės, metęs paskutinį žvilgsnį 
į susirinkusius ir taręs 
kos žodį advokatui.

Teisėjas paaiškina nuosprendį 
*W.” reporteriui

Išnešęs nuosprendį, teisėjas 
P. L. Sullivan pasišaukė “N.” 
reporterį ir jam štai kų pasa
kė: Iš anksto šių bylų studi
javau ir buvau pasiryžęs pas
kirti mirties bausmę. Bet 
šiandien iš ryto pas mane atė
jo keli laiškai nuo įvairių lie
tuvių grupių ir vieno laikraš
čio. Į juos atsižvelgiau. Ma
no nuosprendis tai gerai paro
do“.

Taip, Chicagos lietuvių vi
suomenei Girskis turi būti dė
kingas už savo gyvybę. Reikia 
tikėtis 
tins.

kad jis tų faktų įver

Galas
SPORTAS

Dar viena SLA. kp. 
rekomenduoja D r. 
Viniką į cent. sekret
SLA. 122 kuopa priėmė tuo 

klausimu rezoliucijų

Dar viena Chicagos S. L. A. 
kuopa šiomis dienomis pasi
sakė už Dr. M. J. Vinikų į 
centro sekretorius, vietoje re
zignavusios pan. P. Jurgeliu- 
tės.

Gruodžio 4 d., įvykusiame 
susirinkime, S. L. A. 122 kuo
pa priėmė sekančio turinio re
zoliuciją, kurių pasiuntė cent
ro valdybai:

Rezoliucija
“S. L. A. 122 kuopa regulia

riame priešmctiniame susirin
kime, kuris įvyko gruodžio 4 d., 
Dimbclio svetainėje, >4523 So. 
Wood St., Chicago, III., susi
domėjo pan. P. Jurgeliutės 
rezignacija iš S .L. A. sekre
toriaus.

“Mes, jausdamies teisėtais 
S. L. A. nariais norime tarti 
savo žodį link įvairių sekreto
riaus vieton numatomų asme
nų tinkamumo.

“Dr. M. J. Vinikas gavo di
džiumų halsų visuotinose no
minacijose. Beabejo, jeigu bu
tų buvęs ant balioto tikruose 
rinkimuose butų buvęs išrink
tas.

“Musų nuomone, Dr. M. J. 
Vinikas yra kompetentiškas ir 
jo kvalifikacijos yra visiems 
gerai žinomos. Dr. M. J. Vi
nikas yra nemažai pasidarba
vęs tautai ir visuomenei. 1

“Todėl, mes, S. L. A. 122 
kuopos nariai rekomenduoja
me Dr. M. J. Vinikų ir tikime, 
kad Pildomoji Taryba, sutiks 
su musų nuomone, ir išrinks 
Dr. M. J. Vinikų sekretoriaus 
vieton.

“Pasirašo valdyba,
“A. S. Kuizinas, pirm.
“F. T. Puteikis, sekr.
“L. Gelminis, ižd.”

Kreditorių likvidaci
nis komitet perima 
J. J. Zolpio turtą

Del depresijos nebepajėgia to
liau varyti biznio; penkta
dienį įvyko kreditorių susi
rinkimas.

Penktadienį, gruodžio 23 d., 
įvyko J.J.Zolpio, žymaus Town 
of Lake realestatininko, 4559 
South Paulina Street, kredito
rių susirinkimas . J. J. Zolp 
pats susirinkimų sušaukė J. J. 
Ežerskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina Street.

Susirinkiman atėjo keletas 
desėtkų buvusių J J. Zolpio 
kostumerių, Kaip dešimts mi
nučių po aštuonių atsilankė ir 
susirinkimo šaukėjas J. J. 
Zolp, lydimas advokato Mc
Carthy. ,
Zolp atiduodąs kreditoriams 

visą turtą
Adv. MacCarthy išaiškino vi

sų dalyko stovį ir pareiškė, 
kad realestatininkas J; J. Zolp 
nebepajėgia savo biznio to
liau tęsti dėl depresijom, kuri 
pastaruoju laiku ypatingai

NAUJIENOS, CHfifigO, UI

me-P. U A. Photo]
Pabėgęs iš Georgia katorgos rašytojas Robert Elliott 

Burns (sėdi) su savo advokatu Charles Hanler. Burns vėl tapo 
areštuotas Newark, N. J. ir Georgia valstija reikalauja jį iš
duoti, bet jis yra nusitaręs prieš išdavimą kovoti.

n i vis biznierius.
Adv. McCarthy toliau pa

reiškė, kad J. J. Zolp, norėda
mas atsileisti tiems, kuriems 
yra kiek kaltas, atiduoda visų 
savo judinamų ir nejudinamų 
turtų. Rekomendavo susirin
kusiems 
komitetų 
ryta.
Išrinktas

išrinkti likvidacinį 
,kas ir buvo pada-

likvidacinis komite
tas iš penkių

z Susirinkę kreditoriai išrinko 
iš savo tarpo likvidacinį komi
tetų iš 5 narių ir kaip galima 
greičiau visų biznierio 
Zolp turtų paįms į savo 
kas . ■ ‘ <

J J. 
ra n-

kre-į komitetų įėjo sekanti 
ditoriai, J. Jurčas, J. Stakaus- 
kis, F. Eli j ošins, J. Karnelskis 
ir P. Macikas.

Kuomet komitetas paims 
turtų į savo rankas ir viskų 
bent kiek sutvarkys, sušauks 
visuotinų kreditorių susirinki
mų. Motinos Sūnūs,

VARIUOSE GYSLOS
UžgydomoH Nauju Metodu

Be operacijos ar įčirškintų. Be priverstino 
poilsio, šis paprastas gydymasis namie leid
žia fams atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulfiti lovoje. Tokiame atsiti
kimo, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pašalinti visus skausmus, kad jus 
į trumpa -laiką galSsite atsikelti. Tiktai lai- 
kykltčs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasllalkys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsiu,

Eat this fine 
cheesefood

(TRIPLE PLŪS)

Nestebfitina, kad milijonai žmo
nių rnSgla Kratt Velyeeta. .. 
uptiltepk duonų, sualpjaustyk ar- 
ba virk su Juo.

Švelnus, skanus,
dar sūrio. padarytus 
taip lengvai kaip pienas, 
tas Amerikos MedlkalSs 
Komisijos. Yrą labai maistingas.

Nusipirk dar vienų sūri pas sa
vo grosernlnku glandle.

■
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18 gero Ched- 
Suvirškina 

U*glr- 
Malsto

Cicero V. Ž. Kliubas 
kviečia pašalpos 
draugijas jungtis

Išrinko specialį komitetų,' kuris 
ves derybas su draugijomis

Cicero Lietuvių Vakarinės 
žvaigždės Pašalpos kliubo prieš- 
metiniame susirinkime nutarta 
išrinkti trijų asmenų komitetų 
tartis su organizacijomis, ku
rios išreikštų pageidavimų prie 
kliubo prisidėti.

“Vakarinės žvaigždės kliubas 
yra gerame stovyje finansiniai 
ir nariais“, sako kliubo kores
pondentas, A. T. I kliubų pri-

DOUBLE
ACTING

B AKI N G 
POWDER

Pastebėkite puikią tel 
lį . . > kaip piropai 

. laikosi tvieži.

4OYEARS 

25 ou neės for254
MILLIONSOF POUNDS USED 

BY OUR GOVERNMENT ?

LISTERINE
• ‘ •

relieves
SORE THROAT

Tas palengvina jūsų
‘ I*

Ir Listerine yra

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šakiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šakio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rode, kad tie, kurie plauna 
gerklę su. Listerine tiktai %, 
tesirgo šakiais, turėjo % 

_ ‘ l
kurie nėsiplovl. 

prileidime šalčio, 

ke žiemos minėsiu pa

gerkly su, Listerine tiktai % 
tesirgo šakiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, f ‘ J
Lambert Pharmacal Co.. St 
Louis, Mo.

Reduces COLDS
ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

klauso vyrai ir moterys be 
skirtumo pažiūrų.

“Jeigu kokia vietinė organi
zacija mano, kad negales išsi
laikyti“, tęsia korespondentas, 
“raginame jų išrinkti tam tik
rų komitetų, kuris kreiptųsi 
prie Vakarinės žvaigždės kliu
bo ir užvestų derybas susijun
gimo klausimu.

V. ž. Kliubo derybų komite
to narių pavardės ir adresai 
yra, A. Stoškus, 1413 South 
49lh Ct., K. Biknis, 1502 So. 
50th Ct., ir A. Tumavich, 1227 
South 50th Avenue. Visi 
vena Cicero, Illinois.

gy-

Lietuviai ristikai vėl pradeda 
veikti

Stanley Bagdonas prieš kiek 
laiko persikėle j naujų vietų, 
būtent, 3236 S. Halsted st. Ten 
jis turi ne tik barzdaskutyklą, 
bet ir atletikos kliubų. Kliubo 
patalpa gana erdvi ir paranki. 
Jau beveik viskas užbaigta į- 
rengti. šį vakarų ten bus pir
mas pasirodymas — 
Ristynėse dalyvaus
Widzes, Mingėla, St. Bagdonas 
ir kiti. Pirmų kartų pasirodys 
ir vienas jaunas lietuvis risti- 
kas, kuris, sakoma, esąs 'labai 
tvirtas ir vikrus. Bus ir bok
sininku, c

Lietuviai ristikai bandys 
kelti šiek tiek pinigų, kad 
šelpti bedarbiu

ristynės.
Adomas

su
su-

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Lotynų Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rašyti
Prekybos Teisių
Abelnos Istorijos

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

nuo

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS

730 W. 62nd St.
—.....    , ..... a. . ....  „

r1^ 1 —..................  *
Mes Mokame Cash

$80 už $100.
5% LIETUVOS LAISVfiS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610

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

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

mirškite, kad NAUJIENŲ

Trečiadienis, gr. 28, 1932
,v T 1 V* Grįžo Luksis

Prieš keletą dienų grįžo iš 
Lietuvos p. Lukšis, kuris ame
rikiečiams yra žinomas kaipo 
lietuviškų juodžių gamintojas. 
Šį kartų p. Lukšis atsivežė iš 
Lietuvos filmų “Jonelis ir Onu
tė“. Tų veikalų jis pradės ro
dyti tuoj po Naujų Metų. Vei
kalo vaidintojai yra Valstybės 
Dramos Teatro artistai. Vy
riausių rolę išpildė art. Sipavi
čius.

Lietuvoj p. Lukšis išbuvo ke
lis mėnesius. Po kiek laiko jis 
ir vėl mano grįžti į Lietuvų ir 
ten gaminti garsines filmas.

CL ASSSFIEK ADS
Financial z7

Finansai-Paskolos C

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondas ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NES PIGIAU 
.... $2.00 

$5.00 
... $2.50 
.. $20.00 
.... $8.00 
.... $8.00 
.... $8.00

VAŽIUOKITE BUSU- 
St. Louis ......
Kansas City ........
Detroit ....................
Los Angeles ____
New Yorfk ............
Philadelphia ...........
Wasbington, D. C

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Chicago

Metinė narystes mokesti.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1°3 2 
metą.
DYKAI. Ezpertą patarimas visose namų 
savininką ir rendauninką reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime stirną. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namą savininką biuro Chiravoie. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICACO

Inkorporuotas
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2957
Męs esame jau šiuo adresu virš 4,1 metą

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatą namą stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St. .

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Colrimbus 7741

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

" REIKALINGA jauna mergaitė pa • 
gelbėti šeimininkei prie namą.

šaukite Canal 0952

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas de! seno 

žmogaus, kad tik darbą turėtą. Valgis 
50c. į dieną, galima ir savo valgį ga
minti. Gera vieta ant South Western 
Avė. šaukite Mrs. Rose, Hemlock 
8055.

PAIEŠKO apšildomo kambario prie 
mažos tiesingos šeimynos South Sidėj. 
Geistina kad ir valgį pagamintų. Box 
1516. 1739 So. Halsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA Storas — ruimai 

gyvenimui — tinka bile kuriam bizniui. 
3514 So. Emerald Avė.

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!




