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Lietuva Pakviesta 
Skolų Deryboms

Derybų tvarka dar nenustatyta. Demokra
tų vadas Rainey sako, kad nebusią jokio 

skolų panaikinimo ar sumažinimo
Washington, s. 25. — Vals

tybės sekretorius Stimson jau. 
pasiuntė Lietgvai pakvietimą į 
derybas su Jungt. Valstijomis 
dėl karo skolų. Pakvietimas 
pasiųstas ir čechoslovakijai. 
Pirmiau pakvietimai būvu pa
siųsti Anglijai ir Italijai. Se
kamas pakvietimas veikiausia 
bus pasiųstas Latvijai.

Italija yra skolinga Jungt. 
Valstijoms apie du bilionu dol.
Lietuva— 6,197,682, Latvija— 

$6,842,464, čechoslovakija — 
apie 156 milionus dol.

Valstybės .departamentas dar 
nežino kokioj tvarkoj busiantis 
prezidentas Rooseveltas ves tas 
derybas. Manoma, kad nebus 
žiūrima tiek j skolininko išsiga- 
lėjimą mokėti, kiek atsižvel
giama į ekonominius dalykus.

(Lietuva prašydama derybų 
dėl karo skolų sumažinimo, sa
vo prašymą pamatavo tuo, kad 
skola Amerikai nėra karo sko
la, bet skola už tas prekes, ku
ria Lietuva pirko iš Amerikos 
kariuomenės Franci joj, karui 
jau pasibaigus. .Buvo pirkta 
daugiausia amunicijos, drabu
žių ir vaistų. TeČfans amunici
ja buvo netikusi, kurios veik 
visai negalima buvo vartoti. 
Drabužiai irgi buvę susenę ir 
suplyšę, netinką dėvėjimui. 
Lietuva betgi savo skolą norė
tų užmokėti, tik prie dabarti
nių mokėjimo sąlygų, ta skola 
nemažėja, todėl Lietuva ir prašo 
išnaujo peržiūrėti visą skolų 
mokėjimo sutartį).
Rainey nenumato skolų suma
žinimo, esą pirmiausia reikia 

atgaivinti prekybą

Washington, s. 25. Demo
kratų vadas atstovų bute, Rai
ney iš Illinois, pareiškė lakraš- 
tini ūkams, kad iš karo skolų' 
derybų nieko neišeisią. Karo 
skolos esą nebusiančios nė su
mažintos, nė panaikintos, nes 
to nepakęsia Amerikos žmonės. 
Reikia esą pašalinti visus pre
kybos suvaržymus, kad galėtų 
atgyti prekyba ir tada šalys ga
lėsiančios skolas užmokėti.

Taipjau esą neverta kalbėti 
ir apie Anglijos gryžimą prie 
auksu paremtų pinigų, nes da
bar niekas nebežino apie auk
so pagrindą. Esą Pietų Afri
ka, kuri iškasa 52 nuoš. viso 
pasaulio aukso, nuėjo nuo auk
so pagrindo, kadangi ji turi 
aukso net perdaug, o Anglija 
nuėjo nuo aukso todėl, kad ji 
aukso turi permažai. Reikia 
esą gryšti prie sidabro pinigų. 
Tuo busiąs iširštas pinigų klau
simas.

Priminus, kad senatas jau at
metė sidabro remonetizavimą, 
Rainey atsakė, kad tas klausi

mas kongrese iškils ne vieną 
kartą ir vis stipriau.
Tik panaikinimas skolų gali 

ntsteigti prekybą
Londonas, s. 25. —Iždo kanc- 

lers Chamberlain kalbėdamas 
Leeds prekybos butui užsiminė 
ir apie busiančias derybas dėl 
karo skolų. Kiek galima buvo 
suprasti iš jo kalbos, Anglija 
tose derybose reikalaus visiško 
skolų panaikinimo, arba bent 
didelio jų sumažinimo ir nusta
tymo aiškios sumos. Neišrišus 
gi skolų klausimo, negali būti 
ir pasaulinio ekonominio atsi
gavimo, nes karo skolos ir re
paracijos daugiausia ir yra 
kaltos už dabartinę pasaulinę 
depresiją. v

Suomija prašo derybų dėl 
skolų

Washington, s. 25. -- Suo
mijos pasiuntinys L. Astrom 
kreipėsi į valstybes departa
mentą prašydamas derybų dėl 
karo skolų. Jam atsakyta, kad 
Suomijos pasiuntiniai bus ma
loniai priimti tomis pačiomis 
sąlygomis, kokios buvo suteik
tos Anglijai ir kitoms gruodžio 
15 d. mokėjusioms šalims.

Atstovų butas pasky
rė 349 milionus dol. 

kariuomenei
VVashington, s. 25. — Atsto

vų butas priėmė 349 milionų 
dol. paskyrimą karo departa
mentui, kariuomenės užlaiky
mo išlaidoms. Paskirtoji suma 
yra 3 milionais dol. didesnė, 
negu buvo siulęszpaskyrimų ko
mitetas. Tuos 3 mil. dol. pa
skyrė pats atstovų butas mili- 
tariam lavinimu4! piliečių ir 
išlaikymui tam tikslui skirtų 
lavinimo stovyklų.

Nusižudė Amerikos 
konsulas

Praga, echoslovakijoj, s. 25. 
—Smagiai praleidęs vakarą su 
žmona ir draugais, Jungt. Vals
tijų konsulas Pragoję, Raymond 
Davis, iš antro augšto Alcron 
hotelio, kuriame jis gyveno, 
nušoko j koridorių ir Užsimu
šė. Jis nukrito prie pat žmo
nos kojų. Priežastis saužudys- 
tės nežinoma.

Airija skaito balsus; de 
Valera yra priekyje

A to PI
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir galbūt bisk| 
šalčiau.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:- 
55.

Dublinas, s. 25. — Vakar Ai
rijoj įvyko ’ seimo rinkimai, 
šiandie yra skaitoma balsai. 
Dar nežinoma kas rinkimus lai
mėjo, bet pirmosios žinios rado, 
kad de Valeros partija yra 
priekyje. Išrodo, kad balsai 
bu4s pasidalinę lygiomis tarp 
de Valeros ir Cosgrave partijų 
ir tik trečia partija, galbūt dar- 
biečiai, kaip pereitame seime, 
taip ir šiame padarys persvarą.

Washington, s. 25. — Atsto
vų buto teisių subkorpitetas 
užgyrė bilių, kuris nuima su
varžymus gydytojams prirašinė
jime degtinės. » «• r-
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Komunistų sukurstyta demonstracija prie North Sidės bedarbių šelpimo stoties Chicagoje, kuri 
užsibaigė smarkiu susirėmimu su policija, kuriame skaudžiai nukentėjo daugelis bedarbių.

Siūlo šaukti Illinois! Sargas žuvo gaisre de- Hoover norys pagrei
konstitucinę kon- jP^^j sankrovoj 

venciją Chicago.- Sargas Bruno Jaz- 
lorida, 5707 N. Maplewood Avė., 
žuvo gaisre, kuris sunaikino

tinti ekonominę 
konferenciją

Springfield, III. ,s. 25.
natas vienbalsiai nutarė pasiu- -John Krumm departamentinę 
lyti visuotiniam balsavimui at- sankrovą, 1509 Fullerton Avė. 
einančiuose rinkimuose sušaukti ir paskui, persimetė į gretimą 
Illinois konstitucinę konvencijų'gyvenamų namą. Kelis žmones |

-.........................  • • Sargas
inutroško telefono budelėj, tele- 

savininkui apie

paruošti Illinois valstijai naują išgelbėjo ugniagesiai, 
konstituciją.

Dabar pasiūlymas eina vals- fonuodamas 
tijos atstovų butui.

Dabartinė Illinois konstituci
ja yra paruošta kelios dešimtys, 
metų atgal ir niekam nebetinka. 
Keletą metų atgal buvo sušauk
ta konstitucinė konvencija, bet 
ji pagamino tokią atgaleivišką 
konstituciją, kad balsuotojai ją 
atmetė visuotinu balsavimu.

gaisra .

300 bedarbių išmesta 
iš gubernatoriaus 

raštinės

Washington, s. 25. — Prezi
dentas Hooveris rūpinasi pa
greitinti pasaulio ekonominę 

•konferenciją, kad kuogreičiau- 
Isia butų galima sutvirtinti ki
tų šalių pinigus, nes kitaip 
Jungt. Valstijos turės pakelti 
savo muitus. Esą kitaip nega
lima sulaikyti plaukimą į Ame
riką prekių iš tų šalių, kurių 
pinigai yra nupuolę. Delei to 
labai kenčianti Amerikos pre
kyba, ypač pastaruosius ketų- 
rius mėnesius.

Francija mažina ka 
riuomenę ir ginklą 

vimosi išlaidas
mi- 
kad

Phryžius, s. 25. —Karo 
nisteris Deladier paskelbė, 
bus nuodugniai reorganizuota 
galinga Franci jos karo mašina, 
bus sumažintos 
laidos, taipjau 
kariuomenė, o 
viavimo laikas 
tas.

Ginklavimosi
mažintos $26,000,000? Socialis
tai gi reikalavo, kad tos išlai
dos butų sumažintos mažiausia 
$40,000,000.

Springfield, III., s. 25. —300 
bedarbių—vyrų ir moterų—bu
vo vieškelių policijos prievarta 
išmesti iš gubernatoriaus* Hor- 
ner raštinės. Besigelbėdami nuo 
policistų lazdų, bedarbiai sumi
šime ir vienas už kito besi- 
grusdami lauk, nupplėšė rašti
nės išorines duris.

Būrelis bedarbių buvo išmes
ti ir iš atstovų buto, kur jie 
bandė kalbėti iš galerijos.

Senatas atmetė si 
dąbrinę pinigų 

infliaciją

ginklavimosi iš
bus sumažinta 
verstino karei- 
bus sutrUmpin-

išlaidos bus su-

Komunistų kontrde- 
monstracija Berlyne
jĘigrlynas, s. 25. — Komunis

tai, atsakydami į hitlerininkų 
demonstraciją pereitą sekma
dienį komunistų kvartale, šian
die surengė kontrdemonstraciją, 
kurioj nežiūrint didelio šalčio, 
dalyvavo apie 60,000 žmonių. 
Jokių sumišipių nebuvo ir nė
ra sužeistų.

Caponei nepasisekė pa 
siliuosuoti

Atalnta, Ga., s. 25. — AlCa- 
ponei nepasisekė pasiliitosuoti 
iŠ Atlanta kalėjimo,/ nes teisė
jas atmetė jo reikalavimą jį 
paliuosuoti neva dėlto, kad jo 
byla buvusi pavėluota ir tie 
kaltinimai, už kuriuos jis buvęs 
nuteistas buk todėl atpu’olę. 
Teisėjas nusprendė, kad tą tu-

bylą, o nę dabar,

Kubos mokytojai strei
kuoja; negauna algos 

8 mėnesiai

Washington, s. 25. — Sena
tas vakar 56 balsais prieš 18, 
atmetė senatoriaus Wheeler 
priedą prie bankų biliaus, ku
riuo buvo taikoma sidabru pa
daryti pinigų infliaciją, įvedant 
sidabru paremtus pinigus. ir 
pakeliant sidabro kainą iki 16 
prieš 1 ratos su auksu.

Santiago, Kuboj, s. 25. — 
Viešųjų mokyklų mokytojai va
kar sustreikavo, pranešę švieti
mo ministerijai, kad jie nebega
li toliau dirbti, nes jau’ aštuoni 
mėnesiai kaip nėra gavę‘algos.

Amerika pirmoji ir ko
pūstų valgyme

Chicago.—Kopūstų rauginto- 
jų konvencijoje paskelbta, kad 
Vokietija liko nustumta į antrą 
vietą koputų suvartojime, nes 
dabar pirmą vietą užėmė Jung. 
Valstijos. Bet nors Ju’ngt. 
Valstijos daugiausia kopūstų 
suvartoja, bet kopūstų gamyba 
vistiek turė< ateinančiais me
tais būti per pusę sumažinta, 
nes pereitais metais tiek ko
pūstų liko priraųginta, kad nė
ra kur jų dėti.

Išgelbėjo 42 žmones

Oneida, N. Y„ s. 25. — 50 
žvejų buvo užklupti Oneida eže
re, ledui sutrukus nuo šiltes
nio oro. Tečiaujs gelbėtojai 
greitai atėjo pagėlbon ir su val
timis išgelbėjo 42 žmones;/ 8 
žmonės dar tebėra ant ledo ir 
stengiamus! prie jų prieiti.

254 rusai išgelbėti 
nuo laivo
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Lietuvos Naujienos
Vilniuje daugėja be

darbių
Vilnius.—“Vilniaus Rytojus” 

rašo, kad paskutiniuoju metu 
Vilniuje daugėja bedarbių skai
čius. šiuo metu mieste yra 
jau 6,000 ifzregistruolų bedar
bių. Daugiausia bedarbių yra 
nekvalifikuotų darbininkų tar
pe.

Tokio, s. 25. —Japonijos val
džios radio stotis gavo praneši
mą, kad vakar ledlaužis Dob- 
rynia Nikitič pasiekė rusų lai
vą Sachalin, kuris jau nuo sau
sio 12 d. yra uždarytas leduo
se Ochotsko juroje, 
jai praneša, kad jie 
įgulą i
Ant laivo vios buvo 
nes—įgulos ir pasažierių.

(Pirmos žinios, gavus laivo 
Sachalin šaukimą pagelbos, sa
kė, kad laivas buk degąs. Po 
to signalai nutilę ir buvo spė
jama, kad laivas paskendo).

asazienus

Gelbėto- 
radę visų 

sveikus. 
254 žmo-

Susibarė su vyru 
sinuodijo

Mrs.
4545

Jeneva Keg
Beacon St.

Kiek savivaldybės 
bedarbiams duo

da darbo

3 Kubos bankai už 
sidarė, 8 viršinin

kai pabėgo
Havana, Kuboj, s. 25. — 

Trys didžiausi bankai Fomento 
mieste, Santa Clara provinci
joj, kurie turi daugiau kaip 
$2,000,000 depozitų, pasiskel
bė bankrutiję ir užsidarė.

Už trijų valandų po užsida
rymo, tų bankų prezidentai ir 
penki kiti viršininkai pabėgo 
laivu iš Kubos j Meksiką.

Deepozi toriai padavė formalį 
skundą, kad tie viršininkai ty
čiomis uždarė bankus ir pa
bėgo su depozitorių pinigais. 
Policija pranešė Meksikai, pra
šydama pabėgėlius areštuoti kai 
jie bandys išlipti iš laivo Mek
sikos uoste. Vidaus reikalų 
ministerija gi įsakė padaryti 
nuodugnų tų bankų tyrinėjimą.

Reikalauja Iš Insultų 
ir? jifdirektorių- 

$60,000,000
Chicago. — Niteibankrutiju- 

sios Insull Investments, Ine.,, 
šerini n ka i patraukė teisman 
Samuel Insull, (dabar pasislė
pusį Graikijoj), jo borlį Mar
tin (pasislėpusį Kanadoj), taip
jau sūnų Samuel Insull, Jr. ir 
kitus tos kompanijos direkto
rius reikalaudami, kad jie su
grąžintų kompanijai $60,000,- 
000, kuriuos jie pražudė netiku
siu kompanijos reikalų1 vedimu. 
Kaltinama, kad jie skyrę di
videndus 1929, 1930 ir 1931 
m. m., kuomet kompanija ne
turėjo pinigų perviršio ir leido 
Insullui ir kitiems pirkti dide
lėmis sumomis abejotinos ver
tės Šerus.

Nužudė Makedonijos komunistų 
vadą

Chicago. 
ris, 28 m 
nusinuodijo savo namuose. Nu
sinuodijo ji po barnio su savo 
vyru Marvin. Jis esą parėjęs 
namo ir radęs ją įsigėrusią. Jie 
turėję eiti Į parę, bet jis atsi
sakęs eiti ir taipjau neleidęs 
eiti ir jai
dėjęs tragingai užsibaigęs

Delei to ir prasi- 
bar-

Kaunas.—Kauno miesto sa
vivaldybė dabar duoda darbo 
1300 bedarbių. A. Panemunėj 
gatvė tvarkoma, o be to, taiso
mas kelias tarp Aleksoto ir 
Marviankos.

Šiaulių miesto savivaldybė 
duoda darbo 500 bedarbių: va
lomas Bekijavos ežeras ir daro
mas pliažas.

Panevėžio miesto savivaldybė 
prie žemės darbų duoda darbo 
400 bedarbių, be to, keliems 
šimtams bedarbių duoda darbo 
Vilkaviškio, Ukmergės ir Mari
jampolės savivaldybės.

Miškų departamentas keliems 
šimtams bedarbių davė darbo 
miškuose.

Susisiekimo 
šo ministerių 
Kauno uostui
tam reikalui pinigų bus paskir
ta, tai taip pat busią bedar
biams duodama tas darbas dirb
ti.

ministerija pra- 
kabinetą pinigų 
praplėsti ir jei

•Sofija, Bulgarijoj, s. 25. — 
Vakar liko užmuštas Makedo
nijos komunistų atstovas Chris- 
to Traikoff.

Olšauskas prašo 
grąžinti teises

Kaunas.— Pral. Olšauską nu
teisite sunkiųjų darbų kalėjimo 
už Ustjanauskienės nužudymą 
jam buvo atimtos pilietinės 
teisės ir tuo budu praloto tur- 
taijeko jo gaminėms. Prieš ku
rį laiką Olšauskas vyriausiam 
tribunole bylinėjosi su giminė
mis dėl turtų grąžinimo, bet 
bylą , pralošė. Dabar praneša
ma, kad Kostas Olšauskas res
publikos prezidentui padavė ma
lonės prašymą, kad prezidentas 
malonės aktu grąžintų jam tei
ses.

Dujomis nusinuodijo 
žmogus

Iš 24 į 25 dieną, Kūčių va
karą pil. Baltrušaitis mažalko- 
golinių gėrimų pardavėjas, pri-. 
kūreno pečių koksu, norėdamas 
Kalėdoms nusiprausti. Vakaro 
metu nusiprausęs, užkišo pe
čiaus jiteką ir ėjo gulti. Ryto 
metą atėjo pas jį žydas, išger
ti pagirių, daužė duris, bet nie
kas neatsiliepė.

Tuokart pašaukė daugiau 
žmonių, išplėšė duris. Rado 
Baltrušaitį ir jo žmoną jau ne
begyvus. Tuoj buvo suteikta 
gydytojo pagelba, jo žmona pa
vyko atgaivinti, o jis jau buvo 
nebegyvas.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
8 ■ B
gg Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
g| išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame- ® 
gg rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauta leidimas sugrįžti, 
gS kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-|S 

jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

8S Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami H 
daugelio metų patyrimą jiims pasakys kokių dokumentų g*

S reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškdti. S
■ / H

eS Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-®
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korespondencijos]
Detroit, Mich.

KODĖL Aš ATSISAKIAU EITI 
SLA. 352 KUOPOS IŽDO 

GLOBĖJOS PAREIGAS

Priešmetinis kuopėsi 
susirinkimas

Gruodžio 4 d. 1932 m. įvyko 
SLA. 352 kuopos priešmetinis 
susirinkimas, kuriame buvo 
renkama kuopos valdyba 1933 
metams. Susirinkimas buvo ra
mus ir jokių vaidų nekilo. Par
tiniai nesusipratimai šį kartą 
nepasireiškč. Visi jautėsi tik 
SLA. 352 kuopos nariai, todėl 
ir valdybos rinkime niekas ne
varė agitacijos. Kurie nariai 
yra veiklesni i r "mėgs ta kuopos 
labui daugiau padirbėti, tie ir 
buvo pirmiausiai perstatyti 
kandidatais į kuopos valdybą.

Nominacijoms einant ant S. 
L. A. 352 kuopos pirmininko, 
ir mano vardas buvo suminė
tas. Aš, kaip visados, ką tik 
jaučiuosi galinti teisingai dėl 
kuopos labo padirbėti, niekados 
neatsisakau; taip ir šį kartą 
padariau, — palaikiau kandida
tūrą. Bet, einant balsąvimams, 
pirmininku liko išrinktas p. 
Ambrazevičius; vice-pirmipin- 
ku p. Galetskas; iždininku p. 
C. Steponauckas; užrašu rašti
ninku p. Mockelis; finansų raš
tininku J. Overaitis. Aš jau
čiausi tuo pilnai patenkinta, 
kad man nereikės nešti jokios 
atsakomybės kuopos valdyboj. 
.Juo labiau, kad vienų gana sun
kų ir atsakomingą darbą man 
SLA. 352 > kuopa jau uždėjo, 
paskirdama komisijon dėl nau
jos konstitucijos tyrinėjimo ir 
pateikimo rekomendacijų.

Bet kai reikėjo rinkti kuo
pos iždo globėjus, tai niekas 
nenorėjo apsiimti. Aš. matyda
ma reikalą ir prašoma kuopos 
narių, ir vėl apsiėmiau padir
bėti kuopos labui per 1933 me
tus. Aš ir p. Cibulskas likome 
vienbalsiai išrinkti iždo globė
jais; p. Motuzas korespondentu 
ir organizatorium; Dr. J. Jo- 
nikaitis — daktaru kvotėju, ir 
J. Klemeraųskas maršalka;

Visi nariai jautėsi patenkin
ti savo užduotį atlikę ir, valdy
bą išrinkę, ramiai išsiskirstė.

Korespondento prasimanymai
Bet, praėjus dviem savaitėm, 

sulaukiau “Tėvynės” 51-mą nu
merį, kur aprašoma SLA. 352 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Čia pasirodo, kad musų 
korespondentas jau 3 narius 

’ nudažė raudonai. O “Sandaros” 
numeryj 50-me tas pat kores
pondentas ir tos pat SLA. 3t>2 
kuopos gruodžio 4 d. priešme- 
tinį susirinkimą dar “gražiau” 
aprašo. Korespondentas tikrai 
apsilenkė su teisybe ir padoru
mu. Jis rašo, kad socialistai or- 
ganizavos nuo pat birželio mė
nesio ir norėjo paimti SLA. 
352 kuopą ir padaryti ją savo 
tvirtove. Todėl, girdi, jie nomi
navo į prezidentus savo di
džiausią garsenybę, F. Budvi- 
dienę.

Socialistai ir Susivienijimas
Tai yra gryniausia melas. So

cialistai ne tik nesiorganizavo, 
bet ir mažiausio dėmesio ne
kreipė į tai, kas liks išrinktas 
į SLA. 352 kuopos valdybą. 
Tas asmuo, kuris mane persta
tė į SLA. 352 kuopos pirmi
ninko urėdą, nepriklauso jokiai 
partijai, o tik SLA. 352 kuopai. 
Socialistai gerai žino, kad SLA. 
nėra jokia i>olitinė partija, bet 
organizacija, kuri riša drau
giškumo ryšiu visus lietuvius 
ir lietuvaites be skirtumo tikė
jimo ir politinių pažiūrų. Ta 
fnusų brangi organizacija, kai
po našlaičių globėja — neštu* 
mia nei vieno nuo savęs. O 
mes, čia gyvenantys lietuviai, 
ir esame visi našlaičiai, esame 
atskirti nuo savo tėvynės Lie
tuvos. Todėl visiems Lietuvos

■H................. ................................... .. ..................... ........................................

sunums ir dukterims, pas ku
riuos dar randasi nors kibirkš
tėlė tėvynės meilės — visų pa
reiga yra vienytis ir burtis 
prie Susivienijimo.

Aš manau, kad socialistai ne 
mažiau įvertina SLA. organiza
ciją už tuos, kurie mėgsta taip 
rėkauti, prisidengę tautybe. Aš 
manau, kad niekas tiek neko
vojo už Lietuvos laisvę, kaip 
socialistai. Kada dar caro gar 
linges letenos buvo prislėgta 
iThtaųtevynė, tai musų drau
gai socialistai daug nukentėjo 
bekovodami dėl Lietuvos. Dau
gelis musų atsimena tuos lai
kus, kada mes neturėjome sa
vo spaudos ir iš užsienių turė
jome slapta laikraščius ir kny
gas gabenti. Socialistai ir čia 
daug pasidarbavo ir visais bu
dais kovojo už spaudos atga
vimą. Kas juokingiausia, kad 
tie musų tautiečiai tik rėkau
ja apie fraternalizmą, bet savo 
darbais jį griauna. Paskui ir 
patys sarmatijasi į savo rašy
tas korespondencijas pažiūrėti. 
Daugiau to, jie net tą savo gar
binamą laikraštį “Sandarą” va
dina “šlamštu”.

Puikus “fpaternalizmo” 
pavyzdys

Toliau “Sandaroje” korespon
dentas rašo su didžiausiu pasi
gyrimu, kad socialistai pralai
mėjo SLA. 352 kuopos rinki
mus, ir kuopą užvaldė sanda
riečiai; tik vienas dar patekęs 
fašistas, C. Stepanauckas, į iž
dininkes. Korespondentas rašo: 
girdi, sandariečiai, kaip auksas, 
ir pelenuose žiba. Neužmiršta 
jis dar pridurti, kad jis kartu 
su ponu Uvicku apžiūrėję Bud- 
vidienę ir suradę, jog tai tuš
čia sėdynė.

Tai matote, gerbiamieji, kur 
tie žmones nuprogresavo. Ir 
tai ne kokie paprasti asmenys, 
bet tie, kurie nuo laktos rė
kauja apie fraternalizmą ir Su
sivienijimo gerovę!

Kada aš perskaičiau tą ko
respondenciją, kur taip begėdiš
kai šmeižiama if niekinamą 
mano asmuo f- bei ^iti^kuopos 
nariai, o tuo pačiu* laiku kelia
ma į padanges sandariečiai, nu
sitariau tarp tos “auksotos” 
valdybos nesimaišyti SLA. 352 
kuopos sekančiame susirinkime, 
sausio 1 d., įteikiau savo rezig
naciją ir pareiškiau susirinki
mui, kad dėl korespondento 
šmeižtų atsisakau toliau eiti 
iždo globėjo pareigas. Norėjau 
dar perskaityti “Sandaroj” til
pusią korespondenciją, bet pir
mininkas, p. Motuzas, neleido 
to padaryti.

Auksas, kuris sužibėjo pelenuo
se ir virto purvu

Paaiškėjo, kad ir daugiau rei-. 
kės valdybos rinkti. Nariai nu
stebo, — kas čia atsitiko? Na
gi, ant M. Cibulsko skundas 
paduotas, — negali vietos už
imti. Po kelių minučių, žiūrime, 
kad ir finansų sekretorius re
zignuoja. Visi suinteresuoti ir 
vienas kito klausia: “Kas čia 
atsitiko, kad pereitame susi
rinkime ačiavo už išrinkimą, o 
dabar jau rezignuoja? Tur būt, 
čia kas nepaprasto.” Štai pir
mininkas pradeda skaityti iš 
Centro prisiųstą narių mokes
čių blanką. Tarp narių kylą 
didžiausis nepasitenkinimas. 
Pasirodė, kad netoli $200 na- » t ?
rių sumokėtų mėnesinių duok
lių pasiliko pono Overaičio ki
šenėj. Well, ne be reikalo ko
respondentas ir rašė “Sanda
roj”, kad “sandariečiai pele
nuose auksu žiba”. Vienok,, kai 
tik vėjas tuos pelenus pūstelė
jo, tai pasiliko tik juodas pur
vas. Beje, korespondentas dar 
pasigyrė, kad, nežiūrint jokią 
'bjogumų, sandariečiai ramiai 
savo darbą pavyzdingai dirba 
dėl SLA. Tai į), tikrai geras pa
vyzdys — vienas savo korės? 
pondencijose narius visaip ipą- 
liavoja, o kitas narių sumokė
tas duokles į kišenę susilioduo- 
ja. Puikus darbas, ar ne?

“Sandara” esanti šlamštas 
žinoma, susirinkimas buvo 

neramus; vieni buvo suerzinti

nuskriausti, — 
visas susirinki

besibaigiant,

korespondencijomis, kiti jautė
si finansiškai 
ir taip tęsėsį 
mas.

Susirinkimui 
prieita prie Susivienijimo gero
vės dienotvarkės punkto. Na
riai pareikalavo, kad “Sanda
roj” tilpusi korespondencija 
apie SLA. 352 kuopos susirin
kimą butų perskaityta ir ap
kalbėta, — ar tikrai čia yra 
skleidžiamas fraternalizmas ir 
ar daug tokios korespondencj- 
jos atneša Susivienijimui gero
vės? Bet musų gerbiamas pir
mininkas, kaip perkūno trenks
mu, suriko, kad nevalia skai
tyti; sako “tokių Šlamštų čia 
į kuopą neneškite”.

Stebėtinas daiktas, ar ne? 
Rodos, visi žmonės, kurie ką 
nors J laikraščius rašo, daro 
tai tuo tikslu, kad visuomenė 
tuos raštus matytų ^ir skaity
tų. Na, q musų tie “paauksuo
ti” sandariečiai patys savo pa
rašytų korespondencijų sarma- 
tijasi klausytis ir patys net sa
vo laikraštį “Sandarą” šlamštu 
vadina. Puiku, ar ne?
Geriau skaitykite Susivienijimo 

konstituciją, o ne istoriją 
Tikrai šaunus tie, musų SLA.

352 kuopos veikėjai, ypač tie, 
kurie daug vargo turėjo, kol 
perskaitė SLA. istoriją nuo 
apačios į viršų. Geriau ponas 
Motuzas butų perskaitęs SLA. 
.konstitucijos 25-tą puslapį apie 
narių priedermes. Ten yra aiš
kiai išdėstyta, kaip reikia sau
goti* Susivienijimą ir jo narius 
nuo pažeminimo. Tada jis be 
jokio reikalo nešmeižtų narių, 
nei manęs nei kitų.

Filiomena Budvidienė.

Toronto, Ont
Torontiškių lietuvių gyvenimas 

ir jų organizacijos

Kaip visur, taip ir čia krizip 
našta darbininkams gula ant 
sprandų visu svori d. Bedarbių 
armija kasėją dideja^^alo 
tam nesimato. Iš fietuvjį'^retas 
atsitikimas, " kad turi pastovų 
darbą. Todėl dauguma lietuvių 
gyvena iš gaunamus pašalpos, 
kurią teikia miesto valdyba.

Nežiūrint į taip skurdų dar
bininkų gyvenimą, bimbininkai 
nesiliauja vilioję ir paskutinį 
darbininko centą. Kad geriau 
sektųsi pasipinigauti, jie kas 
kart išgalvoja naują būdą ap
gavimui darbininkų. Kaip dau
geliui yra žinoma, komunistų 
uodegos rengė Kanadoje sau
sio mėn. 17 d. baduolių mar- 
šavimą į visų provincijų par
lamentus. Tam tikslui jie pri
sidirbo popiergaliukų ir, kur 
tik galėjo, tai lindo ir kaulijo 
visu nachališkumu. Kadangi 
popiergaliai buvo pardavinėja
mi tik po 3 centus, tai dauge
lis darbininkų, negalėdami at
sikratyti storžieviškų pardavė
jų, atidavė kad ir paskutinius 
centus, o kas nepirko tų popier
galių, tą apšaukė fašistu, 
mėgino įsitikinti, kad tas 
kas nieko gero neduos ir 
pinigai bereikalingai yra 
kami, tai jie visa gerkle rėkė: 
“Mes vyriausybę priversime, 
kad ji išmokėtų kiekvienam 
bedarbiui po 5 dolerius į sa
vaitę grynais pinigais.”

Pagaliau atėjo ir praėjo 17-ji, 
o jų reikalavimas taip ir neiš
sipildė. Bet jiems tas visai ir 
nerūpėjo, — jiems tik reikėjo 
pasipinigauti. Beje, to dar ne
užteko. Kad ir ateityje galėtų 
tinkamai pasipinigauti, tai jie 
landžiojo po visokius pulrumius 
įj* stubas rinkdami parašas buk 
dėl to, kad vieton duodamų 
produktų, miesto valdyba iš- 
davinėtų kiekvienam po 5 dol. 
pinigais. Tam tikslui jie užsi
rašo kiekvieno pasirašiusio ir 

.antrašą, taigi pę kiek laiko 
jiems bus naujas i pasipinigavi
mo šaltinis, nes, negavę po 5 
dol. pinigais, šaky S:. nuims rei- 

i kalinga bylinėtis su miesto bur- 
šujais, o tam reikia, pipigų. Na, 
p gavę "pinigų advokątamd, tik
riausiai išreikalausime po 5. dol»

Kas 
vis- 
kad 
ren-

kas savaitė. Kadangi ląngvąti- mofcįjo skambinti, nfeko ir ne
išmoko. Bet K-tei pinigai plau
kė. Negąpa to, jie planuoja 
bišnį padidinta Mat, šiam tiks
lui mažai atsirado lengvatikių, 
todėl dabar sugalvojo padaryti 
vaikams vakarinius kursus lie
tuvių’ kalbos, o kartu ir bimbi- 
nio katekizmo pramokyti. Vie
nok visas blogumas tame, kad 
jų tarpę nesivąnda nei vieno 
Žmogaus, kuris bent paviršuti
niai nusimanytų apie mokymą 
lietuvH kalbpa> Su Bimbos ka
tekizmu kur kas jiems lengviau.

kių kol kas nestinga, tai k<> 
munistų provokatoriams tikra 
šienapiutė. v; ,

Toronto fnrnbininkai priveisč 
bent penkioliką skirtingų pa
vadinimų drAugįjų iš suaugu
sių žmonių, ir visose tie patys 
viršininkai. Bet biznis mažas, 
nes niekas į jas nesirašo ir 
pinigų nemoka. Todėl sugalvo
ta pasinaudoti per mažamečius 
vaikus. Tūla Kevižyte pasiskel
bė buk gerai mokanti mokyti 
(nors pati dar nemoka vartoti 
styginių instrumentų): girdi, 
mokysiu veltui, taigi visi tč- 
vai, kas nori, kad vaikai pra
moktų skambinti ant styginių 
instrumentų teleidžia savo vai
kus. Be abejb, kas galį nenorė
ti, kad vaikai ką gero išmok
tų. Taigi kas dar nepažinojo 
komunistų apgaulių, tie tuoj 
leido savo valkus. Bet vos tė
vai spėjo supirkti vaikams rei
kiamus instrumentus, kaip jau 
pareikalavo, kad kiekvienas 
vaikas, ateidamaš į pamokus, 
atneštų ir dešimtukų, o dabar 
jau kalbama, kad ir to busią 
mažai. Vaikai, kurie nieko nę-
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Ką Kiekvienas Turėtą 
Žinoti A pie Lyties

Silpnumą

savo vAikil protus, -— artimoji 
ateitis parodys. keikia pripa
žinti, kad Toronte įkūrimas 
vaikams lietuvių kalbos kursų 
yra labai kausimas
ir tuo turėtų' tėvai susirūpinti. 
Bet šitas apšvietos Reikalas tu
rėtų būt varomas ne politinės 
draugijos, sakysime, “Kultū
ros”, bet ne fanatikų komunis
tų.

Sūnų ir Dukterų draugija
Minimą draugiją jau nuo se

nų laikų kontroliuoja atžaga
reiviai komunistei, todėl viskas gijos, bile tik komunistinis rei-
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T ankiafTaip V adinamas Pamestas Vikrumas arba 
Pamestas Vyriškumas nėra Ypatos Apsileidimas 

—Jaunas arba Senas—Vyras arba Moteris 
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Iš visų negalėjimų, kuriuos žmoąija tu.ri panešti,, lytiškas nepajėgumas be abejonės, yra vienas ne- 
laimirigiatlsi^, ir *<aU Bųt mažiausiai suprantamas medikafei profesiją!.

Patžaįystė, įtempimas pajiegų, nenuosaikumas, inkstų ir pilstės ligos, ir prostatišfcų liaukų sujri- 
mąs yp tiesioginę priež«itis lyties silpnumo. Mieganti nervai, dabar žinomi kaip Neurocoma, kuri yra 
kita tiesįogiriė ir labai svarbi priežastis. Viena iš paprasčiausių priežasčių tarp moterų yra ovarian arba 
taip vadinamos moterų ligos, nesveikaVimai.

Neurocorpa labai, tankiai yra pasekmė nuolatinio lytiško susierzinimo arba kitokių lytiškų nepa
dorių pasiefgimų. Tik labai retuose atsitikimuose būna pasekmė susižeidimo arba ligos. Taipgi būna, 
kaip visiems' getai suprantama kaipo natūrali pasekmė dėl senstančio žmogaus detorioracijos.

Labai tankiai ntts randame višai jaunus žmones, ir net išrodo geroj sveikatoj, labai silpnus lytiš
kai, ką mokslas vadina miegamos gylės arba Neurocoma. •>

Bet, kas nori pasilikti tųkioj daugiausia nelaimingoj ir apgailėtinoj padėtyj, nežiūrint dėt kokios 
priežasties tai neatsitiktų? Sunku sau įsivaizdinti daugiaus nelaimingą ir apgailėtiną padėjimą kaip tokį 
rieląimiųgą žmbgų, kurio lytiškos spėkos yra sumenkčjusios. Suprantama, viskas galima bus panaudota, 
kąd išsigelbėti nuo tokio padėjimo, kas ir patariama padaryti dėl daugelio priežasčių.

Mes dabar gerai tinome, kad lytiškos gylės turi labai svarbią įtekmę į musų fizišką ir protišką 
gerbūvi'. Yra senai žinomu faktu, kad nervai kontroliuoja kiekvieną musų veikmę, kiekvieną musų ku- 
no orgarią -r- net' rankas, delrius, raumenis, akis, burną — ir todėl visai natūralu, kad jie kontroliuoja 
ir gyles taipgi.

Besiartinant senatvei, nervai pradeda dalytis neaktyviškais — kaip sakoma eina poilsin. Jie nėra 
dar mifę. Jeigu jie liūtų, niekas jiems nepagelbės, bet jeigu nervai tik ilsis (Neurocoma) kaip atsitinka 
su daugelių kuomet pradeda senti, jie gali būt atgaivinti.

surasta ir pavartota “išbudinimui” užmigusiųjų lytiškų gylių nervų, irNugaleti tok] pądęjjmą, preparacija vadinama Neurotone buvo tam tikslui 
tuo budu atgaivinartia ne tik gyles, bet ir visą ypątos systemą.

Gylių aktivyškumas, raumenų ąkcij,a ir kūno veikimas lengvai pasiduoda atgyjusiems nervams.

Tai yra-principas ant kurio Neurotohe yra paremtas. Kuomet kūno veikimas nėra normalus — kudmet jisai būna nusilpęs, lengvai pavargęs, neturįs 
apetito, ir dbeliiat silpnai besijaučiąs — ąylių nervai yra užmigę — jus sergate nuo Neurocoma.

KĄ VARTOTOJAI SAKO
'•Neurotone” siunčiamas į kiekvieną Amerikos valstiją, 

taipgi daugely kitų šabų. Daugelis .kostumęrįų jaučiasi dėkin
gi esant už tąi ką jiems yra paaręs, jię ihums rašę didžiai 
užganėdinti, bet mes nėvartojame Visų jiį Vardus, ries tai1 yra 
jų ypatiŠkas reikalas. Štai paduodame tik keletą:

Ąlr. J. D. B. tš W118on, No.. Cąro., aųko: “Man einant labai gerai.
Neurotone be abejo tikrai pagelbsti Uiip. kaip jt|s stiliote."

Mk M. J. K. BattlO Creek, Mieli., ražo: "A6 jaučiuos labai Ke
rgi ir pasirengęs eiti. Jūsų UeatnicnUs tikrai padarfi stebuklus dėl 
manęs. ’’ . - .F. S. L. iš Koxbury, Mass.. rašo: ‘‘Man padaro be galo daug 
gero. Tai yra viena tu žiemų, kurioj a6 neTOrCjąu skausmų ir gu
limų. Tai yra pirma žiema kurioj a6 neturejiui sčlatlea pOr visą 
žiemų.” .

Vyras iš Illinois raflo: "ĄS vartojau, jūsų Neurotone (r drąsini ga
lių pasakyti, kad dėl inanęs padarč bejralo daug gero; A5 bcVeik esu 
tikras "tvu’tas vyras" ir v61,”

Jeigu jūsų lytiškos spėkos nusilĮįnėjųsios. viskas ką njes jus 
prašome, paityčgittkūe Neur^tonp, ijr tai padarykite gęeit. Jeigu 
jų§ jaučiatės riusilpę, taip kad jumis slinkti net pavilkti Kojas, 
jtimiftiitlti'fc Neurotone it jiažiuMkitft ką jis dčl juaų gali 

t pądątyęh '•
Atsiipinkite, jus gą|ite padaryti, šį Uiti3ginimą be diažiabsids 

rizikos. Pamėgipkite Neyrotohe, ir jeigu1 pasėktttės bris riėližga- 
riodihaiičios, .pasakykite apie tai, ir jusi| pinigai bus suąr^ią» 
ti. Bet pamėginkite Neurotone ir duokite mums progą/jupis 
pagelbėti, taip kaip mes pagelbėjo,mg daugeliui kitų.

Neurotorie neparduodamas' Vaįstihyčicįse, bet tiesiog pęr 
mus, ilr prire'ngiamas speęiaHav dėl kiekvienos ypatos sulig 
paduotų, atsakomų laiške. Jeigu ne bus visj klau1-
siniai atsakyti,' nftš treątmento nusiusime. Yra labai svarbu, 
kad atsakyturitėte įf visiis klausinius, taip kad mes galėtumėm, 
pasiųsti jums treatmęntą, kurią geriausią tiks jUsi|, padėjimui. 
Tuo budri rites ^aliht'ė duOti kiekvienam, kur|s‘ į mus atsi
kreipia pilną atyda; ir preparaciją', kuri pilnai' atitiks reika
lui "*■'< ■■ 1
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Rcguljarė Neujęotęme, kaina yra S2.0ĮO užf dBlbit'i dienų ^- 

atmentą', bet dėl tjį, kurie atsiųs gr/iųd, me# prisiusime regu
liarų $2.00- parf^ V00':

••i ( Taįpgi; jdįu eskte Hdbilpęs’lytiškai; atsakykit* į visus ' 
' klausias5‘loini’Ir Wjgps 

' prisių$k.itev . < . į ;
Šis pasiulijjmaš* y'ra piliiai gątahlįuotas, taigi' siųskite Šian

dien, neatidėliddąriii. ; '' ; ‘

darorųa atžagarei viškai. ši 
draugija gyvuoja 21 'metus ir 
nuo pirmos dienos ji sukurė 3 
kuopas, o dabar jau yra 5 kp., 
bet kuopos yra visai beteisės, 
nes jos turi vieninteleteisę pi
nigus mokėti centrubšau ne
paliekant nei vieno cento, šitą 
paprastą taisyklę, regis, žino 
kiekvienas žmogus, kuris bent 
kiek nusimano apie organiza
cinį gyvenimą, kad organizaci
jos, kurios susideda iš kelių 
kuopų, turi turėti savo centro 
valdybą, kurią renka visos kuo
pos lygiomis teisėmis. Bet S. ir 
D. draugijos diktatorius Mar- 
kys to nežino ir žino’ti nenori. 
Todėl dr-ja ir velka komunisti
nį išnaudojimo jungą, o jei kas 
tam išdrįsta pasipriešinti, tai 
tąv^mentąMai apšaukia darbi
ninkų ir dr-jos priešu, o kaipo 
tokį tuoj pašalina, ir vėl džiau
giasi, kad nepaklusniuosius nu
galėjo. štai sausio mėn. 15 d. 
buvo vadinamas metinis susi
rinkimas. Kaip paprastai, vi
suomet susirinkimuose yra 
skaitomi visokie laiškai, nors 
ir visai neliečia S. ir D. drau-

PADARYKITE ŠĮ IŠBANDYMĄ NERIZIKUODAMI NEI CENTO.
Ątydžiai atsakykite į visus klausimus, nes Ncurdtone yra prirengiamas dėl jūsų specia 
liai, ik yra parduodamas dėl jūsų pilno užganėdinlmo, arba gražinsime pinigus.

Pilnas Vardas .......................... ....................
Gatve arba K, F. D. Adresas ......... .......
Miestas ......................................................... .
Kokie amžiaus? ....................................
Kaip veikia jūsų viduriai? ...... ........... .
Kaip tankiai per dieną einate šlapintis?
Ar skauda kąip šlapinatės..........................
Ar deginą arbą peršti? ............... ..........
Ar pūslė pilnai išsitiištiną? ............... .
Ar 'kas nors kito , nuteka? .,....................
Kiek maždaug puskvorčių jus prašalinate j 24 valandas?
Kiek sveriate? ........ .
Kiek jūsų pulsas muša?

Ar jus turite skausmus tarp Scrotum ir rettum? (^TIKTAI DĖL VYRŲ). Pa
ženklinkite ant šio paveikslo tikrai kurioj vietoj j Ums skauda atfba kur turite 
kdkį dieglį arba nesmagų jausmą.

1 . , • ■

Pametate af tunkate? .............
............. Ar jus turite karšti?

Užpakalis
11

* J

y

Prifekl*
i -a# '

- > • t . - ; 1
•
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kalas, tai ir gerai. Bet šiame 
susirinkime vienas nuskriaus
tas narys, kuris kovojo už drau
gijos konstitucines teises ir bu
vo neteisėtai pašalintas iš 
dr-jos, nedavus jam nei vieno 
žodžio paaiškinti nariams, už 
ką jį pašalino, padavė per ki
tą narį savo skundą, adresuo
tą metiniam narių susirinki
mui. Diktatoriai pamatę, kad 
tame laiške yra neužginčijama 
teisybė, o pasiteisinti nėra kaip. 
Todėl jie visai neskaitė to 
skundo, pasilikdami jį savo 
nuožiūrai.

Kur stinga klasinio darbinin
kų išsilaviųimo. ten gera vieš
patauti visokiems politiniams 
avantiūristams. Kanados dar
bininkams, daugumoje, pirmą 
kartą tenka dalyvauti organiza
cijose, todėl nenuostabu, kad 
jie nesugeba atskirti savo tik
ro draugo nuo politinio avan
tiūristo, ir todėl dažniausiai pa
laiko ir remia antruosius.

Patartina, kad Kanados lietu
viai darbininkai rimčiau pagal
votų su kuo jie yra susidrau
gavę, kad ateityje netektų ap
gailestauti. —žarija.

..Valstija ..........
Koks aukštumas?

..... . Nakčia, kiek sykių? 
Ar sunku pradėti.. .........
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IN OUR OFFICE

Šeši kandidatuoja j 
9to var. aldermonus, 
prieš J. Burda, Jr.

000,000 i 
letariška’ 
bekalbėti

bendrovės, ar kitų turtingų ben
drovių reikalus, bet pačių darbi

tam 
gus.

tas kliubo iždininku yra kny 
gų peržiūrėjimo komisijos na

X M . 
ALIČIGUT

ra

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

GEE tL£C>
EO. VOO 

Kiuueo

Perplėš Fu r 
lyvavo p.
Skeveriute ir vyrų ir mergai 
čtų choras

Iš auditoriaus raporto paaiškė 
jo, kad Tautiškų kapinių tur 
tas siekia $112,000

. programe da
Romanas, p-l<

yra
keta už užpirktus lotus, $21,000.
Ruoš kapinių puošimo dieną,
Tarp kito ko, susirinkę po il

gų diskusijų jgaliavo globėjus 
Kapinių Puošimo dienoę iškil
mes ir nustatė įžangą—25 cen-

Jūsų
PATOGUMUI

M. P. kl. sekretorius 
atitaiso klaidas

Chepulis, Lubinas ir 
Rimkus išrinkti į ka

pinių globėjus

tai, visai 
smarkusis 
nustumtas

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Apie mėnesį laiko atostogavo 
Texas valstijoje, pietinėje da
lyje, prie Meksikos įlankos.

Dabartiniu laiku prof. Mas- 
tauskas užsi.ms privatine prak
tika.

Socialistų kandidatas įgavo var 
dą į baliotą; C. Johnson ra 
gina visus už jį balsuoti

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 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 gali padaryti. 
Praktikuoja 
dykai. C 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St

Atostogavo pietinėje Texas/vals 
tijos dalyje; užsiims privati 
ne praktika

Tarp Chicagos 
Lietuvių

gu kitos ,bet bendrai, imant, 
galima tikėtis, kad “Laimos” 
pastatymas scenoj bus vykęs.

Be to, progrąme dalyvavo Dr. 
AtkočiiAias dentistas, kuris pa
sakė įdomią kalbą apie sveika
tų. Mylintis “Laimą”.

varba so
vietiniams 

C. Johnson 
kuomet jis 
Tą vietą už-

šiomis dienomis Chicagon 
grįžo prof. adv. Pranas Mast- 
Mastauskas, buvęs Cook apskri
čio valstijos- prokuroro Swan- 
son’o asistentas.

Chicagon iš Texąs 
grįžo adv. Pr. Mast- 

Mastauskas

Ar jau galvojato apie savo dukters atei
ti? Ktj ji veika kaip užbaiga mokyklų? 
fitai yra progra ifiniokti droaių dezaininimo 
arba skrybėlių dirbimo ir turAtl gera už
darbi. ' Mes išmokinsime j trumpą laiką. 
Uždarbiauk besimokindama. Rąžykite dėl 
knygutes L, Gausite dykai.

MASTER COLLEGE OF 
DRESSMAKING .

339 So. Wabash Avė. 
Tel. Wabish 9075

E. Chepulis, M. Lubinas ir A. 
Rimkus, buvo išrinkti į Chica
gos Lietuvių Tautiškų Kapinių 
globėjus, (trustees), metiniame 
kapinių lotų savininkų susirin
kime, kuris įvyko Auditorijoje, 
sausio 22 d.

Kaip paaiškėjo iš auditoriaus 
J. P. Varkalos raporto, .kapinių 
turtas siekia $112,374.65. $28,- 
000—yra morgičiais, kurie ne
ša nuošimčius, išskyrus $500 
Ch. Liet. Audit. boną, už kurį 
nebemoka nuošimčius nuo bal.

1932. Bankuose pinigų 
apie $3,500, o nesumo-

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

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

C BOT W
JUM? FfcOM IH FR0NT 

OF HVUTB’S GAR R1GHT 
(N THE WAN OF BkAC-K’ 
k oAk m

keikia, kiek
ir tuos, kurie Chi

Jeigu kiti ne- _ - — *

ja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
OFISO VALANDOS: Kasdie nno 10 valandos ryto iki 1

Nedaliomis nno 10 ryto iki 1 vat
kampas Keeler Avė. , Tel. Crawford, 5573

j To prašo Lietuvos žmonėsir 
' taip pataria Lietuvos bankai

Bangų daužomas anglų žvejų laivas “Chapter”, kuris laike 
audros užvažiavo ant Hope Cove uolų, South Devon, Anglijos 

pakraščiuose.- Laivo įgula betgi išsigelbėjo.

“Pirmyn” choras antradienio 
vakare, iš stoties W.GE.S., 
Peoples Fu rn i ture Co., progra- 
me transliavo ištraukas iš 2-tro 
ir trečio

Pradžioje 
jaiAiupmehei 
klausytojams buvo 
kelios angliškos dainos ir šokiai 
ir tik po trumpo pranešėjo pri
minimo, kad “Laima” bus sta
toma scenoje, šį sekmadienį, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, “Pirmyn” solistai p. J. Ro
manas, p-lė A. Skeveriųtė ir vy
rų ir mergaičių choras atliko 
keletą dainų ir operetės. Vienos 
dalys buvo atliktos geriau nc-

Prieš kiek laiko “Laisvėj” 
pasirodė štai koks pranešimas: 
“1922 m. Kuboj pasirodė koks 
tai aferistas, kuris pasivadino 
Angariečiu. Jis siunčia į ‘Lais
vę’ ir ‘Vilnį’ telegramas (ro
dosi, ir laiškus), kux nurodo, 
kad jis vyksta į Ameriką, bet 
pinigų pas jį maža, todėl pra
šo: atsiųsti jam į Kubą pini-

“ Laisvė” 
“Naujienas’ 
cagoj bedarbių naudai rengia 
balių. Jai baisiai nepatinka tai, 
kad baliaus visas pelnas yra 
skiriamas neturtingoms šeimy
noms.

Per paskutinius kelis metus 
bimbininkai nuolat plūsdavo 
“Naujienas” už tai, kam jos 
rūpinasi bedarbiais. Tai, girdi, 
yra atitraukimas masių nuo 
kovos. Bimbiškai protaujant 
išeina taip: pinigiškai šelpti 
bedarbį — tai nėra jokia pa
rama; bet jeigu bedarbis mar- 
šuoja į Washingtoną, — tai 
baisus nuopelnas. Tikra bėda 
su tais žmonėmis, kurie geria 
kaukazišką vandenį.

“Taipgi, V. Manikas, klai
dingai paskaitytas finansų se
kretorium — yra kontrolės ra
štininkas. Be to, ‘N.’ buvo ra

ižyta, kad kliubas 1932 metais 
i turėjo $630.()0 pelno. Turėjo 
įimti $328.17.”

Kliubo sekretorius,
M. Medalhiskas,

Narzano
gentinos socialistus už paskel
bimą karo stovio. Jis rašo: 
“Tuo budu Justus prisiuntė ka
reivius, kurie neleido iš parla
mento posėdžio socialistam at
stovam išeiti ir tuo budu karo 
stovis oficialiai per parlamentą 
tapo paskelbtas.”

Na, ir kaip paprastai, “Lai
svė” suranda, jog dėl karo sto
vio paskelbimo socialistai yra 
kalti. Vadinasi, jeigu nebūtų 
buvę socialistų, tai nebūtų bu
vęs paskelbtas nei karo stovis 
— ergo socialistai yra kalti.

Argumentai, kaip matote, 
tvirti, kaip “uola”.

Marksistas.

Labai Irelnna ... .•
nn» mlMnya parlnktinio
Janu, Švelnaus nksuao, rinkti
nių kainllnlų. retų prieskonių. 
Sumaišytas mažoml !<rii\< le
mia dėl geresnio akon'o

Pristatomas AVIK2IAS grmtrr- 
ninkama kas kelios dieno- 

Pabandyki t J}!

riai
žioplumą 
nuolat 
gariečiu, 
pakliuvo ant meškeres kokiam 
tai žulikui iš Kubos.

Dabar Bimba gali tik pasi
džiaugti, kad tikrasis Angarie- 
tis neatvažiavo į Ameriką. Jei
gu jis butų atsidūręs Amerikoj, 

galimas daiktas, kad 
Bimba butų 
į šalį.

Bimbos ambnsadorka Karo- 
siene “Laisvėj” štai ką rašo: 
ADar vaikšto į 30 kasyčių susi- 
pynusioM plaukus, biauria ark
lio šerių ‘parandžia* užsiden
gusios veidą moterys. Gėrėm 
žalią arbatą. Valgį 
nešti į burną su pirštais ir 
batą gėrėm iš bl indelių.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

tai, su Andriuliu priešakyje, 
kėlė didelį triukšmą ir puldinė
jo susirinkimo tvarkos vedėją 
ir pirmininką A. Tamkevičių. 
Tūlas karštas komunistas, ki
tų padedamas ėmė skandalinti, 
kad Tamkevičia buvo neteisin
gai išrinktas tvarkos vedėju4. 
Prieš jį kandidatavo Andriulis.

Tvarkos dėlei Tamkevičiųs 
pakvietė triukšmavusį komunis
tą balsus perskaityti antru kar
tu, ir kuomet rezultatai pasi
rodė tie patys ,tai visiems triu
kšmadariams teko nuleisti no
sys.

—-“Loto savininkas” ir 
“Kap. raštijas.”

Laimos” aktų.
programo, musų 
ir kitataučiams 

išpildytos

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ir juokingiausias dalykas yra 
kad “Laisvė” ir “Vilnis” 
aferistui pasiuntė pini- 

Vadinasi, prie tų laikraš- 
susispietę “revoliucionie- 
parode savo neįmanomą 

. Tik pagalvokite: jie 
susirašinėdavo su An- 

bet nežiūrint į tai,

C. Johnson, buvęs devinto 
vardo, Koselando aldermonas, 
pirmadienį, kalbėdamas pra
kalbose, kartu su Nornian Tho- 
mas, nurodė reikalingumą 9- 
tani vardui turėti savo darbi
ninką aldermoną ir ragino vi
sus balsuoti už Joseph Burda, 
Jr., kiuris savo vardą įgavo į 
baliotą.

Prieš jį eina šeši kiti kandi
datai, Leslie V. Beck, John J. 
Daly, Arthur G. Lindell, Walter
G. Davis, Stephen
H. Prystalski.

Kalbėdamas apie 
cialisto aldermono 
darbininkams ,drg. 
prisiminė laikus 
buvo aldermonu. 
ėmė per dvejus metus. Prieš 
išrinkimą dirbo Pullman bend
rovės dirbtuvėse. Vėliau4, kuo
met norėjo grįžti į darbą, ben
drovė jo nebepriėmė, atsisakė 
suteikti vietą.

Tas parodo, baigė kalbėtojas, 
kad jis, socialistas, atstovavo 
miesto taryboje ne Pullmano

' A v
i

Mus prašo įdėli laiškelį:
“Pirmadienio ‘N.’ laidoje, 

sausio 23 d., No. 18 tilpusiam^ 
pranešime apie Garficld Par
ko Lietuvių Vyrų ir Moterų 
kliubo susirinkimą įsibrovė 
kelios klaidos. šiuoini noriu 
jas atitaisyti.

“Petras Ladyga korespon
dencijoje klaidingai paskaity-

“I^iisve” rašo: “Sovietų Są
jungos komunistų partija labai 
žymiai auga. Jos narių skaičius 
1929 m. buvo 1,952,000. Gi 
šiais metais jau turi narių 
3,130,000. ‘Pravda’ rišo, kad 
daugelis narių partijoj yra sve
timi komunizmui.”

Yra kuo pasidžiaugti, ar ne? 
Trys milionai komunistų, ir tie 
patys parsidavę valdininkėliai 
bei žvalgybininkai, valdo 160,- 

yventojų. Puiki “pro- 
tvarka, ka jau ir

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

X SAVU x GOIU |
T'GFT HVT ONE“
OF THEK BlAtK 

HA5 THE 
-------- -- H0NEN <

Narzano šinkorių organas 
štai kaip rašo: “Morganas ir 
visi kiti dideli maišai pinigų va
žiuoja limozir.o viduj, tai Gri
gaičio ir IPruseikos tipo žmo
nės —- ant limozinc sparnų ar 

ikėjo ‘bumperio’. Tačiaus, viename 
vežimo.”

Na, tai bent nurašė! Vargu 
riuos turėjome dalintis su gre- kvailiau ir begalima parašyti, 
ta sėdinčiais. Namuose labai 
mažai dar kas turi lovas. Gu
li pasitiesę kaldins ant griū
čių. Dar ai* iranda smulkių 
vagių, kaip kada ir šmugel- 
ninku. Pirmieji neretai būna 
iš taip vadinamų ‘bezprizor- 
nų’, t. v. benamiu vaiku ir 
jaunuolių, nors jų skaičius jau 
sumažėjęs iki minimam”.

Taip dedasi, pasak Karosie- 
nės, l’zbekistane. Tai tikrai 
šeunus gyvenimas, — nėra kas 
ir sakyti.

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta.
Prisiunčiame paštu.

l •'

NOVVOFFERED AT
REDUCEDPRICES

ALmYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise
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SENA BRYANO IDĖJA
1 "»

prikėlė iš numirusių senąją nabašninko 
kad šalia aukso turįs būt vartojamas, 
pinigams, ir sidabras. Bryanas, kuris

Depresija
Bryano milutį, 
kaipo metalas 
savo iškalbingumo žemčiūgus dažnai pasiskolindavo iš 
Biblijos, kartą pareiškė, jogai aukso valiuta tai 
nijos kryžiavojimas ant “aukso kryžiaus”.

Kaip tas miręs oratorius, taip ir dabartiniai sidab
ro čempijonai, reiškia daugiausia vakarinių valstijų 
nusistatymą. Pigesnio metalo pinigams visuomet nori 
biednesni kraštai. Kai kuriose vakarų valstijose, be to, 
yra sidabro kasyklos. Viena jų tai — Montana, ir jos 
senatorius, radikališkas demokratas Weeler, pirmas 
pakėlė balsą senate už “laisvą sidabrą”. Jį parėmė keli 
kiti senatoriai išf vakarų ir pietų.

Bet jų pasiūlymas buvo atmestas 56 balsais prieš

zmo-

Tikslas tų, kurie siūlo vartoti du metalu pinigams, 
infliacija. Jeigu pinigo vertė butų saikuojama ne 

auksu, bet ir sidabru, tai aišku, kad Amerika galė-
yra 
tik 
tų išleisti daug daugiau pinigų, negu kad jų yra dabar 
apyvartoje. Ir visi/ kurie turi sidabro, galėtų jį pa
versti pinigais? parduodami jį valdžiai tam tikra, įsta
tymu nustatyta kaina.

Sidabras tiktai tuomet ir gali atlikti pinigo rolę, 
kada įstatymas nustato, kokia yra jo vertė palyginant 
su auksu. Sidabrinis doleris turi turėti lygiai tiek pat 
vertės, kiek auksinis doleris. Jeigu vieną dieną už auk
sinį dolerį bus duodama sidabro daugiau, kitą dieną 
mažiau, tai sidabras bus ne pinigas, bet paprasta prekė.

Tačiau yra sunku padaryti, kad sidabro vertė butų 
pastovi, nes sidabro gamyba yra labai nevienoda iš me
tų į metus. O dar sunkiau yra surasti pusiausvirą tarpe 
dviejų metalų vertės. Jeigu sidabras butų vartojamas 
kartu su auksu, kaipo pagrindas pinigams, tai vieną 
metą gal butų pelninga keisti auksą į sidabrą, o kitą 
metą — sidabrą į auksą. Tas metalas, kurio vertė kil
tų, iš apyvartos nyktų, o apyvartoje pasiliktų puolan
čios vertės metalas.

Šitokia nepastovi pinigų sistema butų labai kenks
minga bizniui. Jau jeigu infliacija yra būtinai reika-, 
linga, tai reikėtų palikti auksinę valiutą, bet sumažin
ti aukso kiekį, kuris yra duodamas už dolerį. Bimeta- 
lizmas yra nepraktiškas.

vių savininkai neturėjo paty
rimo biznyje, dažnai darydavo 
klaidas ir negaudavo tiek pel
no, kiek jie trokšdavo. Todėl 
paprastas jų būdas pralobti bu
vo spaudžiant kiek galint labiau 
darbininkus.

Fabrikantai kreipdavosi į val
džią, prašydami, kad ji padėtų 
jiems priversti darbininkus 
sparčiau dirbti ir klausyti savo 
darbdavių. Valdžia leisdavo 
žiaurius įstatymus prieš darbi
ninkus, užgindama jiems prie
šintis darbdaviams, organizuo
tis arba streikuoti (sakysime, 
Anglijoje Elzbietos laikais). 
Disciplina fabrikuose būdavo, 
kaip kalėjime; darbo valandos 
be galo ilgos (po 12 ir po 14 
valandų per dieną!); žymi da
lis darbininkų susidėdavo iš 
mažamečių ir net mažų vaikų, 
kadangi tokius darbininkus bu
vo lengviau išnaudoti.

šitaip nemielaširdingai dar
bininkus spausdami ir išnau
dodami, kapitalistai laipsniškai 
susikrovė didelius lobius, pasi
statė milžiniškus fabrikus ir 
pasidarė stipriausia klasė val
stybėje. Taip buvo Holandijoje, 
Anglijoje, Vokietijoje ir kitur. 
Daugelyje šalių šitą kapitalo 
augimą pagreitino dar karai.

Bet Rusija dar neturėjo iš
vystyto kapitalizmo, kuomet 
įvyko revoliucija. Kuone visi 
stambesnieji jos fabrikai buvo 
įsteigti belgų, švedų, vokiečių 
ir anglų kapitalais. Geležinke
liai buvo pastatyti pasiskolin
tais užsieniuose pinigais, ir jie 
priklausė valdžiai. Taigi “tau
tinės” kapitalistų klasės Rusi
joje, galima sakyt, nebuvo, jei
gu neskaityti pirklių didmies
čiuose. Todėl bolševikams, ka
da jie padarė perversmą lap
kričio mėnesį, buvo nesunku 
visą pramonę paimti į savo ran
kas. Paėmę ją valdyt, jie ža
dėjo darbininkams tokią lais
vę, kokios darbininkai neturi 
jokioje šalyje, ir didžiausią ge
rovę. Bet neilgai trukus pasi
rodė, kad naujieji pramonės 
“bosai” nemoka ją tvarkyti. 
Jau ir be to menką Rusijos 
pramonę 
varė nuo

Tuomet 
sekėjams
(“učitsia torgovat”), o per tą 
laiką, kol jie mokinsis, iki pa
virs patyrusiais “raudonais biz
nieriais”, jisai dalinai atsteigė 
privatinio biznio teises, pa
skelbdamas “naują ekonominę 
politiką” arba Nepą. Kartu 
Leninas, liaudies komisarų var
du, išleido eilę patvarkymų 
dirbtuvėms, sustiprindamas 
dirbtuvių viršininkų galią ir 
uždedamas “geležinę discipliną” 
darbininkams.

Dalinai ats teigusi privatinio 
biznio teises ir gerokai spuste
lėjusi darbininkus, sovietų val
džia pasiekė to, kad ekonominė 
padėtis Rusijoje ėmė taisytis. 
Bet pramonės augimas buvo la
bai lėtas, ji negalėjo aprūpinti 
sodžiaus reikalavimų; ir kas 
blogiausia, jos išlaidos buvo 
augštos, taip kad pramonės 
produktai buvo neproporciona
liai brangus, palyginant su že
mės ūkio produktais. Ūkinin
kai pyko ir priešinosi valdžiai, 
kuri už javus ir mėsą mokėjo 
mažai, o už pramonės produk
tus lupo be galo brangiai. Tuo
met’prasidėjo aštrus krizis so
vietų valdžios viršūnėse. Vieni 
bolševikų vadai ėmė reikalauti, 
kad privatinio biznio teisės bu
tų labiaus išplėstos, ypatingai 
prekyboje, nes valdžia nemo
kanti ekonomiškai biznį vesti; 
o kiti ‘stojo, kad privatiniam 
bizniui butų padaryta galas. 
Girdi, bolševikai jau išmoko 
biznį vesti ir galės apsieiti be 
privatinių biznierių pagelbos. 
Šita srovė su Stalinu priešaky
je paėmė viršų.

Tikrumoje Stalino ir jo šali
ninkų svarbiausias rūpestis bu
vo nepaleisti iš savo rankų pra
mones kontrolę* kadangi jie 
bijojo, kad, sustiprėjus privati
niam bizniui, iš jų rankų iš

sprūs ir valdžia.

^eši ar septyni metai “Nepo” 
parodė, kad tokią menką prą- 
monę, kokią tuo laiku turėjo 
Rusija, valdžia negali ekono
mišku budu vesti. Todėl Stali
nas su savo sėbrais sugalvojo 
pastatyti didelę pramonę — to
kią, kokią turi kapitalistiška 
Amerika, Vokietija arba Ang
lija. šituo tikslu buvo padary
tas “penkerių metų planas’* 
(piatilietka), kuris tapo įvykin
tas per ketverius metus ir tris 
mėnesius. Ši “piatilietka” tik
rumoje ir yra niekas kita, kaip 
pagreitintos ir iš anksto supla
nuotos pradinės kapitalo aku
muliacijos laikotarpis.

Tas, kas privatinio kapitalo 
šalyse buvo atlikta per eilę 
gentkarčių ir be jokio plano, 
tas dabar bandoma Rusijoje at
likti pagreitintu tempu ir diri
guojant valdžiai. Kitose šalyse 
privatiniai kapitalistai (su val
džios 1 pagelba) nežmoniškai 
spaude ir kankino darbinikus, 
iki buvo sukrauti milžiniški 
kapitalo turtai ir išvystyta 
pramonė. O sovietų Rusijoje

panašus tikslas buvo atsiektas 
spausdžiant ne tik darbininkus, 
bet ir kitus žmones, — kilus 
spaudžiant dar labiau, negu 
darbininkus. Didžiausia dalis 
to.turto, kurį Stalino diktatū
ra sukrovė pramonėje, tapo iš- 
spauuta iš Rusi jok ūkininkų. 
Pasibaigus “piatilietkai”, Rusi
jos ūkininkai yra nuplyšę, ba
si ir alkani.

Nėra abejonės, kad bolševi
kiškos kapitalo akumuliacijos 
metodas pasirodė praktikoje be 
galo Žiaurus. Ar jisai yra žiau
resnis, negu tas kelias, kurį 
perėjo privatinis kapitalizmas 
17 ir 18 šimtmečiuose, čia mes 
nesvarstysime.

Bet kyla kitas klausimas: ar 
tas rezultatas, kurį sovietai pa
siekė su “piatilietkos” pagelba, 
yra vertas to pasibaisėtino var
go, kurį Rusijos liaudis išken
tėjo statant stambiąją pramo
nę? Į šitą klausimą atsakys 
ateitis, kuri parodys, ar su ta 
pramone, kurią Rusija dabar 
turi, bolševikai gali duoti žmo
nėms gerovę.

veidu. Apžiurėjus burną, sura
dau, kad jis turi du dantis su 
votimis. Dantis ištraukus, vo
tis pranyko ir veidas atsitaisė. 
Tokių pavyzdžių yra daug. Bet 
Čia užteks tų kelių, kad įrody
ti, kas dėl blogų dantų gali at
sitikti ir kad gerai ir švariai 
dantis užlaikant, galima butų 
išvengti apie 50 nuošimčių li
gų.

Suprantama, kad ne tuomet

yra laikas galvoti apie švarų 
dantų užlaikymą, kada jie skau
da, bet tuomet, kaip greit jie 
išdygsta ir ne vien kiekvienų 
vakarą bei rytą juos prižiūrė
ti, -bet nueiti pas dantų gydy
toją bent du kartu į metus, 
kad apžiūrėtų ir išvalytų, nes 
patiems žmonėms sunku paste
bėti mažus išpuvimus.

Norint turėti gerą sveikatą, 
reikia turėti gerus dantis.

Guldo da Verona. Vertė K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

plieną, mašinas fabrikams ir

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

DANTŲ SVARBA

Rašo dr. C. Z. Veželis

[Apžvalga
LENGVA IR SUNKI 

PRAMONĖ

kal-Rašydamas apie Stalino 
bą, kurioje jisai piešė “piati- 
lietkos” pasisekimus ir truku
mus, “Darbininkas” daro tokią 
pastabą:

“Ir dar tas charakteringa, 
kad svarbiausius darbininko 
reikalavimus — maistą ir 
gyvenimo reikmenis, Stali
nas vadina “lengvąja pramo
ne’. Mat, visko pilnam ko
misarui tie dalykai tai tik 
lengvutis mažmožis.” 
čia tai, žinoma, tuščias prie

kaištas. Rusų terminologijoje 
“lengvoji” pramonė yra skiria
ma nuo “sunkiosios” ne sulig 
tuo, kuri jų yra svarbesnė, bet 
sulig tuo, koki įrankiai yra 
pramonėje vartojami. Ta pra
monė, kuri vartoja daugiausia 
sunkius įrankius ir prietaisas, 
įgijo vardą “sunkiosios pramo
nės”; o kitokia pramonė vadi
nama “lengvąja”.

Rusų vadinama sunkioji pra
monė atatinka tą, ką Ameri
koje vadina “basic industry”^- 
pagrindinė pramonė. Ji gamina 
ne tiesioginio vartojimo daik
tus (kaip, pav. rūbai, 5>atai ir 
t. t.), bet medžiagas (metalą) 
ir gamybos įrankius:

Gi “lengvoji” pramonė tas 
medžiagas apdirba su pagelba 
mašinų, kurias padaro “sun
kioji” pramonė.

Taigi tas lengvosios pramo
nės skyrimas nuo sunkiosios 
neturi nieko bendro su tuo, ar 
“draugui” Stalinui 
kinti darbininkų 
ne.

Bet yra tiesa,
valdžia vykino “piatilietką 
bai mažai tepaisydama darbo 
žmonių patogumų. Ji statė 
milžiniškas dirbtuves, kuomet 
darbininkai ir valstiečiai kentė 
badą ir skurdą.

rupi paten- 
reikalus, ar

kad sovietų
la-

PRADINĖ AKUMULIACIJA

geležį,

Ta ekonominė politika, kurią 
Rusijoje veda bolševikų val
džia, skiriasi tiktai savo for
ma nuo to, ką savo jaunystėje 
visur darė privatinis kapitalas. 
Sovietų Rusija dabar pergyve
na pradinės kapitalo akumulia
cijos laikotarpį.

Kiekviena šalis, kuri šiandie 
turi didelę pramonę, kada nors 
tokį periodą pergyveno. Pirma 
negu atsirado kapitalizmas, tu
rėjo susidaryti stambus kapita
lai. Pradžią jiems davė preky
ba. Pirklių pelnai buvo dedami 
j dirbtuvių statymą, darbinin
kų samdymą ir žaliavų pirki
mą, kurias tos dirbtuvės ap
dirbdavo. Bet pirmieji dirbtu-

bolševikai visai nu- 
koto.
Leninas įsakė savo

mokytis biznio

Dantys yra svarbiausia mu
sų kūno dalis. Jie vaidina svar
bų vaidmenį žmogaus sveika
tos palaikyme. Vienok ar tik 
ne mažiausia dėmesio į juos 
atkreipiame, žmogus lyg ir ne
žino turįs dantis, kol jie nepra- 
deda griūti ir skaudėti. Jei 
skausmas pakenčiamas, leidžia 
jiems kirmyti ir negalvoja, kad 
tai kenkia sveikatai.

Kramtyt maistą su sukirmi
jusiais dantimis beveik visai 
negalima, o nesukramtytas 
maistas viduriui* apsunkina.

Maistą sukramtyti dar nepa
kanka. Reikia jį gerai burnoje 
palaikyti, kad sumaišius su sei
lėmis, ypač krakmolinį maistą. 
Maisto sumaišymas su seilėmis 
burnoje pagreitina virškinimą 
viduriuose. Maisto virškinimas 
prasideda burnoje. Nuo to 
daug pareina vidurių virškini
mas. !'

Kuo daugiau kąsnosime, kuo 
ilgiau maistą laikysime burno
je, kuo daugiau jį su seilėmis 
sumaišysime, tuo lengviau vi
duriams bus suvirškinti. Ki
taip kietėja viduriai. Supuvę 
ir skylėti dantys nuodija kū
ną.

žmogus, pasijutęs nesvei
ku, eina pas medicinos gydy
toją, kuris duoda vaistų, kad 
užmušti mikrobiškus gyvulė
lius, arba sunaikinti nuodus, 
kurie eina iš supuvusių dantų 
ir surūgusio pilvo, kuriuos li
gonis gauna į vidurius ir vi
sas kamaraites (cells).

Blogi dantys ir užkietėję vi
duriai sumažina kūno spėkas 
ir tuo budu greitai pagauna 
įvairias ligas.

žmogaus kraujuje yra bal
ti kunęjiai. Jų uždavinys yra 
sunaijkinti bakterijas, kurios 
įsigauna į kūną ligų gamini
mui. Dėl to reikia turėti ge
rus dantis, nes su blogais, su
kirmijusiais ir sukiužusiais 
dantimis, negalima gerai 
kramtyti maisto ir tuomet 
mažėja kūno atsparumas, 
mažėja ir baltieji kūneliai, 
rie taip smarkiai kariauja

ir tuos pūlius kraujas išnešio
ja j visas kūno dalis, duoda
mas priežastį reumatizmui, šir
dies, inkstų, akių, nervų ir ki
toms ligoms.

Savo praktikoj turėjau viso
kių atsitikimų. Kartą raštinėn 
įeina vyras ir moteris su laz
domis. Maniau, kad jie mediko 
ieško. Vienok atsakė, kad me
dicinos gydytojas juos čia at
siuntė. Apžiurėjus ligonę, pa
sirodė, kad ji turi blogus dan
tis. Patariau visus ištraukti. 
Sutiko. Užgydžius smegenis, 
padariau dantis ir nuo to pa
sibaigė moters vargai. Daugiau 
kriukių nebereikėjo.

Kitas pavyzdys: vyras apie 
32 m. amžiaus pajuto, kad 
akys silpnėja. Kreipėsi pas akių 
gydytoją. Davė jam vaistų, 
akinius liepė dėvėti. Vienok 
tai nepagelbėjo. Vėliau gydy
tojas pastebėjo, kad jis turi 
kelis supuvusius dantis, ku
riuos pašalinus, akys pasitaisė.

Trečias pavyzdys: vyras atei
na pas mane su suparalizuotu traukti.

kad ver-

pasakyti, 
tas niek-

(Tęsinys)
—Nieko nepadarysi, brangus 

senjore... toks įstatymas: mes 
čia esame tam, kad pildyti įs
tatymus.

—Rimtai? Ar jus pažįstate 
jį, tą &eną veidmainį, kuris va
dinasi įstatymu?

—Asmeniškai, tiesą pasa
kius, ne... Aš pažįstu jį tik iš 
girdų, b užsiimu tuo, 
čiu kitus jį gerbti.

—Aš noriu jums 
ponas komisare, kad
šas neužsitarnauja jokios pa
garboj. Jstatymąs? Kur to žod
žio prasme? Įstatymas nori 
priversti žmogaus prigimtį bū
ti tuo, kuo ji negali būti. Įsta
tymas teisia, nuteisia ar ištei
sina bei baudžia žmones... bet 
jis jų visai nepažįsta, niekuo
met nesistengia pažinti, 
jūsų šaunusis įstatymas!

—Brangus senjore, prašy
čiau jūsų kiek galima mažiau 
gilintis į tą svarbų klausimą. 
Pilnai sutinku, kad visa tai, 
ką jus kalbate, yra labai įdo
mu, tačiau supraskite, jog aš 
neturiu jokios galimybės per
dirbti įstatymus. Jeigu aš tu
pėčiau tą galimybę, tai aš pra
dėčiau nuo to, kad paaukštin
čiau save, ir tame atvėjyj 
jums tektų reikalai turėti su 
mano palikuoniu. Bet kadan
gi mudu esava čia, tai malonė
kite aiškiai papasakoti tai, kas 
atsitiko jūsų viloj ar farmoj 
Saraus.

—Prašau atleidimo, ponas 
komisare: vila vadinasi Sol- 
de-Saraus, — aš pats daviau 
jai tą vardą.

—Puiki mintis, bet nėra jo
kio reikalo tai j protokolą į-

su- 
su- 
Su- 
ku- 

■■■ « 
ginti ligonio gyvastį. Tai išti
kimiausia armija, kuri visada 
kovoja, nežiūrint kaip sunkiai 
žmogus serga.

Sukirmiję dantys ne tik mus 
vargina skausmais, bet ir kir 
tolii’ų : nemaj6nunių d^ro. Pa
vyzdžiui, dančiui' biskį pradė- 
j us skaudėti, kiek pagydžius, 
sustoja. Sustoja, kuomet gyvis 
(pęrvas) numirgs. .Gyviui nu
mirus, apie jo 
pūliuoti arba

šaknis pradeda 
atsiranda ■ votis

.'•s,'

giįį

a

suprantama, žinote, 
Saraus yra mažas miestu- 
Faktinai tai nėra miestu- 
bet didelis pajūrio kai- 
šiaurinėj Ispanijos dalyj.

—Jus, 
kad 
kas. 
kas, 
mas
Iš ten, matomai, kilo ir mano 
šeima. Aš pasakiau “matomai” 
todėl, kad prieš penkias de
šimtis metų mano motina pa
gimdė mane ant laivo. Tokiu 
budu nustatyti mano ir mano 
pirmtakunų socialę padėtį yra 
labai sunkus uždavinys. Bet 
tai gal nesvarbu, ką jus mano
te? Kokia prasmė tikrai žinoti, 
kaip vadino tavo diedą ir pro
tėvį ir kur guli jų kaulai?

—Mes vis laukiame, ką jus 
pasakysite apie tą lavoną, ku
ris, reikia tikėtis, turi pakan
kamai apibrėžtą socialę pa
dėtį. Prašau, negaišinkite la
bai daug laiko.

—Ką-gi, ponas komisare ir 
ponas protokoliste, aš, rodo
si, pasakiau jums viską, ką 
galima pasakyti. Jus rasite 
jaunos moters, apie trijų de
šimčių metų amžiaus, lavoną 
—o man penkios dešimtys me
tų — SoI-de-Saraus viloj, ant
rame aukšte, trečias kambarys 
po kairei. Jums dabar bepasi- 
lieka nuvykti ten. Prisiruoški- 
te, ponas protokoliste, pama
tyti reto gražumo moterį, kuri 
gavo dvi kulkas iš brauningo, 
vieną į širdį, o kitę į smilkinį* 
—tuo pačiu momentu, kai ji 
visai nuoga buvo aavo meilu
žio glėbyje.

Miguelis sunkiai atsiduso, 
dar kartą piktai nusijuokė ir 
pridūrė:

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj
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K R Cabaret DanceBalius

Few Thinffs.

Lietuviai Gydytojai

Graboriai

Chicagos Lietuvių 
įvyko musų meti-Originalus ir versti kuriniai 

greitoje ateityje tilps “Nau
jienų” skiltyse ,

and I did see and 
that the “ballroom” 

room specially

Kaulas nulaužtas dvejose vieto
se; paslydo nuo gatvėkario 
pastovas

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioma pagal susitarimą.

read and you shall 
learn what I have

yra paimtas iš lietuvių 
gyvenimo Amerikoje. 
“Naujienose” kiek vė-

daug draugų-ių 
Draugijai liks pel- 

Smagu buvo matyti kaip 
16-ka

“DORIAN GRAY”, 
Sabatini’o “Black 

JUODOJI GULBĖ”,
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Avė., ieško savo giminių ir 
draugų, su kuriais norėtų pa
simatyti.

Ligonis dabartiniu laiku yra 
p. K. Martinkienes priežiūroje.

20,000 Years in Sing 
METŲ SING 

ir Arthur Cosslett 
“The Monk and the 
“VIENUOLIS ir ŠO-

Sh I—I follovved

Warwick Deeping, 
“The Challenge of 

Sing Sing, N. Y., ka- 
viršininko Lewis E.

Frankie Finds Out 
A

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomu pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

įsikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą 

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

it nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Sobatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetam Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedžliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halstad Street

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

O r I 8 A 8:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos ano 9 iki * Ir nao 0 IBS 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal saterii 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Mrs. ANBL1A K. JARUSH 
Physical Therapy 

Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 Sputh Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 , 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, electric treat- 
ment; ir magnetic 
blankets ir t. t. 

! Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

‘Naujienoms” ruo
šiama ilga serija 

įdomių apysakų

Oscar VVilde’o, Rafaclio Saba
tini’o Warwick Deeping’o ir ki
tų plačiai žinomų autorių apysa
kos yra rengiamos “Naujienų” 
skaitytojams ir greitoje atei
tyje tilps musų dienraščio skil
tyse.

Spaudai yra ruošiama žymaus 
anglų rašytojo Oscar Wilde’o 
kūrinys, 
Rafaelio 
Swan”—
pagarsėjusio “Sorrell and Son 
autoriau*, 
kūrinys, 
Love”, 
Įėjimo
Lawes nepaprastai įdomus vei
kalas, 
Sing”—“20,000 
SINGE’’, 
Smith’o 
Danccr”- 
KfiJA”.

A. C. Smith, jau miręs, už-* 
siėmė advokatūra New Yorko 
valstijoje, bet liuosu laiku pa
rašė kelius trumpus kurinius, 
kurie pasižymi nepaprastu sti
liaus gražumu ir jautrumu.
Lietuvis rašytojas V. Bieliajus 
padarys “debiutų” Naujienose

“Naujienose” taipgi savo 
debiutų padarys lietuvis Vytau
tas F. Zereni Bieliajus, chica- 
gietis, kuris yra parašęs anglų 
kalboje apie šimtų trumpesnių 
ir ilgesnių apysakaičių apie lie
tuvių gyvenimą. Jie bus iš
versti lietuvių kalbon.

Ruošia apysakų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo

Be to, vienas “N.” redakcijos 
narys ruošia apysaką, kurios 
turinys 
ateivių 
Ji tilps 
liau.

Lipdama iš gatvėka
rio Stella Rupšienė 

nusilaužė koją

ALEKSANDRA 
MEŽLAIŠKIENĖ 

po tėvais GrigoraviČiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 24 dieną, 12:35 valandą ry
to 193 3 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Raseinių apskr., Kel
mės parapijos.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Antaną, dvi dukteris Lucilla ir 
Antoniną. žentą Danicl Slatis it 
anūkę Lucillą ir gimines.

Runas pašarvotas randasi 2154 
W. 23rd St.. Canal 0265.

Laidotuvės įvyks subatoj. sau
sio 28 dieną; 8:00 vai. ryto iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
6 iŠ ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandros Mežlaiš- 
kienės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
įūnimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Kiek laiko atgal p. Stella Rup
šienė, 3418 West 59th Place, 
lipdama iš gatvėkario prie G3rd 
ir Kedzie Avė., kampo, paslydo 
nuo gatvėkario pastovos ir nu
silaužė dešiniąją koją. Kaulas 
sulužo dvejose vietose.

Ji buvo tuojau nugabenta i 
Southtovvn ligoninę, kur jai su
teikė pirmąją pagalbų. Išgu
lėjusi ligoninėje apie savaitę 
laiko, p. Rupšienė grįžo namo.

Ligonės draugai prašomi ją 
aplankyti, nes ji dar negreitai 
galės vaikščioti.

—Senas Petras.

Antradienį mirė, p, 
Aleksandra Miežiais- 
kiene-Grigoravičiutė
Atsiskyrė su šiuo pasauliu po 

ilgos, sunkios ligos.

suteikti jai 
ir atsisvei-

Žentas

Aleksandra Miežlaiškienė- 
Grigoravieiutė, 2154 W. 23rd 
Street, antradienį, 12:35 v. ry
to, mirė po sunkios ir ilgos

Ji buvo West Side ir visoje 
B Chicagojc plačiai žinomo biz-

Juozapas Martinkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 24 dieną, 11:25 vai. 

vakare 1933 m., sulaukęs 39 metų amžiaus; gimęs Lie
tuvoje, Tauragės apskr., Varsėdžių parap., Gaidinų kaime. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Bargailaitę, dukterį Juzefą, sūnų 
Alfonsą, brolį Kazimierą ir brolienę Martą, dvi švogerkas 
Antoniną Kareivienę ir Marcijoną Antukauskienę, tris 
pusseseres: Pauliną Jurgaitienę, Pauliną Budzienę ir Alice 
Sereikienę, 3 pusbrolius: Joną, Kazimierą ir Antaną Mar
tinkus, dėdę Kazimierą Bumbalą ir gimines, o Lietuvoje 
motiną Ievą ir tris brolius ir dvi seseris. Kūnas pašarvo
tas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 28 d., 8 vai. ryto 
iš koplyčios j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame: Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis, Bro
lienė, švogerkos ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel- 
Boulevard 4139.

Teisybes Mylėtojų 
Draugystes žinios

1:30 P .M. at the Universal 
Club, 814 W. 33rd St.

Many important matters will 
be discussed. It is urgent that 
you all attend. Please be 
promt!

New members are also in- 
vited to attend!

Sec-y, A. Kairis.

Belgijos mokslininkas, prof. 
Auguste įPiccard, stratosferos 
tyrinėtojas, kuris dabar lanko
si Jungt. Valstijose, skaityda
mas lekcijas. Jis su pagelba 
tam tikro baliono buvo pakilęs 

orų augščiau, negu bile kuris 
kitas žmogus. Lekcijomis jis 
nori finansuoti naujų skridimų 

stratosferų, galbūt iš išnari
nęs Kanados, arčiau magneti
nio poliaus.

nieriaus p. Antano Micžlaiškio 
žmona.

Velionė paliko vyrą p. Micž- 
: .aiškį, dvi dukteris, anūkę ir 
vėlius tolimesnius giminai
čius.

Laidotuvės įvykti šeštadienį, 
sausio 28 d. Jomis rūpinasi Eu- 
deikis.

Sausio 7 
Auditorijoj 
nis balius.

Dalyvavo 
ir svečių, 
no.
ant estrados pasirodė 
sveikų ir tvirtų vyrų, kuriems 
buvo įteiktos dovanos už nc- 
sirgimą per 12-ką metų.

Susirinkimas
Sausio 84ą įvyko musų me

tinis susirinkimas • Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Susirin
kimas buvo skaitlingas ir gy
vas.

Naujas pirmininkas Petras 
Killis užimdamas savo vieta 
pasižadėjo veikti dėl draugysn 
tės labo.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, kad Draugystės turtas yra 
vertas ajyie $14,000.00. Narių 
yra apie 400. Reiškia Teisybės 
Mylėtojų Draugystės stovis 
yta geras.

St. Narkis, sekretorius.

Listcn, 
hear and 
heard and know.

Just rccently a birdie told 
me that the KR. CABARET 
DANGE Committee was going 
to the “ballroom” to remind 
the manager of a few special 
arrangements to be made 
there for Saturday, February 
FOURTH. 
them.

Yowzah! 
say to you
is a special 
adapted for what the KR’s 
have in mind. Yowzah!—it

takes the KR girls to hunt out 
the odd rooins ant have ’em 
fixed up with the best trim- 
minga.

Būt that’s not all. In all 
previous years, you know, the 
KR’s have always served deli- 
cious refreshments gratis at | 
their dances. Well, Come on,J 
Prosperity, and Okay America,! 
they are doing it again! Yes,j 
folks, something that’s good 
to taste and swallow, and you 
dont’t have to pay extra. An 
added altraction will be card- 
playing for those who do not 
care to dance.

Only sixty cents for the pass 
hito the KR. CABARET 
DANCE, at the Midland Club, 
172 W. Adams St., Chicago, 
Saturday, February FOURTH, 
1933, at 8:30 P. M. Yowzah! 
Sec you there.

— Frankie.

Lietuviai Gydytojai
Res. 6600 South Artetian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

M. Stanislauskiene 
jau sveiksta

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

TheEnglishColumn
I . , - -  . - ■ I —*

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

Pbcne Boulevard 7Qv2
FIP P 7 VlP’TPT UJA. tAa V EJuJCdUlD

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Kiek laiko atgal sunkiai su
sirgo p. M. Stanislauskiene. 
Buvo pašauktas gydytojas Dr. 
Baker, kuris patarė ją vežti 
iš namų, 4402 Šoutli Wood St., 
į Šv. Kryžiaus ligoninę. Ligo
ninėje jai buvo padaryta ope
racija. Dabar ligone jaučiasi 
kiek geriau ir rengiasi grįžti 
prie savųjų. J. R.

The ncxt regular meeting of 
the Lithuanian University Club 
will be held Sunday, Jan. 29,

Grąbpriai
1138

J
elefonas Yards 1138 

ey P. Mažeika

Sergąs lietuvis J. 
Bartašius ieško 

giminių

Graborius ir 
Batzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems rcika 

lams. Kaina prieinama
3319 Auburn Avenue

GHICAGO, ILL.

Lietuvis Joną# . Barlašiuš, 
kuris dabar sunkiai serga na
muose, 4516 South Hermitage

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Bųuleyar^ 5203 ir 8413 

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

■' . ............."V.....................  11 " ■■ ■ 1.11 h îjii linui

iw r w noe: ennm

IIDDA g£lininkasI I R H M VESTUVĖMS, BANKIETAMS K
V IR PAGRABAMS VAINIKAI |

PRISTATOM I VISAS MIĘSTO DA1J4S.

3324 S. Auburn Avė Tel. Boulevard 2035
>'• ' "t**' •!*> ’

Seniausia ir Didžiausia

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir cH praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niai! pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

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

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III.

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Banketams ir Pagrabams Vsiu j Kai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314 
į........ .. t

GRABORIŲ ĮSTAI8A
EUDĘIKIS ir vM nustebino publiką af 
mb kainomis ui aukštos njšien palaidojimu lo 
■trokuojame už atvežimą mirusio žmo||ži|‘ kttK | fcO* 
įstaigą ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų adtomobiliui
namus Ir atveš į musų įstaigą, kur Railaite 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų 
tarnavimą jums visai nieko nereikės moki 
| taip ar jus ką pirkaite, ar rie.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių tttrlR
teikia ambulance patarnavimą su eksperte UetaYiW JB 
tarnautoju. Dykai Keturios ModerniškOS Koplyčios W 
Šermenų. Pašaukite EUDEĖų pirm ne|t W
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS | ‘ ! ' 

DUy* : ' '

4605-07 South Hermitage Aveaue
Viri Telefonai: VAJUM 1741 ir 174S

S. M. SODAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

............... ...........i—-------- ■------- ■-------------------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. Šeelęy 7330 
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

VAITUSH,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina akitį įtempimu, kurie eati 
Priežastimi galvė* skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nerVųotumo, skaudamą 
ąklų karštį, nuimt kataraktą, ątsitaiio 
trumparegystę it fcliregystę. Prirengia 
tęisirigąi akinius, Vituose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
Atkreipiama i mokyklos vaikus, Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis paga 
iptartj. Akinių kainos per pusę pigiau^

.u.
.taisomos be ak|aiq. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4713 South Ashland Ava. 

Phone Boulevard 7589
i. .........   iii. . i....  ..u. ........... ...............

DR. gJŠERNER
URTyvis AKIŲ spbciali$tA$

Patyrimu 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuose

vrisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St

... . *"*?’*,St>. ... 
Valandos nuo 10^-4, nuo 6 iki 

BsdUiomią RUO 10 įkj U

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
n no 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

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. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —.

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
inoterų" ir vaikų pagal naujausios 
rodos X-Ray ir kitokius elektros pris- 
taisos.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3403 W. 63 rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 3-4 ir 7-9 vai. vak. 

Šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

, z OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
į vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Office Valandos, 2-4: 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel, Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2130 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pieą

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

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASII
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

fCor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedildieniais pagal sutarti.

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų it veneriikų ligų

3102 So/ Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.
Nedeliomis ir šventadieniais 10—2

Advokatai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
, . blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 f* 
Nedėtomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Stteat 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialiati 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iltį 
13 tyro (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 'vai vakare* Utarninkais n 
KetRe?.a,Tel. HYDB PARK 3395

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Aukse Avė. tek Lafayette 7337

Namų TeL Hydt Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe StM prie Clark 
Telefoną! State 7600; Valandos O—5 ■

Telefonas Roosevelt 8090

TUrionas BopubBo 0600 
"i—m.  a—....................... -

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Šouth Aehland Ava. 
Tth Boulevard 2800 

Rez. 651J So. Rocktoril 8L
JA Republic 9721

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Arehet Avenue 
Telefonas Virginia 0036.
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CLASSIFIED ADSATSIMENATE?
PRANEŠIMAI

antradie

MORTGAGE BANKERS

For RentLaiškai Pašte
motyvas

Peter Conrad

laiko tam tikra laika pas

Atsiprašome!

Taip Švelnus kaip Old Gold
CLASSIFIED ADS

Dar

5702

jau pardav&te savo biznį

ROOSEVELT

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

Švelniausi MERIKOS

Du vyrai Bridgeporto plačiai žinomą lie
tuvi užpuolė, kuomet vežė karą i garažių

tyri nė j i- 
keturios

BAKING 
POWDER

Areštuoti penki be 
darbiai už riaušes

Life 
Abel 
kad

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Jos. Budriko Radio 
kontestą atlankė 

virš 600 publikos

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

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

gnra 
Avcnuc.

12-ka apdraudos, 
bend. nori perimti 

III, Life Ins. Co.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Darbo sekre 
\Vilson mano greitu lai 

Oje valan 
C Iii ra

sesosios al- 
graboriai sutiko 
$37.50 ir perci-

Pastebėkite puikiį tel 
lą . • » kaip piragai 

laikoti ivieži.

švelnumas padaro OLD GOLD geres
niu cigaretu. Padarytas iš rinktinio Tur
kiško ir namie auginto Tabako, iš ka
ralaitės lapelių, pati širdis kamieno, 
OLD GOLD duoda jums kiekvieną pa
geidaujamą ypatybę jus norite rasti ci
garete... vėsumą, neerzina gerklės, turi 
paskatinant; kvapą.

© P. Lorillard Co., Ine.

NĖRA SUKOSĖJIMO VISAME
VEŽIME

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Gengsterių Nušautas 
Juozas Martinkus

nuo Gumbi 
iki Tilžei.
— Oficialit,

šia n

Per kelias dienas tykoję prie Martinkaus namų 
spėja, esąs auka šoferių unijos ir graborių 

ginčo dėl algų

nuoliai pasižymėjo. (Publika vi 
sus priėmė labai širdingai ii 
nesigailėjo aplodismentų.

Koresp.

Vakar dienos ’ “Naujienose”, 
žinioje apie SLA. moterų kuo
pos šokius, įsibrovė nemaloni 
klaida. Turėtų būti, “šokiams 
gros George Victor ir M. Joza- 
vito orkestras”, ne Stephens 
“Revelers”.

Neužmirškite ir vėl! GERESNIS ta 
bakas, tinkamai sendintas ir prirengtas; 
ir todėl OLD GOLD niekuomet nenusto
ja pasiryžime- užganėdinti.

kurią stalo “Pirmyn” 
sausio 29 d. Chicagos

Brazis Elenora 
Budginas V. 
Endreikis A. 
Gontvienis B. 
Kaidukis S. 
Kiselius Juozas
Liewordavicienė Mrs. K 
Rimseniai Petronėliai

JŪSŲ PROGA. 7 kambarių reziden
cija, karštu vandeniu šildoma, 2 karų 
garadžius, lotas 50x125. Kaina $4500. 
Didžiausias bargenas kokį jus kada nors 
matete. 3641 W» 64th St.

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

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

4425 So. Fairfield Avenue v 
» Lafayette 0455

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

Atsiminkite tai:

OLD GOLD YRA PILNO SVARUMO

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno 
se” sausio 27 d., 1919 (26 bu 

vo sekmadienis)

J. Martinkaus duktė Jozefi- 
na, 19 metų, pasakė policijai, 
kad ji mačiusi tuos du vyru 
sėdint automobilyje, ankščiau 
tą vakarą ir per paskutines 
kelias dienas. Automobilio 
šviesos paprastai būdavo už-

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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

sų karių ateityj ir nubaudimui 
tusų, kurie yra kalti už pasku
tinių 4 melų visų pasaulinę, 
nelaimę.'

Taryba vienbalsiai priėmė, 
prayramų viso pasaulio tautų 
lygos. Rezoliucija sako, kad 
lyga turi Indi atdara "kiekvie
nai civilizuotai tautai, ant ku
rios galima pasitikėti skleidi
me siekinių”.

J. V. delegatais tautų lygoje 
bus prezidentas VVilsonas ir 
pulk. Edivard M. Hanse.

75,000 mokyklos vaikų pu
siau alkani.

(CHICAGO) — Mokyklų ta
rybos oficialai vakar (saus. 26 
d., 1919) svarstė klausimų kaip 
čia pampinus tinkamų maistų 
50,000 iki 75,000 mokyklų vai
kų, kurie pagal žemų moterų 
miesto kliubo ir moterų nacio- 
nalio gynimo tarybos bendros 
komisijos apskaitliavimų toly
džio nedavalgo.

Tveria Tautų Lygų.
Baus karės (Didžiosios) kal

tininkus.
PARYŽIUS, sdilsio 2C> d., - 

Generole talkininkų taikos ta
ryba šiandie padarė žinksnį 
siekiantį prie panaikinimo vi-

Illinoiu 
recciveris 
paskelbė, 
dos bendrovių 
“polices” visų tų 
apsi draudę subankrutijusioje 
bendrovėje. Sekantį antradie
nį teisėjui Wilkersonui bus pa
tiektas raportas.

Malonu girdėti, kad Tamsta
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 keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą. .

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

KENDŽIŲ krautuvė ir Ice Cream 
Parloris, taipgi lengvas lunch ruimis, 6 
kambarių flatas užpakaly. Parduosiu 
pigiai. 2025 S. Western Avė.

Šie laiškai yra atėjo Europon 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausiu paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas

Rusai atmušti 
nes. Mušis eina

BERLYNAS
(no k i eėi ų) praneš i m a s 
dien sako, kad rusai buvo pri
versti apleisti keletu savo tran
šėjų į pietų rytus nuo Gum
binės. Siauryciuose nuo Gum
binės kelios rusų atakos buvo 
atmuštos su dideliais nuosto
liais rusams.

Įvykusiame vakar vakare p. 
Budriko konteste Mark White 
svetainėje atsilankė virš 600 
publikos. Kontestantų dalyvavo 
apie 50 ypatų.'' Iš kontestantų 
pasižymėjo 6 mėtų mergaite, 
kuri labai vykusiai išpildo ne
lengvus dalykus ant piano- 
accordino. Taipgi ir kiti jau-

Stockyards policija vakar 
areštavo penkius bedarbius, 
kuomet tarp demonstrantų 
prie šelpimo stoties 5200 So. 
Halsted St., ir policijos įvyko 
susirėmimas. Demonstraciją 
rengė Unemployed Govincils, 
komunistų kontroliuojama be
darbių organizacija. Susirė
mimas buvo lengvas ir tik ke
li iš bedarbių pusės daugiau 
nukentėjo. /

KOMITETAS Jono J. Zolp kredito
rių, laikys pono'Zolp visotina kredito
rių susirinkimą Juozo J. Ežerskio sve
tainėje, 4600 So. Paulina St., Chicago, 
III., sausio (January) 26 A, D. 1933. 
8:00 vai. vak., susirinkime bus išduotas 
komiteto raportas. Kreditoriai malonėkit 
kuoskailingiausiai atsilankyti.

Juozas J. Yurchas, laikinis pirm. 
Joseph J. Grisk, laikinis rast.

Naujienose” 18-ka 
metų atgal

dvi žinios tilpo “Naujieno 
” sausio 26 d., 1915 in.

Insurance Co. 
Davis vakar 

12-ka apdrau- 
nori perimti 

kurie yra

BASEMENTO flatas ant rendos, ga
rų apšildomas, 4 kamb. $15. 4100
Addison St. Tel. Kildare 9043.

AR ATSIMENATE tuos orinius štuko- 
rius cirke? Kaip smarkiai jie skrenda 
ore galvą svaiginančiu greitumu .. . vie
nok jie niekuomet neapsirinka ... Gana 
švelniai, ar ne?

Bridgeporte plačiai žinomas gesytos 
lietuvis Juozas Martinkus ant 
radienj žuvo, kuomet du ne 
žinomi vyrai paleido į jį kc 
liūs revolverių šuvius 
džiuje, 3315 Auburn 
Žuvo apie 11:25 vai, 

dienį naktį
Juozas Martinkus, 

apie 11:25-tą naktį 
automobilį į garadžių 
yra užpakalyje jo gyvenamų
jų namų. Matomai patėmijęs 
du vyriškius kurie norėjo pa
sikėsinti prieš jo gyvybę, spru
ko iš automobilio į namus, 
bet nesuspėjo pasislėpti. Palei
dę keliui šuvius, vyrai jį nu
šovė vietoje. Kaip parode va
kar įvykęs koronerio 
mas, Martinkų kliudė 
kulkos.

39 metų, 
vežu savo 

kuris

Lietuvių Amerikos Kliubo 
susirinkimas įvyks 29 d. sausio 

2 vai. po pietų J, Piekarskio sve- 
15 709 So. Halsted St. Taigi 

nariai

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

VAU LTS Apšautos dėžutės 
(boxes) $M0 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus į Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, 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

Phone YARDS 3895

Amerikos valdžia mano pa 
daryli bedarbių suskai tų Chi 
vagoje.

(CHICAGO) 
torius 
ku suskaityti kiel, 
d oje randasi bedarbių 
goję.

/I ps k a ii Ii u o ja ma, kad S u n. 
Vaisi, šioje valandoje randasi 
virš 4,000,000. Iš to ant vieno 
N e iv Yorko alse i na apie 560- 
000 bedarbiu.

Harvey 
metinis 
1933, 
tainėje, 
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. Skirmantas, nut. rašt.

motoras uždarytas. 
Jie tykojo iki pasitaikė progą 
J. Martinkų sugriebti ir jį nu
šauti.

Išgirdusios šuvius, Martin
kaus žmona, Ona Martinkiene, 
duktė Jozefina ir minus Alfon
sas, 17 metų, išbėgo iš namų į 
kiemą ir ten rado tėvą ir vyrą 
negyvą.

Atleido unijislų šoferį
Šuvius taipgi išgirdo ir Ben. 

Masalskis, graboriaus A. Ma
salskio, 3307 Auburn Avė., 
brolis, kuris išbėgo iš raštinės. 
Jis dirbo nušautam Martinkui, 
kaipo karoserijos šoferis. Kiek 
laiko atgal Martinkus prašali
no iš darbo unijistą šoferį, 
Joseph Kukanzą 37, 928 West 
35th Street, kuomet tas parei
kalavo senosios unijos nusta
tytos algos. Pasamdė Ben. 
Masatekį į jo vietą. (Ginčas 
tarp karoserijų savininkų ir 
unijos prasidėjo, kuomet šofe
riai pareikalavo 
gos $42.45, 
mokėti tik 
to gruodžio pradžioje grabo- 
riai paskelbė lokautą).

U* 
Coronerio tyrinėjimas atidėta 

iki vasario 15 d.
Anglų laikraščiai kalba, kad 

Martinkus buk prasižengęs 
prohibicijos įstatymams ir ma
no, kad alkoholis galįs būti 
nužudymo motyvas.

Policija veda platų tyrinėji
mą ir mano greitu laiku iš
kelti aikštėn įdomių faktų. 
Vakar rytą prasidėjo corone
rio tyrinėjimas, kuris buvo 
atidėtas iki vasario 15-tos die
nos.

B. Liudkevičius, senas, vi 
siems gerai žinomas scenos dar 
buotojas vaidins operetėj, “Lai 
moj , 
choras 
Lietuvių Auditorijoje

Buy gloves wlth what 
it savęs

Mfira reikalo 
daugiau, kad rauti tėra d0}1! 
kolele. Isterine Tooth P»«te. 
dideli* tūba* parsiduoda . u* 
25c j'l valo ir apaauro daa- 

Be to rakte sutaupiau 
ta. n* kuriuos raUte auslptrk 
i, pirlUnsdte* ar ką kita 
uambert Pharasaoal Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Educational
MpjkyĮriog-. ____________

MOKINKITES '
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj. 
Įrankiai dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti, $3.00 į savaitę, 
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM 
1547 W. 63rd St. Hemlock

Koks nužudymo 
policija tikrai nežino, bet spe 
lioja, kad jis buvo auka gin 
čo, kuris dabar eina tarp lai 
dotuvių karoserijų šoferių ii 
graborių dėl algų.
Žmona, diiktė, sūnūs, girdėjo 

šuvius

Financial
--------

NEPAPRASTA PROGA
$5000 mortgičius ant 2 flJtų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $3000. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Atsikreipkite į Naujienas
Klausdami p. A. Rypkevičiaus

4OYEARS 
25 ou neės for 254

Furniture & Fixtures

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

Business Service
_____ BiznioPatarnaviina*
VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU

St. Louis ......................... $2.00
Kantas City ............... $5.00
Detroit ........................... $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $8.00
Phihdėlpbia .................... $8.00
Washingtoh, D. C........ $8.00

ORANGE 3US LINES 
209 Norrh Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

Business Chances
________Pardavimuii _ - - - -

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

■‘>Wr

DOUBLE 
ACTING

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT




