
Pašovė 7 žmones

Gauja nuplakė motiną ir sūnų

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON

Sydney, Australijoj, s. 23.— 
9 žmonės žuvo audroj, kuri 
siautė Sydney apielinkėj, prida
rydama didelių nuostolių.
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pažangus senatorius Norris, ku
ris 10 metų dirbo, kad tą pa
taisą pravesti.

Buvo nemažų susirėmimų tarp 
komunistų ir hitlerininkų. 3 
žmonės užmušti Cologne, daug 
sužeista Berlyne

rioj tuo 
Žmonių

—Jude-
ar
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Pr’ 
Chase, Illi-

reikalas.
kad
žiurys į tą bilių.

LaFollete sako, kad jis dar
šiam kongresui pėduosiąs bilių 
svarstyti ir jeigu jis nepraei
tų, tai bus išnaujo įnešiąs ne
paprastame ateinančio kongreso 
posėdyje.
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Demokratų vadas atstovų bute 
Rainey taipjau pritaria nupi- 
ginimui pinigų
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‘Raišųjų Ančių 
Pataisa Priimta

9 Kruvinas sekmadie
nis Vokietijoje

36 valstijos ratifikavo 20-tą konstitucijos 
pataisą, kuri panaikina “raišųjų ančių” 
kongresą ir pagreitina prez. inauguraciją

Lietuvos Naujienos
......... n. • .7.1 •• T ... . ■■

Trys vieni pačių žymiausių mokslininkų pasaulyje —

Lietuvos Emigracija
1932 m.

Santarvininkai ati 
dėjo Lietuvai ka

ro skolasKaunas.-—Per visita 1932 m. 
iš Lietuvos imigarvo 827 žmo
nes. Emigravo taip mažai to
dėl, kad niekas neįsileidžia.

Emigravo: j Argentiną 65, 
Braziliją 56, Afriką 244, Kana
dą 85, Urugvajų 68, Jungt. Ani. 
Valst. 148, Kolumbiją 3, Kubą 
3, Palestiną 148, Australiją 2, 
Hondūrą 1, Kostariką 1.

Berlynas, s, 23. — Kaip kiek
vieną sekmadienį, taip ir šis 
sekmadienis neapsiėjo be kruvi
nų susirėmimų tarp komunistų 
ir hitlerininkų. Buvo susirėmi
mų ne tik Berlyne ,bet ir kituo
se miestuose.

Cologne mieste trys žmonės 
liko užmušti, yra sužeistų Leip- 
zige. Bet smarkiausių susirė
mimų buvo Berlyne, kur po po
licijos apsauga hitlerininkai su
rengė demonstraciją komunistų 
kvartale, Buelowplatz aikštėj, 
kur yra komunistų raštinė ir 
jų dienraštis.

Demonstracijoj dalyvavo keli 
tūkstančiai hitlerininkų ir kad 
juos apsaugoti nuo komunistų 
ir darbininkų, buvo sutraukta 
visa Berlyno policija, apsigink
lavusi kulkosvaidžiais, dujų 
bombomis ir šarvuotais auto
mobiliais. Gatvėse, kuriomis 
hitlerininkai maršavo, niekam 
nebuvo didžiuma pasirody
ti, nes policija šaudė kiek
vieną nužiirtrėtiną hitlerinin
kams nepalankų žmogų. Aikš
tėj irgi nedaug žmonių tegalė
jo pasirodyti. Ir nežiūrint to
kios policijos apsaugos, vistiek 
įvyko nemažai muštynių, ku
riose daug žmonių liko sužeis
ta. Apie 120 žmonių liko areš
tuota, f {j. Jįį.o

Kaunas.—1932 m. pabagioj 
Lietuva turėjo mokėti Angli
jai, Italijai ir Francijai Klai
pėdos krašto okupacijos ir ad
ministracijos išlaidas 1919 — 
1923 m. laikotarpy.

Mokėti reikėjo; Anglams 1,- 
135.90 sterlingų, Italams 
273 lyras ir Francuzams 
907,505 frankų.

Francijai reikia mokėti 
džiausią dalį todėl, kad jų
riuomenė Klaipėdoje stovėjo.

Taigi, 1932 m. skolų rato mo
kėjimą karo santarvės valsty
bės sutiko atidėti kol karo sko
lų klausimas bus išspręstas 
tarptautiniu mastu.

Jefferson, Mo„ s. 23. — Mis- 
souri legislatura šiandie vien
balsiai ratifikavo 20-tą konsti
tucijos pataisą. Ji buvo 36-ta 
valstija, kuri tą pataisą ratifi
kavo ir tub budu ta pataisa 
patapo dalimi Jungt. Valstijų 
konstitucijos. Ji buvo žinoma, 
kaipo “raišųjų ančių” pataisa. 
. Tarp kelių valstijų ėjo var
žytinės už garbę, kuri bus 86-ta 
valstija ratifikuoti tą pataisą. 
Missouri ir Massachusetts vals
tijų legislaturos turėjo sifsi- 
rinkti šiandie 2 vai. po piet. 
Vienas (Misssouri) centraliniu 
laiku, o kita rytiniu laiku — 
valandą ankščiau.

Patyręs apie tai Missouri at
stovų buto pirmininkas Mere- 
dith tuoj aite telefonu ir tele
grafu susižinojo su legislaturos 
nariais ir sušaukė legislauros 
posėdį 10 vai. ryte. Susirinkus 
kvorumui 10 vai. liko atidarytas 
posėdis ir 10:01 vai. ryta pa
taisa buvo vienbalsiai ratifikuo
ta.

Pataisa įeis galėn spalio 15 
dieną.

Skubumas, kokiu valstijos ra
tifikavo tą konstitucijos patai
są, parodo griežtą žmonių nu
sistatymą prieš “raišųjų an
čių” kongresą, kuriame per ke
letą mėnesių posėdžiauja rin
kimus pralaimėję kongresma- 
nai, ir rašo šaliai įstatymifS, 
nors tie kongresmanai yra bal
suotojų atmesti.

Sulig šios konstitucijos pa
taisos, prezidento inauguracija 
atkeliama į sausio 20 d., taip 
kad išrinktam prezidentui ne
reikės laukti 5 mėnesius iki jis 
užima vietą (kovo 4 d.). Nebus 
ir to, kad išrinktas naujas kon
gresas susirenka tik už 13 mėn. 
po rinkimų, kuomet tuo laiku 
posėdžiauja senasis kongresas 
“trumpoj sesijoj”. Sulig pri
imtąja pataisa, kongresas rink
sis sykį į metus, sausio 3 d. 
ir tęs posėdžius iki užbaigs vi
sus reikalus, be išanksto nu
skirto laiko baigti posėdį.

Išrinktasis prezidentas Roo- 
seveltas bus paskutinis kovo 4 
d. inauguruotas prezidentas. Jo 
terminas bus trumpesnis, nes 
baigsis sausio 20 d., 1937 m. 
Dabar posėdžius laikantis “rai
šųjų ančių” kongresas (kurio 
didelė kongresmanų dalis yra 
pralaimėję rinkimus) irgi bus 
paskutinis. Betgi sekamam 
kongresui nereikės laukti me
tus iki užims vietą, nes dabar
tiniam “raišųjų ančių” kongre
sui nieko nenuveikus, preziden
tas Rooseveltas tuoj po inaugu
racijos bus priverstas Šaukti ne
paprastą kongreso posėdį.

šios pataisos autorius yra
te?

Senatorius Borą h 
siūlo sidabru nu

piginti pinigus

Washington, s. 23. 
jimas už pinigų infliaciją 
refliaciją, kaip ją pradėta va
dinti,—liko pastūmėtas žymiai 
priekyn, prie to judėjimo prisi
dėjus tokiems žymiems asme
nims, kaip senatorius Wm. E. 
Borah ir demokratų vadas at
stovų bute Henry T. Rainey, 
galbūt busimas atstovų buto 
pirmininkas.

Senatorius Borah siūlo atpi
ginti pinigus sidabru. Esą pi
gesni pinigai pakels prekių kai
nas ir apsaugos Amerikos mar
ke tą užsieny puo tų šalių, ku
rios nuėjo nud aukso pagrindo.

Pasak Borah, kad subalan
suoti federalinį biudžetą, pir
miausia reikalinga subalansiitoti 
biudžetą taksų mokėtojų, pake
liant prekių kainas. Kol tas 
nepadaryta, tai negalima uždėti 
naujus taksus ,nes tai prie nie
ko gero neprivestų.

Kongresmanas Rainey taip
jau pritaria atpiginimui pini
gų sidabru. Tai esą butų pir
mas žinksnis prie šalies ekono
minio atsigavimo. Bet jis ne
sitiki, kad dabartinis kongresas 
ką nors veiktų tirto klausimu ir 
jį priseis svarstyti nepaprasta
me naujojo kongreso pasėdyje. 
Pasak jo, nupiginimas pinigų 
sidabru nebūtų infliacija, nes 
tie pinigai turėtų vertę. Antrą 
išeitį jis mato išleidime pinigų, 
paremtų valdžios bonais.

Indianos valstija 
reikalauja atšaukti 

prohibiciją
Indianapolis, Ind., s. 23. — 

Indianos valstijos legislatura 
priėmė rezoliuciją, kuri reika
lauja, kad Jungt. Valstijų kon
gresas tirtojaus pakeistų Vols- 
teado aktą ir padarytų žingsnių 
visiškai atšaukti 18-tą konsti
tucijos pataisą, kuriąja visoje 
šalyje tapo įvesta prohibicija.

Prohibicija pernai 
kainavo 22 gyvastis

Dr.
Robert A. Millikan (kairėj), vedėjas Californijos technologijos 
Instituto; kun. Geroge Lemaitre, Belgijos matematikas, kuris 
iškėlė teoriją apie visatos plėtimąsi ir Dr. Albert Einstein re
liatyvumo teorijos skelbėjas. Kun. Lemaitre teoriją dabar pri
ima ir Einšteinas. Visi trys mokslininkai dabar dirba Cal. 
Technologijos Institute, Pasadenoj, prie naujų tyrinėjimų.

Chinija koncentrUo 
ja kariuomenę Je- 

hol apielinkėjė

Rooseve.lt pritariąs 
federalinei pagel- 

bai bedarbiams'
Warm Springs, Ga., s. 23.— 

Išrinktasis prezidentas Roose
veltas buk, pritariąs federalinės 
valdžios pagalbai bedarbiams. 
Vakar Rooseveltas per tris va
landas tarėsi su republikonais 
senatoriais, LaFollette ir Cutt- 
ing, kurie g j rėmė pereitais rin
kimais.

Jie tarėsi apie LaFollette bi
lių, kuris skiria $500,000,000 
bedarbiams, kurių 40 nuoš. bu
tų išdalinta: valstijoms, o liku
sieji . butų sitaaudoti kur bus 

Abu senatoriai sako, 
Rooseveltas prielankiai

Trys broliui apsivedė su 
trintis seserimis

Senato komitetas 
rekomenduoja 3.5 
nuoš. alų ir vyną

Shanghai, s. 23. — Iš visur 
ateina žinios, kad Chinija kon
centruoja didelę, bet gana palai
dą 250,000 kareivių kariuome
nę Jehol ir Chihili provincijo
se, kad gintis nuo laukiamo Ja
ponijos puolimo Jehol provinci
joj.

Palangos miesto ta 
rybos rinkimai

Washington, s. 2^. — Sena
to teisių komitetas rekomenda
vo senatui legalizuoti 3.5 nuoš. 
alų ir vyną.

Komitetas siūlo, kad Vals- 
teadę aktas butų taip pataisy
tas, kad pašalintų visas, pabairt- 
das Už gaminimą, pardavinėji
mą ir gabenimą gėrimų (alaus, 
vyno ar kitų gėrimų, salyklinių 
ar raugintų), kurie turi nedau
giau kaip 3.5 nuoš. alkoholio. 
Bet tie gėrimai negalės būt 
pardavinėjami mažamečiams.

Chciago. — Frank Canięiek, 
44 m., 3829 N. Harding Avė., 
išbėgo į elę ir paleido iš šau
tuvo kelis šūvius į būrį elėj 
stovėjusių žmonių. 7 žmonės 
liko pašauti, šovikas atsisako 
paaiškinti kodėl jis šovė j juos.

Palanga. — Pirmininkaujant 
Dr. Jonui šliupui pasibaigė Pa
langos miesto tarybos rinkimai. 
Turėjo teisę balsuoti 547 pilie
čiai; iš kurių 40 ta teise ne
pasinaudojo. Reiškia 7,3%. Ne
tikrų balsų paduoda 72. Gruo
džio 27 d. balsavo 416 ir 28 d. 
—91.

Į Palangos miesto tarybą vi- 
so-iširnkta 9 nariai: Dr. Jonas

9 žmones žuvo 
Australijoj

24,000 - vaikų baigs 
Chicagos viešąsias 

mokyklas
Chicago.— Mokyklų superin

tendentas Bogan paskelbė, kad 
i —

šią savaitę baigia viešąsias pra
dines ir augštesnes mokyklas 
24,398 mokiniai, arba 1,146 mo
kiniais daugiau, negu4 baigė per
nai sausio mėnesy.

Londono busų darbinin
kų streikas silpnėjąs
Londonas, s. 23. 

busų darbininkų 
streikas, kuriame dalyvauja 
apie 13,000 darbininkų, jau 
pradedąs silpnėti, busų kom
panijos prezidentui lordui Ash- 
field išleidus į darbininkus at
sišaukimą.

Chicagai ir apielinkei federtL 
lis oro biuras šiai dienai prana^ 
Sauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau; 
vidutinis pietvakarių vėjas.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:-
54.

Walker ir Nesbit iš
rinkti senosios unijos 

vadais
Springfield, III. ,s. 23. —Pa

skelbta, kad John H. Walker ir 
Walter T. Nesbit tapo išrinkti 
prezidentu ir sekretorium-iždi- 
hihkif senosios angliakasių uni
jos Ilinois valsitjoje— United 
Mine Workers of America.

Prigėrė už dviejų va
landų po vestuvių

* v • W > '■

Indianapolis, Ind., s. 23. — 
Walter Evans iš Richmond, 
Ind., ir jo žmona prigėrė Fall 
upely, jų automobiliui nuslydus 
nuo tilto ir nukritus į upelį 
jiems važiuojant J jų vestuvių 
pdkilį. Jie vedė tik dvi valan
dos atgal.

Kita tuo automobiliu važia
vusi pora, išsigelbėjo ir išplau
kė į krantą.

Washington, s. 23. — Prohi- 
bicijos administratorius Wood- 
ccok liudydamas atstovų buto 
paskyrimų komitetui pareiškė, 
kad pereitais fiskaliniais metais 
vykinimas prohibicijos kainavo 
22 gyvastis—13 piliečių ir 9 
prohibicijos agentų. L1

Pernai nirto liepos 1 d. iki 
šių metų pradžios žuvo dar 6 
prohibicijos agentai.

Cynthiana, Ky., s. 23. — Va- 
kas čia trys Kearns broliai ap
sivedė su trimis Shitaiate se
serimis. Vestuvės btivo nuota
kų namuose. Tokios vedybos 
būna labai retas atsitikimas.

Nukapos Chicagos 
mokytojų algas

Riaušės politiniuose su 
rinkimuose Airijoje
Dublinas, s. 23 

ninkai išardė Cosgrave susi
rinkimą Tralee miestely. Kilu
siose muštynėse 50 žmonių su
žeista.

Buvo daug muštynių kituose 
politiniuose susirinkimuose vi
soje Airijoje, kuriose dar 5P 
žmonių liko sužeista.

Abi, De Valera ir Cosgrave 
partijos, yra veik vienodo stip
rumo ir abi tikisi laimėti rin
kimus, todėl abi taip ir karš
čiuojasi. O naujo Airijos 
mo rinkimai bus rytoj.

......... ..-.. .

Rusai sušaudys 6 valdi
ninkus užgraftą

Sevastopolis, Rusijoj, s. 23. 
—šeši miesto fiiiansinio depar
tamento darbininkai liko nu
teisti sušaudyti už “ekonominę 
kontrrevoliiiciją”, kiiri pasireiš
kė labai plačiu graftu.

> »■ •<'* k’ i k. -• * ■ i ' ...

Nicaragua karo stovis 
plečiamas

San Juan dėl Sur, Nięara- 
gua, s. 28. — Apgulos stovis, 
kuris buvo paskelbtas šiaurinėj 
Nicaragua daly, ddbar tapo pra
plėstas ant niekurių kitų dides
nių hiiėstij. Karo stoviu nori
ma užgniaužti Saridino judėji
mą.

Rudenka, Stase Vaineikienė, 
kim. Juozas Butkus, p-lė Klom- 
pusaitė.

Politiniu4 atžvilgiu išrinktieji 
yra: trys krikščionj’s (kapelio
nas 'Butkus, viršaitis Paulaus
kas ir p. Balšaitis), viena žy
dė, 4 pažangus žmonės ir nė 
vieno gryno tautininko. Nors 
sąrašų ir agitacijos buvo nema
žai.

Kas bus burmistru?— klausia 
palangiškis. Daug žydų balsavo 
irtž Dr. šliupą (todėl žydai pra
vedė vos vieną savo atstovą), 
bet daug kas nemėgsta, kam 
Dr. šliupas kai kada tautinin- 
kiškas arijas gieda ir norėtų 
burmistru matyti aiškaus veido 
žmogų, visapusišką žmogų.

Šie, nors ir tautiškuose rė
muose, nedideli rinkimai aiš
kiai įrodo liaudies (bent palan
giškių) u'pą ir valią.

Tompkinsville, Ky., s. 23.— 
Maskuota gauja nuplakė Mrs. 
Orpha Wood ir jos 14 m. am
žiaus sūnų Joe. Sulaikytas 
Charlie Wood iš Hermitage 
Springs, Tenn., kurį nuplaktoji 
įtarė kaipo vieną dalyvį gau- 
• • k

Chicago.— Mokyklų taryba, 
kaip nugirsta, esą nutarusi mrt- 
kapoti algas Chicagos mokyto
jams 15 nuoš. tų algų, kurios 
buvo 1931 m., išėmus tam tik
rą sumą, kuri nukapojimo nebu4- 
sianti paliesta. Smulkmenų to 
nutarimo dai* nepaskelbta.

t ■ '< ■' . ■ '■ .. ' ...

Išgėrė nuodų tostą
Chicttgd.—Menuo atgal Fred 

Harry, 36 6348 Drexel Avė.,
atsiskyrė su savo žmona Eli- 
zabeth, 37 m. Sekmadieny ji 
su4 savo draugu Virgil Baum 
apsilankė pas Harry. Atsirado 
bonka. ir pradėta gurkšnoti. Pa
kviesta ir kaimynus. Baum pa
siūlė tostą. Harry išėjo su 
Stikliuku, bet vėl neužilgo su- 
gryžo ir išgėrė. Po to tuoj aite 
sugriuvo ir kol atėjo gydyto
jas jis buvo miręs nuo nuodų, 
kurių jis prisipylė į savo stik
liuką. Jo buvusi žmona ir 
Baitai sulaikyti.

Mexico City, s. 28. — Busas 
užmušė rašytoją ir piešėją Ve- 
rade Cordova, direktorių vietos 
dailės mokyklos.

Jg Dabar laikas pradėti tupintis tinkamai sutvarkyti 
H išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame- 
eS tikos piliečiais ir notės sugrįšti. Gauti leidimas sugrįžti, 
S kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
gg jaus kreipkitės į Naujiehas dėl informacijų.

S"* Naujienų Laivakorčių Skyriaus .vedėjai turėdami
daugelio metų patyriihą jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažiuojant kada pradėti jų ieškoti.SS * *

H Naujienų raštinė dtdara njdo 8 vai. ryto iki 8 vaka- 
S ro, Nedėldieniais, nito 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

........... i.......................................

Iššoko Iš 9-to abgšto ir 
neužsimušė

’.lilU. iii ■■III . >

į Seattlę, Washų S/ 28. —John 
Bowe, 27 h. iŠŠdŪo per. Uiigą iš 
fievinid ati$Štd apariMėniof kti* 
riame jis > kyyeho. ,tfečiius jis 
pataikė mdtHšti minkštos 
žemės ir tik Tengvai susižeidė.

f . J £ H1

Urbana, III., s. 23
Harry Woodburn 
nois universiteto prezidentą^ 
paskelbė, k^d jis priėmė kanč- 
įerystę New Yorko universite^ 
te ir iš Illinois universiteto pa- 
šitrauks pabaigoj mokslo mėtų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Cfeveland, O., s. 23.— Vienas 
plėšikas ir kostumeris liko už
mušti keturiems plėšikams Už
puolus vieną didelę spykyzę, ku- 

buvo apie 70 
u

iii

Windsor, Kanadoj, s. 23. — 
Kanados F<jrdo kompaiiiji pa
šaukę į darbą 1,000 darbinin
kų. Jie pradės dirbti pirma
dieny.

Rooseve.lt
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kę j alksninę klumpę, kad pe
lenai išbyrėtų, prisikimšo švie
žio tabako, užsikūrė ir toliau

Kodėl Žmogus Milžinu Užauga?

3"

HgK

veikti dar

rrr

■MES

50c Nauji Lietuviški merikos tuviaiRekordai-po 50c vienas
išsiuntė per^ssBr

VIRS

*3,000,000.00
Rinkai man bernelį

genąs: 
arba 6 
arba 6 
tai tik 
miegąs

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

16275 
16274 
16272 
16268 
16267 
16270 
16264 
16252 
16265
16257 
16255 
16251 
16261
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Taigi ir nestebėtina, jog Lucky Strike išdirbėjai savo 
garsinimuose naudoja tik {žymiausių dailininkų iliustra
cijas, kadangi šie dailininkai lepaus skonio žmonių yra 
labiau mėgiamu
Rūkytojai atrado, kad Luckies turi tą ypatingą gerumą, 
kurio nėra randama jokiuose kituose cigaretuose. Rūky
tojai visur džiaugiasi Lucky Strike kvapsniu, maloniu, 
neatskirtinu, rinktiniausio naminio ir turkų tabako, miši
niu, kurį išimtinas spraginimo procesas padaro tikrai 
maloniai lengvu. Ir štai kodėl Lucky Strike visur yra 
taip pamėgti.
Spraginitnas buvo išrastas dėl Lucky Strike ir joks kitas 
cigaretas pasaulyje jo neturi. Puikus tabakas, vartoja
mas Luckies išdirbime, spraginimu yra prąturtintas ir 
apvalytas, štai kodėl rūkytojai visur pripažįsta Lucky 
Strike tikrai lengvu cigarctu, tokiu, kokj mėgsta net ir 
lepiausi rūkytojai. '

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse

mis, ne tiktai viena pituitari- 
ne liauka. Bet, kaip iš pradžių 
sakėme, fiziologams šitje reiš
kiniai dar nėra visai aiškiai 
žinomi.

nuo per- 
piluitarinės 
atseit, šita
pribręsta,

Vyrų oktetas
«*

Duetas

čia, kaip suslėgtas agurkas pa
sidaro. Dantys suretėja, vadi
nasi, jų terptai dabar plates
ni. Lytiškoji jėga iš sykio la
bai pakyla, bet ilgainiui su- 
sipupka ligi visiško sunegalė- 
jijpo (inipotencijęs), kartu ir 
slirilumo. Ligonis be paliovos 
fiziškai silpnėja, bet tuo pačiu 
kartų tųųjką. Dažnai jis skun
džiasi skanąniąis kauluose ir 
sąnariuose.

sumenkėjęn veikimas 
nykš- 

Tik tiek reikia čia pa-

Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant v i e n a i saugiausių

taipgi posiunčiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, BruzitL

“NAUJIENOS*
1739 So. Halsted Street 
Clūeago, Illinois.

LISTERINE 
relieves

SORE THROAT

Reduces COLDS

66%

O apie tai, kodėl žmogus 
tampa neužauga (dvarfas), 
čia daug kalbėti netenka, nes 
dalykas jau pats savaime aiš
kus, būtent: jeigu labai su
stiprintas pituitarinės liaukos 
pryšakinės dalies veikimas 
padaro žmogų per dideliu, tai 
labai 
palieka jį neužauga 
tukti 
sakyti, kad kol vaikas ar mer
gaitė dar nėra subrendę ir au
ga, tai su tam tikrais liaukų 
ekstraktais galima jų augimą 
paakstinti ir kartais juos visai 
normaliais užauginti. Tėvai ir 
šiaipjau vaikų auklėtojai turi 
šitą faktą galvoje turėti.

—Dr. Margeris.

Šitie netikins žmogaus ku 
no išaugimai, kuriuos — pi r 
mąjį vadiname gigantiztnu, ( 
antrąjį 
ar taip, nors ir pareina dau
giausia niuo pernelyg aktyvaus 
pituitarinės liaukos pryšaki
nės daliem veikimo, vis dėlto 
čia įsijungia su savo netikslu
mais ir kitos liaukos, ypatin
gai lyties liaukos, didėji kaklo 
liauka, kuri moksle tėra vadi
nama thyroidinė (skydiška) 
liauka, ir aptjnkstinės liaukos. 
Taigi ir jos yra gigantizmo ar
ba akromegalijos kaltinjnkė-

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias - bendrumo 
su paprastais žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su-' 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtlfidime Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai* 
ke 2 M žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie. kurie plauna 
gerklę su Lbterine tiktai % 
tesirgo ' Šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
ŪŽ tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., Si j 
Louis, Mo.

nomis staklėmis pasakėčių au
deklą. Tik gaila, kad aš čia 
turiu atsakyti klausimą. Ko
dėl žmogus milžinu užauga? 
tai neturiu vietos daugiau jo 
pasakėčių surašyti.

Bet vis tiek dar nors keliais 
žodžiais apibudinsiu Sibiro 
žmogų-milžiną, vardu Kazan- 
loff. Prieš keletą melų, kada 
šitas milžinas buvo paruduo
jamas Europoje, tai net ir la
bai rimti medikaliniai žurna
lai gana daug apie jį rašė, ne
išskiriant ir Amerikos Mcdi- 
kalinės Asociacijos Žurnalo. 
Sakė, kad šitas milžinas tada 
buvęs 34%ety, svėręs 458 sva
rus, aukštumo turėjęs 9 pė
das ir 3 colius, > jo plaštakas

gyvas ir stiprus fiziškai, ypač 
lytiškai, bet toliau jo fiziškos 
jėgos ima smarkiai išsisemti, 
o lytiškai jis visai sunegalėja 
ir tampa slirilus. Lyties orga
nai-sunyksta (atrofija), bet 
kūnas tai išt tinka. Jis vien- 
val silpsta ir paprastai miršta 
senatvės nepasiekę^

Tai šitaip atsitinka, jeigu 
pryšakinė pituitarinės liaukos 
dalis ima
prieš vaiko subrendimą; o ka
da jis jau subręsta, atseiti, vy
ru užauga,' tai 4ada y pasėkos 
žymiai kitoniškesnės būna; ir 
tatai įvyksta dažniausiai tarp 
20 ir 30 metų amžiaus. Dabar 
jo veido, rankų ir kojų kaulai 
padidėja, atsikiša ir nereika
lingomis mėsomis apauga, Tai
gi, rankų ir kojų pirštai sus*- 
tbrėja, o tarpai tarp jų padidė
ja. Lupos išauga labai didelės, 
storos. Taip pat ir liežuvis. 
Nosis stambi, plati, paplokš-

[jįrT(‘V~ ‘ ‘. zĄVĄy.w..,..o.._.... r... .v.

?SlS paveikslas yra nupieštas garsaus iliustruotojo ir 
paveikslų piešėjo Hovvard Chandler Christy. Per 

ilgus metus, p. Chrjsty buvo statomas Amerikos geriau
siai žinomų dailininkų priešakyje. Jo iliustracijos puošė 
ižytmiąųsių žurnalų lapus ir jis yra pragarsėjęs, kaip šioje 
šalyje, taip1 ir užsienyje savo prezidentų, svetimų šalių 
vąldovų ir kitų įžymių pasaulio asmenų paveikslais.
šis garsaus dailininko paveikslas, kuris iliustruoja Lucky 
Strike cigaretų garsinimą, yra moderniškų garsinimų 
krypties parodymu prie-panaudojimo Amerikos geriau
sių dąilininkų kūrinių. Ši nauja kryptis yra visiškai 
logišką. Lucky Strike cigaretų išdirbėjai, pavyzdžiui, 
nesigaili pastangų, kad pagaminus cigaretus, kurie pa
tenkintų lepius rūkytojus. Jų pastangų pasekmės yra 
aiškiai matomos, nes kur tik susirenka lepaus skonio 
žmonių, ten ir šių garsių cigaretų y ra rūkoma.

mųjų medžiagų (moksle 
namų hormonais, kurios 
kia kraujo cirkuliacijos 
mų (ypač padidina jo 
mų), lygiuosius raumenis 
(ypač gimdos), inkstus (pa
kelia šlapimo kiekį) ir padeda 
organizmui suvartoti (paversti 
taukais) daugiau cukraus.

Bet svarbiausia čia mums 
yra pryšakinės dalies veiki
mas, nes, kaip jau minėjome, 
nuo jos priklauso žmogaus už
augimas milžinu; mat, ji ga
mina hormonus, -kurie regu* 
liuoja griaučių augimą ir ly
ties išsivystymą bei subrendi
mų. Jeigu ji išduoda hormonų 
kiekį didesnį, negu reikia nor
maliam vaiko auginiui, tai 
vaikas nepaprastai greitai au
ga ir bręsta. Jo rankos, kojon, 
plaštakos, pėdos, pirštai ir, 
bendrai, jis visas pasiekia ne-, 
paprasto didumo (gigantiz- 
mas). Iš karto jis būna labai

mažosios
Pryšakinė dalis 

didumo, 
š liauki- 
glandula- 
turi bal
ti užpa-

Trumpam laikui pasinaudokite proga ir iš 
girskite šiuos rekordus Budriko 

Krautuvėje:
Daili -teta ir Žirgelis šokis 
Kraučiukas ir Aš mergelė 
Namo — Liaudies daina ir Oi kad išauštų - 
“Miss Lietuva” ir Ar tu žinai broli 
Atskrend sakalėlis ir Aš užlipsiu ant kalno — 
Rytų daina ir Turkų vestuvės 
Gegužinė polka ir Su Armonika į Braziliją 
Kukutė valcas ir Myliu tango 
Link mergelė ir Nemuniečių polka 
Atsiskirus su mylimąją ir Vasaros gražybės 
Kariškas vaizdelis šokis ir Sudiev Sudiev 
Adomas ir Jievos . polka 
Svetima padange ir Studento sapnas 
Duok ranka polka ir Ieškau tavęs polka 
Kam man anksti keltį ir Ant kalno malūnėlis 
Kiaulė Dialogą? 
Pavasaris Lietuvoje ir Kad aš augau pas tėtušį 
Dumblas ir Šis tas 
Onytė ir Oi dainos 
Našlio polka ir Mano polka 
Vestuvių polka

buvęs vienos pėdos ir vieno 
colio ilgumo, o kojos pėda 
21 colio, šiaipjau Šitas milži
nas, sako, išaugęs gana pro- 
porcionaliai: jo galva, rankos 
ir kojos, girdi, visai atitinka jo 
stuomenį. Valgo 
keturi geri vyrai 
lengvai suvalgąs: 4 
sos, 6 kepalaičius 
kiaušinių, daug bulvių, šabel 
bonų ir kitokių daržovių. Sa 
ko, kad ir gerti gerai 
tris kvortas pieno, 4 
puskvortes vyno ir 5 
kvortas alaus, žinoma, 
per vieną dieną. Ir 
daug; kartais, sako, išmiegąs 
ištisas 24 valandas.

Tik apie jo stiprumą nieko 
neteko skaityti. Veikiausiai, 
kad jis labai stiprus ir nebu
vo. šitokie milžinai, mat, daž
niausiai būna silpni ir mirš
ta senatvės nesulaukę.

Tai taip. Dabar pažiūrėki
me, kodėl vieni vyrai milži
nais užauga, o kiti “nykštu
kais” pasilieka.

Teisybę pasakius, dar nėra 
tikrai žinoma, nors gana daug 
mokslininku ir laikosi nuomo
nės, kad nepaprastas žmogaus 
išaugimas pareinąs 
nelyg apstaus 
liaukos veikimo; 
liauka per greitai 
per didelė išauga ir per gyvai 
veikia. Tai . hyperpituitariz- 
nias. Žinoma, antra vertus, jei
gu žmogus kiek reikia neiš
auga, tai sakoma, jog šita liau
ka tinginiauja; ryškiau ta
riant, arba ji iš prigimties ne
tikusi ir nepajėgia subręsti lai
ku, arba tampa sužalota, ypač 
naujakunio (tumoro), kuris 
ją spaudžia ir jos darbų truk
do. Tai hypopituitarizmas.

Bet kas yra ta pituitarinė 
liauka? be abejo, jus paklau
site.

Tai yra mažas kūnelis, kurk’ 
gludi kaukolės dugne, po apa
čia galvos smegenų, plcišta- 
kaulio duobelėje, dažniausiai 
vadinamoje “turkišku balnu” 
(“sella turcica”). Kūnelis su
sideda iš dviejų dalių: did
žiosios pryšakinės 
užpakalinės 
yra kone šcbelbono 
susideda daugiausia 
nių audinių (“pars 
ris”), yra pokietė ir 
tai raudonų spalvų, 
kalinė dalis vra mažo žirnu- 
ko didumo, susideda daugiau
sia iš nervinių audinių (“pars 
nervosa”), yra minkštoka ir 
balta.

Tai tokia pituitarinės liau
kos sudėtis (anatomija). Da
bar pagvildenkime jos veiki
mų (fizijologiją).

Užpakalinė šitos liaukos da
lis turi savyje tokių veikia-

Apie milžinus įvairiais lai
kais įvairiai šnekėdavo žmo
nės. Dar ir šiandien dėl mil
žinų jie visko prišneka.

Atsimenu, kai mažas buvau, 
tai baisias pasakas apie milži
nus Tiesdavo mano tėvukas. 
Pasakodavo senelis, kad, gir
di, kadaise buvę ' baisių žmo- 
nių-milžinų. Vieną tokį milži
ną jis asmeniškai pažinęs ir, 
didžiuodavosi senukas, net 
draugaudavęs su juo. O tai bu
vęs labai didelis ir stiprus vy
ras. Sako, nuvažiuodavęs miš
kan, kad ir patį didžiausią 
medį nusikirsdavęs, vienui 
vienas ant vežimo užąiversda- 
vęs ir švilpaudamas namo 
parsiveždavęs. O tada Lietu
vos miškai, girdi, nei galo nei 
krašto neturėję. Ir plėšrių 
žvėrių juose ne mažai būdavę. 
Bet žmonės milžinai, sako, po 
šituos miškus be 
mes vaikščiodavę, 
su lazdomis arba 
čiais galabindavę.

Taip pasakodavo mano tė
vukas. Kiek tame teisybės — 
nežinau. Nežinau, ar teisingas 
ir šitas atsitikimas, kurį daug 
kartų jis yra ir vaikams ir 
dideliems pasakojęs:

“Obšrutu karčiamos tai nie
kad neužmiršiu. Ja, tai buvo 
karciama. Kiek joje visokių 
zbitkų įvykę, kiek ristynių, 
muštynių, o kraujo 
giau, kaip monopoly vodkos. 
Ale dabar tik pamatai berio- 
gso. Ir gerai. Joje žmonės vis
ką pragerdavo. Ana ve ir mū
rų kaimynas, kuris dabar uba
gais eina, būdavo dažnai rėp- 
lioinis grioviais parrėplioda- 
vo. Sarmatlyvas buvo, tai ne 
takais, ne keliais, bet grabe
lius... Ja, vaikeliai; matytu
mėt, sykį daug stiprių vyrų 
ten buvo, o vienas milžinas. 
Jėjo žydelka su pilna ragaže 
grušių. Kai ji pasiūlė grušių 
pirkti ir milžinui, tai jis tuoj 
pradėjo su ja laižybų eiti, kad 
galįs visas gruŠea ant syk su
valgyti, o jei ne, tai užmokė
siąs žydelkai tiek, kiek ji rei
kalausianti. Žydelka sutiko. 
Visi tik žiūrime, kas čia da
bar bus. Nugi, matytumėt, vi
sas grušes ėmė ir suvalgė, ot, 
kaip ant ausies... Bet paskui, 
kai pradėjo rėžyti jam vidu
rius, tai gerai, kad tuoj kvortą 
: pirito jam suvertėme, kitaip 
—jau butų nebeišlaikęs. Po 
♦ am, kas čia ėmė ir pasityčio
jo iš jo, kad, girdi, kiaulės 
pilvų turįs. Vai, matytumėt, 
kad jis pasiuto, kad šoko muš
tis, — vyruti, mes visi galva
trūkčiais iš karčiamos išlėkė
me. O vienas iš musų, irgi 
labai stiprus vyras, išsirovė 
Morą kuolų ir movė jam iš už
pakalio per galvų. Jau manė
me, kad bus po milžinui. Bet 
kur tau. Jis tik pasipurtė, 
bo greitumu atsisuko ir 
jau ims visus blaškyti 
kaip svirpliai išlakslėme 
Vieną nusitvėręs, kad jau metė 
per stogą, tai tas net ir su 
kaminu į kitų pusę karčiamos 
nulėkė. Ja, vaikučiai, tada tai 
buvo vyrų. Kas čia šiandie... 
tik svirplių beesama...”

Buy glpves wlth wh<rt 
lt savus

MBra reikalo asosBU SOo ar 
daarlau. kad Janu tėra daat« 
koM«. UBtanao Tootb Pasta, 
čUleUe tabaa parsiduoda ui 
Bo JI valo ir „aprauto daa-

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

RADIO IR MUZIKOS KRAUTUVE 
3417-21 So. Halsted Street
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i U S. Troops okt Parups ikt Phi^pames

Ų?-lė Olive Hopkins, kuri yra vienatinė moteris kareivis 
Jungt. Valstijų armijoj, su Warrant Officer laipsniu, nors ji 
ir nenešioja uniformos. Ji tarnauja armijoj jau 25 metai, įsto
jusi į armija 1907 m. Filipinuose kaip armijos klerkas.
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IN OUR OFFICE

COME

t»T.

F/MAflEL,

BAKINC 
POWDER

bend- 
Buvo

tarp jų 
ar kito-

Western Electric 
rengias atleisti vi
sus darbininkus?

OUR TIRED FEW 
I was a little • rdck 
of yonder hill

eiti pas- 
Elcctric 

Cicero 
; darbi-

orchestra will provide the nc- 
companiment for the operetta 
“Laima”.

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes 
aplikacijas.

kad 
sutveri- 

- pusiau 
kuris ga-

MM ' • •» i!'**"

PATOGUMUI

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Patttbikitt puikią ttl 
lą . . * kaip piragai 

laikoti ivuži.

Paskutiniu laiku Cicero lie 
tuvių tarpe pradčj 
kalos 
dirbtuvės* 
miestelyje 
ninkus.

the rain and

maskotą (masr 
kokį nors gyvūną, ku

to The Singing Fool, 6406 S. 
Frnncisco Avė.

Till next Tuešday, good bye.
You have read the labors of

THE SINGING FOOL 
who will see all of you Sunday 
at the Lithitanian Auditorium.

Daugybę 
rovė 
manoma 
geriau 
ši ngai.

Deržinskį. Prie 
Bp to, 

.s ir F. Mi- 
scncsnių R.

Jie serga

You can gladly pay today to 
see our operetta “Laima” Sun-

And, now, dear readers, after 
you hrtve seen our great pro- 
duetion of the year, drop us 
a line and let us know how you 
enjoyed it. Send all comments

Taip sako UI. Emergency Re 
lief Committeę pranešimas: 

kviečius piliečius į talkų

savo
i. na-

Sugryžę iš Nicaragua į Quantico, V., Jungt. Valstijų marinai 
yra sveikinami jų vaikų, kurių daugelis savo tėvų nebuvo matę

The performance starts at 
4:30 P. M., Sunday. As the 
operetta is three acts, it will 
take two and one half hoi?rs 
for the entirc performance.

The Lithuanian Symphony

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tęsia I. E. R. C. 
“Tūkstančiai 

plikacijų plaukia be

IMRUNNIN A BOSINEI 
tHSTITVTlOM NCT A 
UXIGRAMIAI* StAGCN

BOSS igot-tA-uame 
A teAlSG .TO SANK 
UF6 X CAN’T ŪME 
ON V4UKT T*«A MAKlN> 
' ’Vnouu u

Cicero eina paskalos, kad pa
liks lik darbininkai išdirbę 
25 melus: į nuirus nelaimingi 
įvykiai tarp Cicero lietuvių.

I wish
On top
A doin’ nothin’ all day long

tragingai žuvo kitoje valstijo
je. Velionis buvo malonaus 
budo, geras mechanikas, bet 
draugai ir nelemtos aplinkybės 
privertė jį be laiko pasaulį ap
leisti.

How to prevent hoarseness 
of the throat by one who 
knows: p
. .< Don’t ■ dripkf' peą soup. fog.

Don’t gargle 
under pressure.

Don’t a t ten,d 
vveekend.

Don’t sing i,i.i 
think you ąre singing in the 
bathtub.

Don’t breathe while telling 
her goodnite. • t

,lįwt wiJRii I *" 11 t1*' ' " '

I wouldn’l eat, T wouldn’t sleep 
1 wouldn’t even work, , 
I’d sot and sėt a thoiiUand years 
And ręst m y sol f—by gosh.

BETH.

na nėra lietuviška. Ji atėjo į 
Lietuvą kartu su krikščiony
be, nes senovės lietuvių myto- 
logijoj, panašaus į raganą tva
rinio 
Laumės 
jos daug 
ganos.

Kitose 
mos, —

rodos, nebuvo. Buvo 
ir kitos dvasios, bet 
kuo skiriasi nuo ra

sa lyse yra dar Lai- 
mergaitės, kurios ne

ša laimę žmonėms. Ką reiš
kia Laima, jus matysite atei
nantį sekmadienį Lietuvių Au
ditorijoj gražioj operetėj “Lai
ma”, kurią stato Chicagos Lie
tuviu Choras “Pirmyn”.

TIDBITS
A bachelor’s lite is one un- 

darned thing after another... 
We have foimd that our Bridge- 
port altos spend their time 
Wednesday nights chasing 
greased pigs... The pages have 
discovered that it is useless to 
try to rehearse by themselves... 
Vera N. is very backward. She 
is so much so that she even wears 
her clothes backwards... Rain 
held back the gang Wednes- 
/day, būt Friday wc had 100% 
attendancc... “Sir,” said our 
qiriet Eleanor, “either take 
your arm from around my 
waist or keep quiet, I’m no 
ukele”.

“Laima” will appear on the 
Lithuanian Auditorium stage.

Did you know that the United 
States of America cohsists of 
111,111,111 people, 21,111,111 
of which are sqwakjng “The 
cou’ntry mušt remain dry!”and 
the otber 90,000,000 are howl- 
ing “We want beer!” Of the 21 
million odd drys, 15 million 
have liquor op their breath. Of 
the 90 million wets, 40,000,000 
haven’t enough dough to put 
down for one stein if beer were 
to come back tomorrow.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
'Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, 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 nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. .... Tek Crawfotd 5573

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

This coming, Sunday, Janua- 
ry 29, 1933, will be a day of 
days. The Lithuanian public 
for the first time will have the 
opportunity to see “Laima”. 
Evorybody, young and old, is 
invited.

YOUREYEo
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Fru °Fye C«»re” 
or **Eye Becjuty*' H«w*k

kad Western 
didžiausios 
atleis visus

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi .palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

750,000 bedarbių Chi- 
cagoj gauna pašalpa 

iš I. E. R. C.

Overheard at the radio sta- 
tion lašt Sunday.
“Say, Chuck, s where is your 
sister today?”

«

“Oh, she’s f t another radio 
station giving the time signals.”

“And, now, I suppose you 
are going to be hit over the 
head for the mutsical note!”

“No! I have no ear for mu- 
sic.”

“Laima” a comic operet|a, 
wiil be presented by the Chi- 
cago Lithuanian chorus Pir
myn.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
svrimming pool.

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

MOTINA HELENA
PASAULY PASKTLBUSI ŽOLIŲ SPECIALIS

TE IŠGYDO TUKSTANCIUS ŽOLĖMIS 
Stebuklinga nauja kombinacija gyvybe su

teikiančiu žolių yra labai pasižymftjęH iftra- 
dirnaH fiiuoHo i nin<lorniAktioBO laikuose. Tūk
stančiai Hii-giiHių. ir kentėjuBių kančias dabar 
yp sveiki. ^Nežiūrint pas kiek gydytojų 
jus noRilaukčte ir kokiua vaistus nevartojote 
be pasisekimo čia yra jums viltis.

MOTINA HELENA, DIDŽIAUSIA ŽOI,®- 
MIS GYDYTOJA. Skyriai: 4172 Archer 
Avo., 11415 So. Halsted St. 11125 So. Michi- 
gan Avė., Roseland, pasiūlo jums . 5 dienų 
namini treatmentų su žolčmis dykai. Apra
šykite savo trubelius ir jus gausite $1.00 
buteli Kraujui Tonlkft arba $1.50 buteli 
specialių žolių Gyduolių dyką!. ĮdSkite 25e 
apmokėjimui persiuntimo iMaidų ir sudėjimo. 
Ateikite arba rąžykite Šiandien. 4732 So. 
Ashland Avo., Chicago, I|l.

750,000 chicagicčių 
daug lietuvių, vienu 
kiu budu šelpia Chicagos lab
daringosios įstaigos, kaip pra
neša Illinois Einergency Re- 
lief Coniinittee (I. E. R. C.).

Tas varguolių skaičius nei 
kiek nemažėja, bet kiekvieną 
dieną auga, 
pranešimas 
naujų 
paliovos į raštinę ir nors pini
gai, asignuoti ir surinkti tam 
tikslui bangia išsisemti, mes de
dame visas pastangas, kad ba
dą ir skurdą kenčiančius as
menis sušelpti.”

“Bet pilnai patenkinti tokią 
didžiulę 750,000 varguolių ar
miją, yra fizinė negalimybė, 
ir todėl mes kreipiamės į pa
čius bedarbius ir laiminges
nius piliečius, kad jie ateitų 
mums talkon.

“Mes stengiamės visus nere
guliarumus ir klaidas atitai
syti, mes užlaikome tam tik
rą investigacinę komisiją, kuri 
stengiasi dalykus ištirti. Bet 
ji nepajėgia visko ištirti. To
dėl, mes kreipiamės į įvairius 
asmenis, kad jie sužinoję apie 
kokias nors klaidas iš musų 
pusės, praneštu apie tai rašti
nei.”

tie darbininkai, išdirbę dirbtu
vėse 25 metus.

Visų darbininkų atleidimas 
butų didžiausias smūgis mies
telio gerovei, ypatingai pa
kenktu biznieriams.

Ar jau galvojate apie savo ilnktem atei
ti? Kų ji veiks kaip užbaigs' mokyklą? 
Štai yra proga lAmoktl dresiij dezaininitno 
arba skrybėlių dirbimo ir turčti gerą už
darbi. Mes išmokinsime i trumpą laiką. 
Uždarbiauk besimokindama. Rašykite dėl 
knygutei L. Gausite dykai.

MASTER COLLEGE OF 
DRESSMAKING 

339 So. Wabash Avė. 
Tel. Wabash 9075

Gaisro išpardavimas" sekasi 
Vaistininko Kačerausko “gai- 

išpardavimas dabai gerai 
Vietiniai lietuviai nau- 

bran-

darbininkų
tleido ankščiau.

Tad netrukus pradės 
dirbti, bet išeina prie-

sro 
eina 
dojasi proga sutaupyti 
gins centus.
šeštadienį Raudonos 

kliubo balius
šeštadienis sausio 28 

beveik čia, o ar jau esate pa
sirengę su tinkamais rūbais 
dalyvauti Raudonos Rožės 
maskaradiniame baliuje kuris 
įvyks tą dieną, I.iuosyhes sve
tainėje?

Prizų moterims, vyrams ga
lybė. Tarp pri^ų moterims fi
gūruoja %IO vertės dovana, ku
rią paaukavo F. Zajauskas.

Mėgstantiems šokti svarbus 
pranešimas. Pirmu kartu R. 
R. kliubo baliuje gros pagar
sėjęs George Stephcns “Revc- 
lers” orkestras. O jis groja 
puikiai! "N." Rašėjas.

Žalčiai, aitvarai, “šventosios 
karves" maskotai

Prietarų objektu yra ne tik 
tam tikri laimę ar nelaimę le
miantys žmogaus veikimai, ar 
kokie nors negyvi daiktai — 
fetišai ar amuletai 
gantys nuo įvairių nelaimių ar 
ligų, bet prietarams gali tar
nauti ir gyvi daiktai.

štai senovėj lietuviai garbi
no žalčius ir laike Juos : 
namuose, kad apsaugoti 
mus įvairių nelaimių. Ir 
čių prietaras pas lietuvius 
vo taip stiprus, kad tik 
visai nęsenai krikščionybė 
stengė žalčius išvyti iš namų

Arba aitvaras. Dar gal ii 
dabar Lietuvoj tikima 
vra toks nežinomas 
m a s, kaip aitvaras, 
dvasia, pusiau gyvas 
Ii atnešti' pinigų <tam tikriems 
žmonėms/ kurie aitvarą yra 
pasigavę.

Ugnis lietuviams irgi buvo 
gyvas daiktas. Ji ne tik šildė 
namus, valgį virė, bet, užrūs
tinta ugnis galėjo priimti žmo
gaus pavydalą, galėjo keršyti, 
ar gąlėjo išeiti iš namų, kur 
žmonės jos negerbė.

Indijoj žmonės, garbina kar
ves ir laiko juos šventu gyvu
liu. Todėl indai nevalgo kar
vių mėsos. Del panašaus 
prietaro žydai nevalgo kiaulie
nos.

Lietuviui gegutė gali išbur
ti laimę, ar nelaimę. Kiti 
paukščiai vėl turi savo reikš-

Prašau “Naujienų” pakviesti 
korespondentą F. B., kad ir 
toliau aprašinėtų savo pasi
kalbėjimą su studentu Bard 
apie komunistų rojų.

Labai mėgau tą pasikalbėji
mą skaityti, bet štai, žiūriu, 
kad užsibaigė. Geistina butų, 
kad p. F. B. dar susitiktų su 
p. Bard ir toliau tęstų pasikal
bėjimą.
—"Naujienų" skaityt o jas G. G.

Palaidojo tragingai žuvusį 
šunų

Senas vietos duonkepis Jo
nas Kaikaris šiomis dienomis 
susilaukė didelio nemalonumo 
ir širdies skausmo. Palaidojo 
savo sūnų, kuris netikėtai ir

BBIGHT SAYINGS OF 
CHILDREN

Are you the trained nurse 
mama said was coming?

Yes, dear; l’m the trained 
nurse.

Let’s see some of your trieks, 
then.

Padaryta operacija M. 
kauskui

Staigiai aklaja žarna 
go cicerietis Mykolas Račkaus
kas. Operacija padaryta sku
biai. Dabartiniu laiku ligonis 
sveiksta šv. Antano ligoninėje. 
Jis vra Raudonos Rožės kliu
bo narys.

Dirbdamas nusilaužė rankų
Nelaimė ištiko ir kitą R. R. 

kliubo narį I 
darbo nusilaužė ranką 
serga L. černauska 
liauskas — du iš i 
R. Kliubo ligonių.
gana sunkiai, bet tikimasi, kad 
netrukus vėl bus “sveiki, 
drūti Vvrhi”.'

WISSIG
Specialistas ii 

Rosi jos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

BREMEN 
EUROPA 

Greičiausi garlaiviai ant vandens 
7 dienos į 

LIETUVĄ 
Puikus geležinkeliu susisieki

mas iš Bremenhaven į 
LIETUVĄ 

Informaciją kreipkitės į vieti
nius agentus arba

130 W. Randolph St., 
CHICAGO.

4OYEARS 
"25 ounces for 254

Amerikoj gyvūnų garbini
mas yra išnykęs. Bet ir čia 
yra panašus prietaras, — tai 
maskotai. Veik kiekviena 
žmonių kuopa, ar sporto jauk
tas turi savo 
kot) 
ris tai kuopai ar jauktai atne? 
ša laimę ir pergalę. Tokiais 
maskotais daugiausia būna šu
nys ar ožiai. Bet jais gali bū
ti ir kiti gyvūnai. Tas prieta
ras, kaip galima x spręsti iš 
vardo, yra atėjęs iš Franci jos. 
Bet jis buvo ir tebėra išsipla
tinęs ir kitose šalyse.

Prietarų objektu gali būti ir 
žmonės. Visi mes žinome ra
ganą. Bet kaip išrodo, raga- Būt just a settin’ štili

Doii’t

DOUBLE 
ACTING

neglect
Colds

millions of pounds used 
BY OUR GOVERNMENT
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AR PINIGAI TURI BŪT PANAIKINTI? •

Prasidėjus plačiai agitacijai spaudoje už “techno- 
kratiją”, iškilo senas klausimas apie pinigus: ar jų rei
kia, ar ne?

Technokratai sako, kad technikos progreso dėka 
subankrotavo “kainų sistema” (price system). Daugelis 
žmonių daro iš to pasakymo išvadą, kad reiškia, pini
gai jau pasidarė nereikalingi.

Bet technokratų išvadžiojimuose tokios prasmės 
nėra. Jie, tiesa, įrodinėja, kad toks būdas nustatyti pre
kių kainas, koks iki šiol buvo vartojamas kultūringa
me pasaulyje, jau yra netikęs. Jie tvirtina, kad daiktų 
vertę reikią dabar saikuoti įdėta į juos “energija”; to
dėl, jų nuomone, ir pinigai turėtų būti kitokį, negu tie, 
kurie yra apyvartoje.

Tačiau tai nereiškia, kad pinigų nereikia. Tai reiš
kia tiktai, kad technokratai nori pinigus pakeisti. Ar 
jų sumanymai yra teisingi, čia mes nesvarstysime. 
Mums atrodo, kad patiems technokratams nėra aišku, 
ko jie siekia, arba jie neturi drąsos aiškiai išreikšti 
savo tikslus. Pavyzdžiui, jų kalbos apie “kainų siste
mos” subankrotavimą gali tik įnešti daugiaus painia
vos į ekonomines diskusijas. Ne kainos yra dabartinės 
ekonominės santvarkos pagrindas, bet pelnai, ir su
bankrotavo ne kainų sistema, bet sistema, paremta pri
vatinio kapitalo pelnais.

Bet, nežiūrint, ką mes manome apie technokratų 
teorijas, pasirodo, kad ir jie nesurado, kaip visuomenė 
galėtų apsieiti visai be pinigų.

Kokius gi argumentus stato tie, kurie siūlo panai
kinti pinigus? Jie sako, kad pinigai tai — viso pikto 
šaltinis. Kol gyvuoja pinigai, tol gyvuoja skirtumai 
tarpe turto ir neturto. Turėdami pinigų, lobininkai iš
naudoja darbininkus, paperka politikierius, savo pusėn 
pakreipia teismus, ir t. t. žodžiu, pinigai suteikia ga* 
lią vieniems žmonėms ant kitų. Jeigu pinigai butų pa
naikinti, tai visos tos skriaudos, kurias mes' šiandie ma
tome visuomenėje, išnyktų pačios savaime.

Šitos idėjos yra ne naujos. Įvairiose formose jos 
buvo keliamos ir svarstomos kuone nuo pat tų laikų, 
kada žmonija pinigus išrado. Didžiausia pinigų yda 
buvo ir tebėra laikoma ta, kad jie yra turtas, atskirtas 
nuo darbo. Pinigų gali turėti ir tas, kuris neveikia nie
ko. Turtą gamina žmogaus darbas, bet dėka to, kad 
yra pinigai, turtas dažnai patenka ne į rankas tų, ku
rie dirba, bet į dykaduonių rankas. Taigi įvairiais lai
kais buvo bandoma sugalvoti “darbo pinigus”, t. y. to
kius pinigus, kuriuos galėtų vartoti tiktai uždirbęs juos 
asmuo. Tačiau niekas iš to neišėjo, ir vargiai kada 
išeis.

Ta pinigo savybė, kad jisai reprezentuoja turtą, 
atskirtą nuo darbo, yra ne jo bloga, bet gera pusė. Pi
nigas, kuris butų geras tiktai žmogui, padariusiam tam 
tikrą daiktą, turėtų labai mažai vertės. Kitas žmogus 
tokio pinigo negalėtų imti, taigi jisai butų netinkamas 
apyvartai. Kam tuomet iš viso butų toks pinigas rei
kalingas?

Pinigas reprezentuoja tam tikrą turtą. O turtas 
yra Sutaupytas darbas. Bet kiekvienas daiktas, iš ku
rių susideda žmonių turtas, irgi yra sutaupytas darbas. 
Pinigas skiriasi nuo kitų daiktų tiktai tuo, kad jisai 
yra patogiau laikyti (nes užima nedaug Vietos ii4 ne
genda) ir kad jisai yra lengviau iškeisti į kitus daik
tus. Be pinigų negalėtų būti didelių turto sutaupymų, 
todėl negalėtų būti nieko, kas yra padaroma su pagel- 
ba didelių turtiį: dirbtuvių, gėležinkellų, miestų ir t. t.

Prieš kokią dešimtį metų bandė apsieiti be pinigų 
Rusijos bolševikai, kurių vadas Leninas buvo irgi įsiti
kinęs, kad pinigai tai viso pikto šaltinis, ir jeigu pi
nigus panaikinsi, kad išnyks kapitalizmas ir kitos Žmo
nių nelaimės. Bet tas naivus Lenino Įsivaizdavimais pa
sirodė visai klaidingas: behaikįnd^mi pinigus, bolševi* 
kai susilaukė daug aršesnio dalyko, negu kapitalizmas: 
visiško ekonominio Rusijos suirimo ir bado! Pasimoki
nęs iš to patyrimo, Stalinas šiandie tokių vaikiškų eks
perimentu jau nebedaro.

Ne pinigas pats savaime yra blogas dalykas, bet U 
visuomenės santvarka, kurioje jisai šiandie yra varto
jamas. Jeigu pramonė butų vedama ne kapitalistų pel-

Užsisakymo kaina t
Chicagoje — paltu:

Metams ~— -    , $8.00 
Pusei metų —-------- 4.00
Trims mėnesiams ----------- 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vieham mėnesiui  .75

Chicagoj pef llneliotojusi
Viena kopija    8c
Savaitei —-------------  - - ■ 18c
Mėnesiui ------- - - ----------- ,t 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paltu:

Metams . ........................ ..  $7.00
Pusei metų _____ 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —__ — $8.00
Pusei metų ..... ........   4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

nams, bet visuomenės naudai, tai pinigas niekam žalos 
nedarytų. Pinigas tuomet butų ne išnaudojimo įrankis, 
bet priemonė darbo žmogui padaryti savo gyvenimą 
patogų ir laimingą.

Iš LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
VILNIUJE

Gavome tą vienkartinį vilnie
čių leidinį "prieš Tekinę", apie 
kurį buvo rašyta Lietuvos 
spaudoje. J j išleido lietuvių in
teligentų grupė, susidedanti, 
matyt, daugiausia iš mokytojų. 
Įdomus yra “Redakcijos kolek
tyvo" žodis 1-ame leidinio pus
lapyje. Jisai skamba taip:

“Ryžtamės irtis prieš tėk
mę. Prieš tekinę dolerinio 
patriotizmo, šlykščiaitsios ko
rupcijos, moralinio supuvi
mo, pardavikiškumo, sava
naudiškumo, intrigų, smurto 
ir tam panašių reiškinių, ku
riuos Laikinasis Vilniaus Lie
tuvių Komitetas su p. Stašiu 
priešaky įpilietino šio kraš
to lietuviškame sąjūdy ir 
apkrikštijo patriotizmo var
du.

“Pasukose tokios lietuviško 
sąjundžio ‘vadų’ politikos 
yra spekuliantiškas viršūnių 
turtėjimas kas dieną vis la
biau smunkančio lietuviško 
veikimo sąskaitom

“Ta politika yra sąmonin
gai dengiama tautiška fra
zeologija iš to paties šaltinio 
apmokamos spaudos: iš vie
nos pusės ‘V. Rytojaus’, ofi
cialaus Laikinojo K-to orga
no, iš kitos gi pusės, prisi
dengusio pažangos skraiste 
‘V. žodžio’.

“Veltui minėtuose laikraš
čiuose ieškotume atspindžio’ 
tragiškos šio krašto lietuvių 
gyvenimo kasdienybės. Jų 
pareiga kitokia: — stovėti 
savo šefo nešvarių o interesų 
gerai apmokamoj sargyboj.

“Ta situacija paragino ne
priklausomų lietuvių inteli
gentų būrelį, kuriam rupi 
lietuviško sąjūdžio ateitis, 
susidėti po keletą skatikų, 
kad per spaudą pareikšti 
prieš visą tai kuogriežčiausį 
protesto balsą. Žinome iš 
anksto, kad tie, kuriems 
drįstame nuplėšti veidmai
ningą kaukę maišys mus sli 
purvais. Nesistebėsim tuo, 
nes busime pataikę į jaut
riausią jų vietą: doleriais 
prikimštas kišenes. Lai kly
kaus. Teisybės, kuri yra mu
sų pusėj, jiems nepavyks už
rūkti. Ji parodys viso pasau
lio lietuviams, kad Laikin. 
K-tas šio krašto lietuvišką 
sąjūdį veda prie bankroto ir 
paverčia sau ir savo tarnams 
aukso kasyklomis.

“Prieš visą tą tėkmę mes 
irsimos. Esame tikri, kad 
musų balsas ras atgarsio ne- 
surambčjusiuose * Vilniaus 
krašto, Amerikos ir N. Lie
tuvos lietuviuose, kuriems 
nėra abejingas šio krašto li
kimas. f

“Visiems jiems sakome: 
Vilniaus krašte reikalingas 
pažangios minties nepriklau
somas laikraštis, kuris pra
dėtų kovą su virš minėtu 
brudu lietuviškam sąjtldyj 
įlietų j jį gyvą visuomeniš
ką turinį ir jo tėkmę’ pa
kreiptų į šviesesnę ateitį.” . 
pasakyta gana griežtai. Kiek 

yra tiesos šiluose pareiškimuo
se, gali spręsti, žinoma, tik pa
tys Vilniečiai. Bet visai be pa
grindo tokiu priekaištų Vil
niaus klerikalų ir liberalų va
dams nebūtų daroma, ypač kad 
“Prieš Tėkmę" leidėjai jokios 
pau ią to naudos neturi, bet 
prieiiitgai, jiems tęnka įda| ip 
panešti tam tikrus nuostolius. 
Leidiniui atspausdinti jie buvo 
priversti patys kukuti ir rinkti 
aukų tarp savo draugą. Antra, 
oficialaus “patriotizmo" atstos 
vai Vilniuje tai inteligentų gru-
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pei keršija, skleisdami apie ją 
įvairius šmeižiančius gandus ir 
kitaip juos terorizuodami.

Pluoštas ekzempllorių "Prieš 
Tėkmę" yra gautas “Naujieno
se". Norintieji nusipirkti tesi
kreipia į ofisą.

DAR VIS NEAPSIVALO

Neseniai Brooklyno "Laisvė” 
paskelbė sąrašą "renegatų”, 
“išdavikų0 ir "apgavikų", ku
rie esą išmesti iš komunistų 
partijos. DaBarjoj’e įdėtas nau- 
jas listaš, ir šaukiama, kad 
darbininkai jų^apsisaugotų.

Vienas tų “žulikų” ir “apga
vikų” buvęs prisiplakęs prie 
New Yorko bedarbių tarybos, 
antras buvęs komunistų parti
jos narys ir veikęs “tarptauti
niame darbininkų apsigynime" 
Chicagoje, trečias buvęs Det
roite ir Chicagoje komunistų 
partijos narys ir esąs susektas 
kaipo valdžios šnipas, ketvir
tas Veikęs buvusių kareivių ly
goje.

Brooklyno stalincų organas, 
aprašęs ir “išgarbavojęs" juos, 
sako:

“Dttrbininkų organizacijos 
turi saugotis tokių provoka
torių ir niekšų. Ypatingai 
dabar, kuomet krizis, tai vi
sokie niekšai skverbiasi j 
musų judėjimą..." 
Tiesa!

NA, NA, PALENGVIAU!

Vienas “Chicagos žvalgu” pa
sivadinęs Vanagaičio gynėjas 
paleido rašinį per keletą fašis- 
tuojančių laikraščių, kuriame 
be ko kita pasakojama apie 
“ponus socialistus” šitokių da
lykų:

“Gal jie mano, kad rusiš
kos dainos, kurias jie pasi
gėrę dainuoja, Kaip tai ‘Du- 
binuška’, ‘Ei uchnem’, ‘Bože 
caria chrani’ jiems arčiau 
prie širdies? Juk nepaslaptis, 
kad ‘N.’ red. Grigaitis, jo 
draugas Kleofas Jurgelionis, 
Julius Mickevičius ir kiti 
‘svodbose’ traukia vii’š minė
tas rusų dainas.”
Tai p. Vanagaičio draugai 

šitokiomis blevyzgomis bando 
įrodyti jo meno “artistišku
mą” !

Jeigu tam po pseudonimu 
“Čhicagoš žvalgas” pasislėpu
siam besarmačiui reikėtų įro 
dyti, kUr ir kadk jisai mate 
Grigaitį “pasigėrusį svodboje” 
ir traukiantį “Bože caria chra
ni” arba kokias kitas rusiškas, 
kiniškas ar kitokias dainas, tai 
jam butų pusėtinai karšta už 
apikakles.
' Brooklyno “Vienybė” ir kiti 

panašios krypties organai, ku
rie, talpina šitokius kvailus sa
vo “tautiškų” bendradarbių sa
paliojimus, turėtų turėti bent 
gėdos, jeigu jie neturi proto! 

t

naujieNV koncertas
Vas. Ž6 Liet* Auditorijoj

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c — „ i aŽ4.'ii 11

BOSTONIEČIŲ ATYDA1
Naujienas galima gaiiti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andekfian, 284 Tremont St 
Boston, Mass.

TIK ką gavome iš Vil
niaus labai įdomu leidinį 
“PRIEŠ TĖKMĘ”. NepfL 
klausomos visuomenės ir 
politikos lail^aštis. : Qalima 
iapti! Naujienos^. Kaina • 5

KULTŪRA No. 11 Nau
jas įdomus numeris* Kaina 
43c. Galima gttuti Naujie-

G aido da Verona. Verte K. A.

gyvųjų Žmonių pragaras
i !>l į, ,i .,„11,įtiliinKin, 1.1 į

ili'J.i n i i į

(Tęsinys)
Juanas Ramiro paėmė tą 

tanką; paskui jis tarė:
—Dabar eik; eik savo ke- 

liais^ ir tegul tau atleidžia 
Dievas!

—Dar viehą mihutę, Ramiro. 
Aš atėjau paklausti tavęs, ar 
tu galėsi pasirūpinti mano 
vaiku* o taip pat mano {dūk
ta Ivana ligi to laiko, kol ji 
apsives. Jos sužadėtinis, tur 
būt* Už dviejų ar trijų savaičių 
ją atsiims.

—Jeigu tik Sisto...
—Tu manai? Tu skaitai Sis- 

lo tokiu provincialu, kUris ga
li atsisakyti nito žmogžudžio 
įdukros,? Tokiame atsitikime, 
juo blogiau bus dėl jo. Ivana(žmona, — Migueliu ar Pedri- 
labai graži ir lengvai suras sau 
kitą. Dabar pasakyk man, Ra
miro: ar tu gali man pasiža
dėti, jog aprūpinsi mano sūnų 
ir įdukrą ?

—Taip, aš tai pasižadu, — 
atsake Juanas Ramiro, padė
damas savo kilnią ranką ant 
pajuodusios ir kaulingos nelai
mingo žmogžudžio rankos. — 
Ėik, kur nori, daryk, kas taU 
atrodys teisingu aš pasirū
pinsiu tavo vaikais taip, lyg 
jie butų mano.

Žmogus, kuris nužudė, nu
leido galvą, kad nuryti aša
ras, nepajėgdamas tarti padė
kos žodį.

—o—
Apie viehUoliktą 

ryto Miguelis, išgėręs 
ar penkis puodukus 
dar didesnį skaičių 
stikliukų, padarė nutarimą ir, 
judėdamas tarsi automatas, įė
jo laiptais į policijos nuovadą.

Sargybiniui, kuris paklausė 
apie jo atvykimo priežastį, jis 
atsakė: : .

—Aš tUriu padaryti labai 
svarbų pranešimą apie pikta
darybę, kuri įvyko pereitą na
ktį;

—Apie krautuvės apiplėši
mą Vedomeii gatvėj?

-—Taip, gut būti.
' —Arba apie nužudymą vog
tų daiktų supirkėjo, kurio la
vonas tapo surastas vienų na-
i'iliįu.i' 1    k ..

mų skiepe Kamplaro gatvėj?
—Taip, gal būti.
Policininkas rūsčiai pažiurė

jo į jį. Jam pasirodė, kad Mi- 
guelis juokus krečia iš valsty
bines įstaigos. Nors keistas 
pranešėjas ne visai tvirtai lai
kėsi afit kojų ir žiurėjo kokio
mis tai aptrauktomis ir stikli
nėmis akimis, bet policininkui, 
matomai, nei į galvą neatėjo, 
kad jis turi reikalą siu pusiau 
girtu žmogumi.

—Jūsų vardas? — gr u mo
jančiu tonu paklausė polici
ninkas.

—Miguelis.
—Aš klausiu jūsų pilno Var

do. Mums visai neįdomu žino
ti, kaip vadina tamsių įusų 

valandą 
keturis 

kavbs ir 
degtinės

to.
—Mano žmona?... Ak taip, 

•štai mano vizitine kortele, jei
gu tai jus gali įdomauti.

—Atsisėskite kur nors, Po
nas komisaras dabar labai už
imtas.

Praėjo apie pusvalandis; 
aht galo, Miguėlis paklausė 
policininke, ar jis tupėsiąs 
pakankamai laiko užsukti į 
artimiausių aludę ir išgerti 
stiklą alaus, nes troškulys jį 
baisiai kankinąs.

SusilaUkė teigiamo atsaky
mo.

Jis užsuko į pirmą pasitai
kiusį traktierių ir išgėrė dide
lį stiklą degtinės, lyg tai butų 
buvęs tyras vanduo. Paskui jis 
vėl apypuvusiais laiptais su
grįžo į policijos nuovadą* dė
damas visas pastangas, kad 
susilaikyti nuo juoko.

Jis vėl atsisėdo ir su dideliu 
susidomėjimu pradėjo žiūrėti 
į savo pusbačių galUs. Už ko
kių' dviejų dešimčių minučių 
jį pašaukė į komisaro kabine
tą.

Tasai pažiurėjo į laikrodį ir, 
pamatęs, kad jau buvo pusė 
po dvyliktos* su nepatenkintu 
•tonu tarė:
į —Trauk velnias! Tamsta 
pakliuvai kaip tik užkandžio 
laiku!

—Reiškia, tamsta valgai an
glų bare?

ž==-=ri==ž
NESPĖJO PAKILTI

pečius, 
komisa- 
negalėtų

susiras į- 
ir draud- 

mano, kas

—Visai ne! Aš tik dėl grei
tumo pasakiau, kad tai užkan
džio laikas.

— Tai labai gerai. Man la
bai malonu. Aš savo liudymus 
galiu duoti, jeigu tamsta nori, 
ispaniškai, franeuziškai, ang
liškai, itališkai ir, gal būt, in
dėnų kalba, jeigu tai jums bu
tų parankiau.

—Tai nesvarbu. Prašau atsi
sėskite. Tik pasistengkite rei
kalą kiek galima greičiau at
likti.

Miguelis stovėjo, sukišęs 
rankas į savo tamsaus švarko 
kišenes.

—Ir taip, jus sakėte, — pri
minė jain komisaras, — kad 
jus turite labai svarbų prane
šimą apie krautuvės apiplėši
mą ir apie žmogžudystę, ku
ri tapo papildyta Kamplaro 
gatvėj?... Kalbėkite, aš klau
saus.

Miguelis patraukė 
Paskui jis paklausė 
to, ar kartais tasai 
jam duoti papirosą.

—Žinoma, galiu. Bet nejaugi 
jus čia atėjote sulaikyti mane 
nuo užkandžio tik tuo tikslu, 
kad paprašyti papirosą? Štai 
jums mano papirosai. Man 
bus labai nesmagu, jeigu kar
tais jų skonis jums nepatiks.

—Gal tamsta turi degtukų, 
ponas komisare?

—Pas mane gal 
žiebtuvas, nors tai 
žiama. Bet, Dieve 
reikia daryti? Valstybinio mo
nopolio degtukai neužsidega 
taip dažnai, kaip tai butų pa
geidaujama. Kaip ten nebūtų, 
bet Štai jtirns ugnis.

—Ak, koks puikus daiktas 
yra papirosas!... Aš dagi ne
pastebėjau, kad man taip bai
siai norisi rūkyti!

Komisaras eksperto žvilgs
niu .pažiurėjo Į jį nuo kojų 
ligi galvos, o Miguelis tuo lai
ku prieš įstatymų vykdytoją, 
visai nesivaržydamas savo at
virumu, tęsė kalbą:

—Mažiausiai jau praėjo 
dvyliką valandų, kaip aš 'be
rūkiau. Pasitaiko gyvenime 
tokios apystovos, kada žmo
gus virką užmiršta; dagi pa
miršta apie vienatinį dalyką, 
kuris gali jam suteikti malo
numą: apie užtraukimą taba
ko durnų. Tamsta rukai tie
siog stebėtinus papirosus. Gal 
dabar tamsta pavelysi man 
atsisėsti, ponas komisare?

* (Bus daugiau)
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Antradienis, saus*. 24, 1933

kad ZALATORIS

aiva

Lietuviai Gydytojai

Grtiooriai

Graboriai

Lietuves Akušeres

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS

TeL Boulevard 2035

Seniausia ir Didžiausia Akių Gydytojai

Geraširdis vagis atida 
vė aukai pusę grobio

Nelaimingi mokytojai! 
Ir vėl žada kapoti algas

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Ieško naujo mokyklos 
tarybos prezidento

pro 
vis

riams ikišiol atmokėta tik $18, 
900,215.

tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulancs patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DU 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu krūpsitis kur 
kitur.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas, 26 Liet. Auditorijoj

Chicagos mokyklų taryba 
svarsto planą nukapoti naujų 
mokytoj ų algas 33 1/3 nuoš., 
kad sutaupius $300,000 1933 
metų mokyklų biudžete. Pra
dinių mokyklų mokytojai gau 
na $150 į menesį 
metus (dešimts darbo menesių 
metuose).

Teko pastebėti, 
filmą gerokai

Hcrrod algos gavo $2,180
Chicago Bar asociacija, kuri 

advokatų ir receiverių sąrašą 
išstudijavo rekomenduoja, kad 
honorarai už patarnavimą bu
tų sumažinti iki 59%.

šeštadienį vakare vagilis už
puolė L. G. Mohr ir atėmė nuo 
jo $75. Nukentėjęs užprotesta
vo ir pareiškė, kad dalis tų pi
nigų priklausė jo draugui. Ge
raširdis vagilis sugrąžino Mo- 
hrui $15, o $60 sau pasilaikė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

A. MONTVID, M. D.
We*t Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St,
Tai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7330
Namų telefoną* Brunawick 0597

DR. A. L. YUSKA 
2422 Marquette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, setedoms po pietų it 

nedėliotus pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas

4180 Archer Avenue

pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
Medei, nuo 10 iki 12 v. dfcną. 
Ptene Midway 2880

Bar aseociation rekomenduoja 
advokatų honorarus numažin
ti 59%; viso advokatams iš
moksta $1,550,000.

C. E. Herrodui, Universal 
State banko receiveriui, algos 
išmokėta $2,180. Depozito riai 
iš banko ikišiol nieko negavo.

Pristatom j Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms. Bankietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Persikėliau { erdvesne ir patogesni vieta 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Rusų filmas “Vyrai 
ir Darbai“ nelabai 

vykęs

7 adv. firmos gavo 
$823,000 iš bankų 

receiverių

Prezidento Roosevelto 
žmona viešėjo 

Chicagoje

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pači 
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie 

nio. sausio 15 dienos. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St.

Cicero, 111.

Kadangi penktadienį rezigna
vo Chicagos mokyklų tarybos 
pirmininkas Lewis E. Meyers, 
majoras Cermakas ieško kan
didato jo vietai. Daromi įvai
rus spėliojimai, bet daugumoje 
manoma, kad vietą gaus R. E. 
Carr, kurį į mokyklų tarybą 
C ermakas paskyrė pernai.

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Aveųue

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS 

; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richpaond Streel

Telefonas Republic 7868

Chicagos sveikatos tarybos 
pirmininkas Dr. Hermai) Bun- 
desen pareiškė, kad 90 nuoš. 
Chicagos 350,000 vaikų, ma
žiau 6-ių metų amžiaus, nc- 
gręsia difterijos pavojus, nes 
jiems buvo įleistos adatos to- 
xoidų, kurie apsaugo vaikus 
nuo susirgimo. Daktaras tvirti
na, kad iki birželio mėnesio, 
mirtingumas nuo difterijos vi
sai pranyks.

Reikalauja nupiginti 
gasą 20%

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregysų. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos valkus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR, BERTASH 
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sntartj.

Septynios Chicagos advoka
tų firmos ar privatiniai advo
katai gavo $823,384 iš 140 už
sidariusių Cook apskričio ban
kų, kaip paaiškėjo, paskelbus 
receiverių ir jų advokatų są
rašą. Viso bankų receiverių ad
vokatams išmokėta $1,551,118. 
Be to, receiveriai nuo bankų 
užsidarymo iki šių metų pra
džios gavo algomis $715,402.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 Soufb Aihteai Aos. 
Tel. Boulevard 2800 

Rs<. 6515 So. RocAuWI St, 
Tel. Republįę 9723

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Ąuburn Avė.
CHICAGO. ILL.

KASTANTINAS BUINAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 21 d.. 8:15 vai. ryte, 
1933 m., sulaukęs 54 metą 
amžiaus; gimęs Mariam po lės 
apskr., Gudelių par., Agliškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime švogerką Kazimiera ir 
švogeri Vincenta Polunevičius, 
sesers sūnų Joną Ancika ir 2 
sesers dukteris Jadvyga Noc- 
kienę ir jos vyra Petrą, Sta
nislava Ancikaitę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2142 
W. 23rd Place.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
sausio 24 d., 2 vai. po pietų iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kastantino Bui- 
nauskio giminės, draugai ir 
Bažjstami esat nuoširdžiai kvie- 

ami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame
švogerką, švogeris. Sesers 
Sūnūs ir Sesers Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Mėgina parodyti, kad šou. Ru
sijos revoliucinis entuziazmas, 
kartu su technika gali įveikti 

Ameriką.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir iii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niai: pagal susitarimą.
8335 So. Halsted St 

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso t Tel. Vktory 6893
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusai Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų

3102 So. Halsted St
kampai 31st Street

Valu 10—U v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Be to, jis nėra įtikinantis. 
Filmą pamatęs žiūrėtojas tu
rės pagalvoti kame ištikrųjų 
dalykas, 
censorius 
karpė, ypatingai, išmetė 
pagandą, kurios žiupsnis 
gi užsiliko.

Universal bankas dar nieko 
neišmokėjo

Bet kadangi 31 bankas, tarp 
jų ir Universal Trust Bank, 
ikišiol advokatams nieko neuž
mokėjo, manoma, kad prie 
$1,551,000 reikės pridėti dar 
apie $221,000 tų bankų turto.

Viso 140 užsidariusių bruku 
depozitų suma siekia $168,251,- 
857, bet paprastiems depozito-

Tel. Republic 3100-3101
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS 
Graborius

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

šeštadienį Chicagon 
žiavo sekančio J. V. preziden
to žmona Mrs. Franklin D, 
Roosevclt ir praleidusi tik ke
turias valandas, pasakė pra
kalbą, dalyvavo bankiete, pri
ėmė svečius ir vakarieniavo 
su keliais draugais privati
niuose namuose. Jos paliktas 
aforizmas chicagiečiams ska
mba,— “Valdžia yra tokia, 
kokią piliečiai ją padaro.”

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

GĖLININKAS
VESTUVĖMS, BANKIETAMS
IR PAGRABAMS ' VAINIKAI

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

GRABORIU IŠTAIGA
EUDEIKIS Ir vii nustebino publiką su savo nupiginto- 
mis kainomis už aukštos rųšieg palaidojimą. Mto «Wkt 
brokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno I musų 
įstaigą iš bite kokios miesto dalie#.

Reikalui esant* musų automobilius atvaMuos i jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di-

■ ■-rosų '
DUte, 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viri Telefonai: YARDS 1741 ir 1741

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuoie

it Akinių Dirbtuvė
756 West 85th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4> nuo 6 iki 8 

Nidiliomit nuo lOįkj U

Pereitos savaitės pabaigoje 
Castle teatre, Madison ir State, 
pradėta rodyti sovietų Rusijos 
bendrovės “Soyuzkino” ga
mintas filmas “Men and Jobs” 
—“Vvrai ir Darbai”.

Pamatinė filmo mintis yra 
parodyti pasauliui, kad, štai, 
sovietų Rusijos revoliucinis 
entuziazmas, susijungęs su iš
silavinimu technikoje, gali į- 
veikti Jungtines Valeli jas ir 
Visą pasaulį.

“Vyrai ir Darbai” kaip ir ki
ti sovietų filmai, pasižymi kai 
kurių tipų gerumu, bet vieto
mis fotografija' ir garsas ne
koks.

suteikia 
barzdaskutyklos 
—— komfortą, 
■ skutimos 

namie

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St 

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

Nedšldieniais pagal sutartį.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

JURGIS MARCINKEVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 d.. 7:53 vai. vak., 
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Tauragės apskr., 
Kaitinėsiu parap., Gud vaišių 
kaime. Amerikoj išgyveno 33 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterj Stanislavą, sū
nų Teodor, dukteris Aleksand
rą, Albiną, Lorettą ir Johaną, 
žentą Williani Bronechik, bro
lius Mykolą, Jeronimą, Anta
ną ir brolienes, seserį Johaną 
Jagminienę ir švogeri Petrą 
Jagminą, seserį Jievą Radze
vičienę ir gimines, o Lietuvoj 
brolj Kazimierą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4516 
So. Honore St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 25 d., 8 vai. ryte iš na
mu i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Marcinke
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Dukterys, žentas. Bro
liai. Brolienės, Seserys, švoge- 
ris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ežerskis, tel. Blvd. 9277

Telefonu Yirdi Q994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Aehland Avenue 

Ofiio valandos:
Nuo 10 iki 12 dien<, 2 iki 3 po pta 

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

Ofiso tel. Prospect 1028
Rez. ir Ofisas 2359 £o. Ljeavitt St» 

Canal 0706

Dr. J. J. Kovvarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W.
Ofiso t valandos _ __

šventadieniais pagal susitarimo

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roo|«ve|t 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St„ prie Clark 
Telefonas Blate 7660: Valandos U—# 

West Side: 2151 W. 22nd St 
PanedSllo. Beredos ir PetnySoB vak. 0 Ud P 

Telefonas RooMvelt 9090 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

UtMninko. Ketverge ir Subatoe vak. t Ud 6 
Telefonas BepubUo 9600

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utirninkais, Ketvertais ir Subatomh 
2420 W. Marquette Rd. arti Wtėtėm Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomie 

1821 So. Haleted Street

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Pbcne Bonlevard 70*2

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

MOTIEJUS LEGERAT 
t 

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 22 dieną, 7:00 valandą ryto 
1933 m., sulaukęs 47 metų am
žiaus, gimęs Suvalkų rėd., Lanke
liškių parap.. Pakiemelis kaimas. 

Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo* 

terį Agotą po tėvais Stariutė, dvi 
dukteris Oną ir Eleną, du sunu 
Pranciškų ir Albiną ir gimines, o 
Lietuvoj šešios seserys ir dvi pus- 
seserės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvėse įvyks ketverge sau
sio 26 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Motiejaus Legerat gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Sunai, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

11 metų David Smith iš 
Miami, Fla., kuris laimėjo vai
kų golfo čempionatų Floridoj 
Jo trofeja yra nedidelė tauiė 
bet jis jųja didžiuojasi nema
žiau už didžiuosius čempionus

Įvairus Gydytojai

DR.BERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 39 au
tus kaipo patyru gydytojas chirurgas b 
akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* ligą* vyrų 
moterų ir vaikų 
todus X-Ray ir 
taisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Parh 6755 ar Central 7464

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS

III u na rniinnn>MHĮw^*wMuuuww*wWu>nuuuĮwww»wam*mMWani^waw*iwm

Chicago pasekmingai 
kovoja su difterija, 
sako Dr. Bundėnsen

VINCENTAS ELIJOŠll’S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 21 <L, 4 vai. l>o piet, 
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Dumiškių kaime, 
Raseinių apskr. Paliko dide
liame nubudime seserį Oną Ži- 
bienę, švogeri Antaną, seserį 
Augelą, brolį Rapolą ir brolie
nę Viktoriją Kenosha. Wis., tetą 
Elenorą ir Antaną Balčiūnus, o 
Lietuvoj seserį Veroniką Jur- 
kumienę. Kūnas pašarvotas 
randasi S. M. Skudo koplyčioj, 
718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 25 d.. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus Nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Elijo- 
šiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seseris, Brolis. Švogeris, 
Brolienė ir T eta.

Laidotuvėmis rūpinasi Elenora 
ir Antanas Balčiūnai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas, tel. Roosevelt 
7532.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 loto* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ix Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryt*, nuo 2 iki 4 
vai. po 
vakaro

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 11 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbora 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.
4145 Archer Avė, TeL Lafayette 7337

Namų T4, Hyd* Pirk 3395

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
. j“,

''' ' 'Oį nC?U kltl t0“®k *ca<’ 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 , 

SKYRIUS:
■IMF 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

O r X 8 A 8:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valaodos nuo S lld 4 ir nuo • IM 8 vai. vok. NediUomla parai sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼, 
Nedėliomis nuo 10 iki 12- 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401
‘ .... ■ ■ -w■■ — "H ■ m. »'J Į. I., I, Iįiiii « I

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialieti 

4145 Archer. Avė.
Ofiio Tel. LAFAYBTTB 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
w >Tęipgi
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarmpkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

Chicagos legalio patarėjo 
asistentas Grossman įteikė rei
kalavimų Illinois Commerce 
Comniission numažinti gaso 
kainų Chicagoje 20%.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Thetapy 

B y Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eketrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

JUOZAPAS MARTINKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau* 
šio 23 dieną, 4:30 valandą ryto 
1933 m., sulaukęs 12 metų am
žiaus. gimęs a. a. Juozapas Chi
cago. III.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Marijoną po tėvais Skinkaitė, 
brolį Antaną 10 m., patėvį Justi
ną Dudeną, dvi tetas Oną Aleksan
dravičienę ir Marijoną Lickienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4620 
S. Wood St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj sau
sio 27 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią .kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Marcinkaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Motina, Brolis, Patėvis, 
T etos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741,

Lietuviai Gydytojai
Ret. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archn Ąventsp
* Telefonai Virginl* 003^
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SAUGOKITĖS AGENTU, KURIE PASAKOJA 
APIE NAŠLAIČIUS IR PARDUODA 

PERFIUMUS

AR - - -
ATSIMENATE?

Įvairios bendrovės prisidengdamos “naš 
laičių globėjų” titulais išnaudoja 

lengvatikes šeimininkes

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se“ sausio 25 d. 1915 m.

“N.” korespondentas iškelia aikštėn faktus apie 
tų bendrovių opetaVimo būdą

I r i

Jeigu prie jūsų durų ateis 
švariai apsirėdęs vyras, malo
niai nusišypsos gailestingu bal
su, pradės pasakoti apie naš
laičius ir paprašys parodyti 
geraširdingumą, nuperkant bu
telį perfiumo, gabalėlį muilo ar 
kitokį menkniekį, kad tuo bu
du sušelpus tuos našlaičius^ ne
įtikėkite jo gražiems žodžiams 
ir neeikvokite sunkiai uždirb
tus centus.

Iš lengvatikių daro milionus 
pelno

Tie vyrai, kurie laiks nuo 
laiko užplūsta chicagiečių na
mus su graudingais pasakoji
mais apie našlaičių vargus ir 
toiletinių ir virtuvės reikmenų 
“bargenais“ yra nekalti agen
tai firmų, kurios iš lengvatikių 
žmonių kiekvienais metais iš
gauna milijonus dolerių.
Chicagoje veikia trys apgavikų

bendrovės
Chicagoje tokių bendrovių yra 

trys, kaip pareiškė Chicago 
Better Business Burcau atsto
vas Mr. Smith, kalbėdamas su 
“N.“ korespondentu, kuris tuo 
reikalu teiravosi informacijų.

Pastaruoju laiku nuo įvairių 
lietuvių teko nugirsti nusi
skundimų, “kad nuo agentų su 
‘perfumais’, ‘ekstraktais’ ir 
muilais negalima nusikratyti“ 
ir kad “jie yra nachališki, už
sispyrę ir nenueina nuo durų, 
iki supykęs duodi jiems piišdo- 
lerį arba dolerį.“ Kad nukentė
ję ir visi kiti lietuviai žinotų 
su kokiu gaivalu jie susiduria, 
čia paduodame faktus, kuriuos 
Chicagos Better Business Bu- 
reau patiekė korespondentui.

Išnaudoja darbininkus
Kaip minėjome Chicagoje yra 

trys panašios organizacijos. Jų 
viršūnėse stovi vienas, kitas 
žmogus, kuris visam “bizniui“ 
vadovauja. Bendrovė superka 
ar pati pagamina pigiausios 
rųšies perfiumų, muilo, odeko
lonų, pudrų, “epsom“ druskų 
ir įvairių virtuves reikmenų 
kaip esencijų, prieskonių.

Norėdami tuos produktus 
kuo pigiausiai pagaminti, ga
mintojai pašvenčia sanitarines 
sąlygas, kokybę ir išnaudoja 
darbininkus, daugiausiai mote
ris, kurios “fabrikėliuose“ dir
ba. Joms paprastai moka pasa
kingai mažas algas. Už produk
tus lupa. Butelį perfiumo, ku
ris jiems nekainuoja nei pusę 
cento, parduoda už 25-50 cen-

{CHICAGO, Saus. 24) — 
May oro Ildrrisono paskirtasis 
specialis komitetas bedarbės 
klausimo rišimui, ragina su
trumpini i darbo valandas, taip 
kad butų daugiau darbo.

(Didžiosios) Karės žinių 
trauka.

SU-

ANGLŲ laivynas sumušė 
vokiečių laivynų Šiaurės Jūrė
se. Vokiečių šarvuotlaivis Rlu- 
echer paskandintas. 'Z u v o 
762 žmonės.

AEROPLANŲ
mušis buvo aukšle 
Dunkirko, A ūgli jos, 
vokiečių orlaiviai.

RUSŲ kavalerija
Prūsijos parubežyje, šiaurinė
je Lenkijoje.

didžiausias 
ore ant 
Užpuolė

atmušta

šios 
se“

“Naujienose” 14-ka 
metų atgal

dvi žinios tilpo “NaujienO’
sausio 24 d., 1919 metais

orderių blanko-

pradeda 
Faktas, 
produktų už de-

kelionę 
kad jie

tas keliais apdriskusiais vai
kais.
Prieglaudos egzistuoja tik ant 

popierio
Bet, paprastai, bendrovės su

minėtos prieglaudos visai nėra. 
Jos Vardas ir kelių šimtų naš
laičių egzistencija yra Aktyve, 
popierinė. Būdami atsargus, 
bendrovės viršininkai nurodo, 
kad prieglauda esanti kitame 
pasaulio gale, pav. Californijo- 
je. Jie žino, kad nei agentas, 
nei moteriške, produktus pir
kusi, nevažiuos pažiūrėti ar to
kia prieglauda ištiktųjų egzis
tuoja.
Depresijos metai jiems pelningi

“Išdresiravę“ agentus, išmo
kinę juos kaip graudžiai pa
verkti ir nupiešti baisų našlai
čių gyvenimo paveikslą, ben
drovės viršininkai juos aprūpi
na keliais “širdį suspaudžian
čiais“ paveikslais, produktų pa
vyzdžiais ir 
mis.

Agentai ir 
per namus, 
parduoda tų
šimtis milijonų dolerių į metus, 
rodo, kad labai didelis skaičius 
šeimininkių patiki jų pasako
mis. Ypatingai pelningi metai 
agentams būna “depresijos“ 
metai, nes žmones tuomet leng
viau įtikinti.

Bet tai dar ne galas. Agen
tai paprastai paima užsakymą 
nuo šeimininkės su doleriu ar 
daugiau lėšas padengti.

Dievas suteiksiąs “dangaus 
karalystę“

Užsakymus grąžina bendro
vei ir gauna savo komisą. O 
pati bendrove prisiunčia užsa
kytus produktus šeimininkei 
kartu su gražiu laiškeliu, ku
riame arba patys “našlaičiai“, 
arba bendrovės viršininkai iš
sijuosę dėkoja už geraširdin- 
gumą, rūpinimosi nelaimingių- 
jų likimu ir tikrindami, kad už 
tai “Dievas suteiksiąs jums 
dangaus karalystę“.

Visus pinigus už produktus, 
be komiso, į kišenių susikiša 
bendrovės viršininkai arba vir
šininkas, kuris trindamas ran
kas džiaugiasi ir galvoja “kaip 
lengva mulkinti žmones ir iš 
jų pinigus atimti.“

Milionierius socialistas nubau
stas už raudoną vėliavukę

{CHICAGO). — AVilliam 
Hross Loyd, milionierius so
cialistas, pernai rudenį (1918) 
i ntvusis socialistų kandidatas į 
Sun. Valstijų senatorius, vakar 
buvo atrastas teismo posėdi- 
ninkų kaltu už raudonos vė- 
'iavukės plevėsavimą. Jo byla 
buvo negrinėjama teisėjo Gra
bam teisine. Teisėjas nubaudė 
jį $25 ir teismo lėšomis.

: lolševikai apleidžia Petrogra
dą. Keliasi j Nižni Novgorod.

COPENHAGEN,
Helsinkiu žinios į Berlinske, 
Tidende, bolševikų 
e vakuo ja P et rogradą, 
'ia visus sandėlius.

Žinia, priduria, kad 
kų karės minis leris 
Trockis perkelia savo

Nižni Novgorod.

ir

Pasak

bolševi- 
Leonas 

buveinę.

isgeręs nuodą užva
kar mirė lietuvis 

Matas Legeratas
Kūną rado lovoje; žmona sako, 

kad velionis sirguliavo ilgą 
laiką.

Lietuvis Domininkas 
Stankus užmuštas po 

traukinio ratais
“Make quick money“

Gerai apsirūpinusi produk
tais, bendrovė per kelias die
nas talpina maždaug sekančio 
turinio apgarsinimą anglų laik
raščiuose :

“Make quick money selling 
food and toilet accesories; low 
prices; every woman buys; pay 
daily; we train you; easy 
work.”

“Dresiruoja” agentus
Į apgarsinimą atsiliepia daug 

vyrų. Iš jų suorganizuoja agen
tų pulką. Jiems pripasakoja, 
kad bendrovė esanti labdarin
ga, rūpinasi vien našlaičiais, 
užlaiko prieglaudą, ir kad ar
gumentus paremti “faktais”, 
parodo kelias fotografijas, ku
riose “bosas“ figūruoja, apsup- trečiadienį rytą. 
-..............*........ ....... . .. — —.. .............. .u-.................. '..........i i ■!. ....... .......'..... ..

V i vakar policija -konstatavo jo 
asmenybę; žuvo šeštadienio 
vakare.

šeštadienį naktį Alton lini
jos traukinys, prie 34-tos suva
žinėjo žmogų. Kas jis buvo 
tuo laiku negalėjo pasakyti.

Tik sekmadienį policija kon
statavo, kad tai buvo lietuvis 
Dominikas Stankus, 51 metų 
amžiaus, 4140 South Campbell 
Avė.

Kaip Stankus pateko po 
traukinio ratais neteko patirti. 
Policija sako, kad jis buvęs 
girtas arba norėjęs nusižudyti.

Kūnas dabartiniu laiku ran
dasi Cook apskričio lavoninė
je. Coronerio tardymas įvyks

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

cils“ pasiūlymą dalyvauti ant
roje “United Front“ demonstra
cijoje, Chicagoje.

Oficialiame pareiškime, Chi
cago Worker’s Committee sako, 
“mes esame prielankus “Coun
cils*’ reikalavimas ir linkime 
pasisekimo, bet dabartiniu lai
ku mes manome, kad tuos rei
kalavimus realizuosime vykin
dami savo planiM.

“Tuo budu mes ateisimo 
‘Councils’ j pagalbą, negaišuo
dami laiko ir veltui neeikvoda
mi energiją vykindami ‘Coun
cils’, ‘United Front’, planus, ku
rie daugiau negu kas kita su
skaldo, o ne vienija bedarbių 
jėgas“.

Transliuos ištraukas 
iš 2-tro ir 3-čio 
“Laimos” aktų

“Pirmyn" choras dainuos iš 
stoties VV. (i. E. S. antradienį 

vakare.

“Pirmyn“ choras, per Budri
ke) krautuvės radio valandą 
atnešęs pirmą operetes “Lai
mos“ aktą į lietuvių namus, 
antradienį dainuos iš stoties

Posner, V. < 
Rimkus, John 
Stanionis, Emilijai 
Šatas, A. 
šulte, Elena.

aawaMmEitat.M,iir . imi....m.....

CLASSIFIED AUS.
Business Service 
Biznio Patarnavimas

“Vilnies” byla atidė 
ta iki vasario 17 d.

Šaukia Universal 
Banko Depozitorių 
komit. susirinkimą

* L.

Įvyks penktadienį vakare Uni- 
versal Kliube; advokatai ir 
ekzekutyvis komitetas pĮa- 
tieks raportus.

Visi Universal State 
depozitorių komiteto 
kviečiami dalyvauti susirinkime, 
kuris įvyks sausio-Jan. 27 d., 
Universal Kliubo kambariuose, 
814 West 33 St., 8 vai. vakare.

Komiteto advokatai ir ekze- 
kutyvio kom. patieks raportui 
apie darbą, kuris buvo ikišiol 
padarytas ir kas bus veikiama 
toliau. Visi komiteto nariai pri
valo pribūti.

Kom. Valdyba

Banko 
nariai

Cook aps. Socialistų 
P-ja įveda permai
nas administracijoj

Furniture Co., programe. šiuo 
kartu chorą?* ir solistai sudai
nuos ištraukas iš antro ir tre
čio “Laimos*’’ aktų.

“Pirmyn“ stalo šią operetę 
scenoje sekmadienį, sausio 29 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje.

Rengėjai tiki, kad radio 
klausytojai, Budriko programe 
ir antradienio \ programe iš
klausę operetes dainas, sutiks 
su jais, kad tai yra vienas 
gražiausių kurinių, iki šiol 
statytų Chicagos lietuvių sce
noje.

Byla prieš “Vilnį“ ir penkius 
jos redakcijos ir administraci
jos narius, Andriulį, Krakaitj, 
Milerį, Jušką ir Abeką vakar 
kriminalio teismo teisėjo M. 
Feinbergo atidėta iki vasario 
17 d. Teisme atsilankė tik 
apskustųjų.

3

A D o
WGES 7 vai. vakare •— 

Peoples Furniture krautuvių 
programas. Susidės iš kelių 
angliškų dainų ir šokių, ištrau
kų iš antro ir trečio aktų “Lai
mos" ir Dr. Atkočiūno dentis- 
to kalbos. “Laimoje“ dalyvaus 
‘įPirmyn“ solistai ir choras.

PRANEŠIMAI

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Buividas, St.
Daberetsia, Tony 
Grecenie, Kaze 
Jaras, Fra'nk 
Kudzma Wm.
Kudzma Wm. 2 svarbus laiš

kai.
Kresal, Gus. Anna Kresal 
Obersh, K.

Hatvey, Lietuvių Amerikos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks 29 d. sausio 
1933, 2 vai. po pietų J. Piekarskio sve
tainėje, 15709 So. Halsted St. Taigi 
visi nariai privalote dalyvauti. Bus 
renkama valdyba dėl 1933 m. ir bus 
svarstoma kliubo konstitucija. Yra svar
bu visiems nariams dalyvauti susirinkime 
taipat turime daug svarbių reikalų aptar
ti. A. L. Skirmontas, nut. rast.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Lonis ......................... $2.00
Kansas City ____ ..... $5.00
Detroit ............................ $2.50
Lot Angeles ............... $20.00
New York ................ ... $8.00
Pbiladetybia ..............  $8.00
Wasbington. D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

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

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame j*u šiuo adreso virš 40 metų

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

OPERATČRS dėl moterų dresių ar 
bliuzkų.

Feature,
324 So. Market St.

MERGAITE, fnotinai pagelbėti prie 
lengvo namų darbo, virti nereikia, turi 
būt ant vietos, maža alga. šaukite iš 
ryto Van Buren 7779.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

PROGA PATEKTI TEATRAN. Vy
rai, moteris, jauni ir parinkti jau augę. 
Visokių tautų reikalingi dėl scenos ir į 
chorą. Proga pradėti karjerą. Jokių eks- 
pensų. Del informacijų atsišaukite kam
barys 906—64 E. Jackson, tel. Harrison 
2613.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pelninga grosernė. 
gražioj vietoj, lietuvių apgyventa, turi 
būti šioj savaitei parduota už pirmą tei
singą pasiutimą. Savininkas yra pri
verstas važiuoti Lietuvon.

4554 So. Rockwell St.

Sekmadienį rytą lovoje ras
tas negyvas lietuvis Matas Le- 
geratas (Legeraitis), 47 metų, 
2612 East 75th Street.

Mirties priežastis, kaip pasi
rodė, buvo nusinuodijimas. ša
lę lovos, kurioj kūnas rastas, 
gulėjo ištuštintas butelis chlo
roformo.
Velionio žmona Agota Legera- 

tienė pareiškė, kad per pasku
tinius kelius mėnesius jis ne- 
sveikavo ir turbut per klaidą 
išgėrė butelį nuodų, vietoj vais
tų.

Velionis paliko žmoną, du sū
nūs ir dvi dukteris. Amerikoje 
išgyveno 26 metus. Paėjo iš 
Suvalkų rėdybos, Laubeliškių 
parapijos. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį.

Pereitą savaitę priėmė naują 
konstituciją; ^ekz. kom. narių 
skaičius sumažintas nuo 15- 
kos iki 9-rijų

_±_
. Socialistų Partija Cook ap*- 
skrilyje pereitą savaitę priėmė 
naują konstituciją, kurioj nu
matoma kelioą.pąnnaiiios orga
nizacijos struktūroje.

Ekzekutyvis partijos komite
tas bus sumažintas nuo 15-kos 
iki 9-nių narių ir jų teises pąi- 
didintos. Jie tvarko adminis- 
tratyvį darbą.

Apskričio delegatų komitetas, 
atstovaująs visus skyrius, susi
rinks keturiiVs kartus į metus. 
Specialius mitingus galės su
šaukti ekzekutyvis komitetas, 
arba patys delegatai ’Zi balsų 
didžiuma. Delegatų komitetas 
rinks ekzekutyvį komitetą ir 
nustatys veikimo krypsnį.

Kiekvienais metais įvyks ap
skričio konvencija, kuTi nusta
tys bendrą veikimo ir organi
zacinio darbo planą.

Administraciniamš ir kam
panijos tikslams, apskritis bus 
padalintas į distriktus, kurie 
bus padalinti j sekcijas.

MADOS MADOS
Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wešt 47th St

RENDON joft drink parlor ir 4 kam
bariai, gera " vieta tarp dirbtuvių, renda 
pigi, 4300 So. Wood St. Telefonas 
Virginia 1564.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaieai _ _

5267

Chicagos bedarbių 
kom. atmeta ‘United 

Front’pasiūlymą
Komunistų kontroliuojama or

ganizacija “Unemployed 
Councils“ ardo vienybę, sako 
Chicago Workers Committee.

Socialistų bedarbių organiza
cija Chicago Workers Commit
tee on Unemployment atmetė. 

I komunistą kontroliuojamos- or- 
•ganizacijos “Unemployed Coun-

Vacek & Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mės siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nilo ugnies, 
nuo torriados, automo
bilių apdrauda ir tt.

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI MeS išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St 
netoli Wood

PhoneYĄRDS 3895
II iili i liTnil fttOlilfu'

3267 — Nors paprasta bet labai ele
gantiška ir praktiška suknelė. Galima 
siūdinti iš dviejų rūšių materiolų, šilko 
•ir vilnonės materijos. Sukirptos mie
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
tnierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laišku* reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. I1L

NAUJIENOS Pattern Dapt
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ...—_
Mieros .............. ........  per krutinu

(Vardas ir pavardl)

(Adresą*)

(Miestas ir vahtija)

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

MAITAG beveik kaip naujas. Tu
riu tuojaus parduoti, už pusę kainos. 
Republic 1744.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

CL ASS1FIED ADS.
Educational

,, Męhyklog____________
MOKINKITES

Gražinimo kultūros (beauty culture) 
geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj. 
Įrankiai dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti. $3.00 į savaitę. Dar
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM 
1547 W. 63rd St. Hemlock 5702

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

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Taip,

P ’-'j

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




