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kur Bavari- 
pastatę hit-

Miami, Fla., vas. 22. — šian
die pašautasis meras Cermak

bus kabineto 
niekas tikrai 
apart paties

pasiuntė Chini- 
šiaurinės Chini- 
komanduotojui 

chiniečiams ge-

Vėl kenčia Skausmus. Pasirašė 
algų išmokėjimų mokytojams

suokalbis ir 
nebūtų pa-

Rengėsi rinkimų dienų pastver
ti prezidentų Hinden burgu ir 
priversti jį atsistatydinti

Neoficialis karas už Grand Chu- 
co raistus betgi eina jau aš- 
tuoni mėnesiai

Valstybės ir iždo*., sekretoriai 
jau paskelbti, kiti gi yra tik 
spėjami

Cairo, Egypte, vas. 20. — De
dant Siriacos kaimui žuvo 6 mo
terys ir daug vyrų, moterų ir 
vaikų apdegė. Sudegė 108 na
mai.

ir apardytų i geležinkelio tiltų, 
kad sulaikyti japonų briovima- 
si.

ru- 
ta- 
pa- 
pas

Paėmė dar vienų miestų Jehol 
provincijoj. Didysis puolimas 
prasidėsiąs šeštadieny.

Lansing, Mich., vas. 22. — 
Michigan legislaturon įnešta 
keli radikaliai biliai, kurių vie
nas siūlo paskelbti morgičių mo
ratoriumą iki kovo, 1935 m.

viso yra
Pasirodo, kaddaif-

Dės Moines, la, vas.
Valstijos senatas 27

22. — 
balsais 

prieš 23 atmetė pasiūlymą pa
keisti valstijos prohibicijos į- 
sta tymais.
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Rooseveltas esąs jau 
pasiskyręs kabinetą

Išrinktasis prezid. 
Roosevelt jau turys 

sudaręs kabinetų

Washington, vas. 22. — Ge
rai informuotuose rateliuose 
gauta žinių, kad išrinktasis pre
zidentas Roosevelt jau* sudarė 
savo kabinetą, tik dar oficialiai 
jo nepaskelbė.

Tik du sekretoriai —valsty
bės ir iždo —yra oficialiai pa
skelbti, apie kitų seketorių pa- 
skirimą yra tiktai spėjimai. 
Tikimąsi, kad kabineto sudėtis 
bus sekama;

Valstybes sekretorius—sena
torius Cordell Hull iš Tenessee 
(jau paskelbtas).

Iždą—VVilliam Woodin iš New 
Yorko (jau paskelbtas).

Karo George H. Dern 
Utah.

Generalinis prokuroras
J. VValsh iš Montana, 
viršininkas — James 

iy iš New York.
k>—Claude A. Swanson

Thomas
Pašto 

A. Farli
Laivyt

iš Virginia.
Vidaus reikalų— Harold L. 

Ickes iš Illinois. — *
Agrikultirros-*Henry A.- Wal- 

lace iš Iowa.
Prekybos— Daniel C. Roper 

iš Norh Carolina.
Darbo—p-lė Frances Perkins 

iš New Yorko.
Ar tikrai tokis 

sąstatas, žinoma, 
negali pasakyti, 
Roosevelto.

Vadai nepatenkinti
Roosevelto kabineto sąsta

tas nustebino visus. Viešai de
mokratai ir tie republikonų, 
kurie Rooseveltų rėmė, kabine
tą labai aukština. Bet priva- 
tiškai jie reiškia nepasitenkini
mą. Esą kabinete nėra nė vie
no didesnio žmogaus. Išėmus 
senatorių Walsh, kuris pagar
sėjo Hardingo laikų aliejaus 
skandalo tyrinėjimu ir Farley, 
kuris vedė Roosevelto kampa- 
naiją, jokis kitas kabineto na
rys nėra žinomas visai šaliai. 
Nėra kabinete ir pačių žymiau
sių demokratų vadų.

Į kabinetą pateko ir vienas 
chicagietis, Harold L. Ickes, ku
rį buk rėmę tie radikalių re
publikonų, kaip senatorius 
Johnson ir kiti, kurie rinki
muose rėmė Rooseveltų. Norė
ta ir daugiau chicagieČių pa
kviesti kabinetan, bet nedrys- 
ta, kadangi jie yra susitepę su 
Insullu.

New York, vas. 22. — Roo- 
sevetlas ir šiandie tarėsi Ame
rikos ir pasaulio reikalais su 
žymiais žmonėmis, jų tarpe ir 
savo iždo sekretorių William 
Woodin.

HDHvr\r1 gį
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šalčiau, gali 
būti sniego.

Saulė
81

Hitlerininkų suokai 
bis pašalinti von 

Hindenburga

Berlynas, vas. 22.— Šveica
rijos laikraštis Neue Zuericher 
Nachrichten paskelbė, kad hit
lerininkai suokalbiavo rinkimų 
dieną, kovo 5 d., pastverti pre
zidentą von Hindenburgą*, pri
versti jį rezignuoti ir gryšti į 
savo dvarų, o jo vieton Vokie
tijos regentu pastatyti buvusį 
kronprincų Friedrich Wilhelm.

Tokis pat pučas buvo ruošia
mas ir Miunchene, 
jos komisaru butų 
lerininką.

Tai fantastiškas 
jokis laikraštis jo
skelbęs, gerai nežinodamas, kad 
tikrai tokis suokalbis buvo ren
giamas.

Ir kai išrodo, jis buvo rengia
mas, bet dabar jam išėjus aikš
tėn, Hitleriui tenka tiktai jo 
užsiginti ir atšaukti visas ko
vo 5 d. nazių demonstracijas.

Esamomis žiniomis, hitleri
ninkai kovo 5 d. butų surengę 
didelę demonstracija Berlyne 
ir 250,000 hitlerininkų butų 
apsupę prezidento rumus. Jiems 
butų gelbėjusi Berlyno policija, 
kuri yra paversta hitlerininkų 
klapčiuku.

Nebūtų buvę' sunku priversti 
seną, liguistą prezidentą rezig
nuoti. O tada nebūtų buvę sun
ku regentu pastatyti hitlerinin
ką kronprincų Friedrich.

O Hindenburgo hitlerininkai 
nori nusikratyti todėl, kad nors 
jis ir yra atgulei vis, visgi sau
go šalies konstitucija. Be to da
bar hitlerininkams tenka dalin
tis valdžia su nacionalistais.

Tečiaus dabar tiems pienams 
išėjus aikštėn, hitlerininkams 
tenka jų atsižadėti ir daugiau 
nebegalvoti apie tokį fantastiš
ką pučą.

(Lygiai panašiu budu pučis
tai nuvertė prezidento Griniaus 
demokratinę valdžią Lietuvoj).

Colombia šaukiasi 
tautų sąjungos 

pagelbos
Geneva, vas. 22.— Colombia 

kreipėsi į tautų sąjungos tary
bų, prašydama intervencijos 
delei Peru užpuolimo ir pasi- 
grobimo Colombia miesto Le- 
ticia.

Taryba nutarė bandyti šias 
dvi Pietų Amerikos respublikas 
sutaikyti ir paskyrė komisiją iš 
3 žmonių nuodugniai ištirti vi
sų klausimų ir surasti pagrin
dą sutaikymui.

130 žmonių užsinuodijo 
mėsa
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Lietuvos paštai uždirbo 
2 milijonus litų

Kaunas.—Pašto valdybos ži
niomis, per visus 1932 metus 
visos Lietuvos paštas, telegrafas 
ir telefonas davė 15,434,074 li
tus pajamų, o išlaidų tuo tarpu 
padaryta 13,328,756 litai, vadi
nasi, visi Lietuvos paštai per 
tuos metus turėjo gryno pelno 
2,105,318 litų.

Paraguay paskelbs 
karą Bolivijai

Kuri muitinė duoda 
daugiausia pelno

Kaunas.—Lietuvoj 
21 muitinė, 
giausia įvežama per Klaipėdos 
uosto muitinę. 1982 m. per 
Klaipėdos uosto muitinę įvežta 
už 7,881,827 lt. (1931 m. 11,- 
905,162 lt.), kas sudaro 48.56 
proc. bendro Lietuvos importo. 
Iš eilės seka Kauno muitinė. 
Pasirodo, kad ir eksportas dau^ 
giausia nukreiptas per Klaipė
dos uostų. Pernai per Klaipė
dos uostų išvežta 65.99 nuoš. 
bendro Lietuvos eksporto.

Reginys kriminaliame Miami, Fla., teisme teisiant Gįuseppe Zangara, kuris kėsinosi nušauti 
išrinktąjį prezidentą Rooseveltų. Zangara stovi kairėj (su ranka prie smakro). Teisėjas E. C. 
Collins sėdi už stalo (su kuju rankoje). Zangara už pasikėsinimą ant išrinktojo prezidento 
gyvasties ir pašovimų trijų žmonių liko nuteistas 80 metų kalėjimai!. Jį laukia teismas už pa- 

šovimų Chicago mėro Cermak ir Mrs. Cross.

Kuboje prasidedąs 
sukilimas

Havana, Kuboj, vas. 22. — 
Įvairiose salos vietose ištiko 
kelioliko sukilimų prieš valdžią. 
Tai galbūt pradžia jau nito se
nai skelbiamo sukilimo prieš 
Machado diktatūrą.

7 metų liet, vaikas iš
gelbėjo nuo meš

kos savo -brolį
■ '

Meška įtraukė j narvų jo 11 m. 
brolį, bet jis mešką atmušė

Boston ,Mass., vas. 22. —Ma
žasis Jonukas Savickas, 7 me
tų, išėjo su savo broliu* Tomu
ku, 11 metų, į Franklin parką, 
kur nuėjo pažiūrėti ir meškų. 
Jie turėjo su savim ir obuolių 
ir perlipę per 8 pėdų priekinę 
tvorą priėjo prie pat meškų 
narvų ir ėmė obuoliais jas mai
tinti tiesiai iš rankų. Urnai 
siška meška “Lillian”, kuri 
ine parke yra jau 18 metų, 
stvėrė ToniįVkų ir įtraukė
save į urvą. Įsitraukusi į nar
vą, ji parsimetė jį ant žemės 
ir ėmė draskyti nagais.

Jonukas išsigando. Bet ne 
tiek, kad bėgti. Jis greitai su
sirado geležgalį ir taipjau įlin
do į narvų ir taip geležgaliu 
smogė meškai į snukį, kad ji su
riko ir Toniukų paleido. Tuo 
tarpu* atbėgo prižiūrėtojai ir 
Ton i u ką išėmė iš narvo skau
džiai sužalotą. Jonukas gi iš
liko visai sveikas.

Toniukas liko nugabentas li
goninėn, o Jonukas dar ilgai 
klaidžiojo po parką, bijodamas 
pareiti namo ,kad negautų bar
ti kam lindo prie meškų.

Havana, Kuboj, vas. 22. — 
Apie 130 žmonių sunkiai susir
go pavalgę užnuodytos mėsos. 
Havanos mėsininkai jau dvi 
savaitės kaip streikuoja prieš 
mėsos trustą. Policija šiandie 
konfiskavo 1,200 svarų užnuo
dytos mėsos tose mėsinyčiose, 
kurios pristato mėsą Koteliams, 
kliubams ir namams. Keli de- 

* sėtkai streikierių liko areštuoti.

Pasmaugė merginą
. — —......... ---■ ■

Chicago. — Amelia Emmos, 
26 m., valgyklų patarnautoja, 
tapo pasmaugta Harper End ho- 
tely, 5012 Harpęr Avė., kur 
ji gyveno. Pasmaugė ją John 
Minzer, 80 m., tos apielinkės 
skalbyklos foremanas. Jis bu1- 
vo jos vaikinas ir ji jam pasi
sakė, kad ji laukiasi kūdikio. 
Jis todėl jų ir pasmaugęs.

Japonai grūmoja 
pulti Peiping 

ir Tientsin

Chinchow, Manžurijoj, vas. 
22.—Gen. Suzuki vadovaujama 
japonų armiją kuri veržiaš! į 
Jehol provinciją,■< šiandie paėmė 
svarbų geležinkelių miestą, Pei- 
piao, centre Jehol provincijoj 
anglių kasyklų. Miestą japonai 
rado gyventojų apleistą, dalinai

Čia bus apsistota/tik trum
pam laikui, po to vėl atsinau
jins veržimąsis į Jehol provin
cijos gilumą.
Naujas ultimatumas Chinijai

Tokio, vas. 22. — Japonijos 
valdžia šiandie 
jos valdžiai ir 
jos armijos 
notą, siūlančių
rito j u pasitraukti iš Jehol pro
vincijos. Už tų japonai priža
da įsteigti “neutralę zonų“ pa
lei didžiąją Chinijos sieną.

Japonai betgi mano, kad Chi- 
nija tokį ultimatumų atmes ir 
veržimasis į Jehol provincijų 
atsinaujins šeštadieny, vas. 25 
d. Penktadieny užsienio reika
lų ministeris Uchida sušauks 
svetimų šalių ambasadorius, 
kad supažindinti juos su padė
timi ir praneš, kad japonai 
nesisiekia eiti į Peiping ir Tien
tsin.

Tečiaus Japonijos armijos 
komanditotojas Manžurijoj pa
reiškė, kad jo tikslas yra su
naikinti 100,000 kareivių šiau
rinės Chinijos armiją ir kad 
to pasiekti, galbūt bus reika
linga užimti Peipinga (Pekiną) 
ir Tientsin, nes esą reikia su
naikinti “ant visados“ chiniečių 
pavojų Manchukuo valstybei.

Gardinas, Lenkijoj, vas. 22. 
—30 miesto darbininkų, kurie 
jau ilgų laikų negauna algų, pa
skelbė darbo, 'bado ir miego 
streiką. Miesto valdžia rūpi
nasi gauti paskolą, kad išmo
kėjus tiems darbininkatns al
gas ir sustabdžius jų streiką.

Iowa senatas 
prohibiciją

Chicagos mero Cer 
mako padėtis 
neina geryn

šo įsakymu išmokėti $4,224,000 
algų Chicagos mokytojams.

Cermako sveikata pastarąją 
dienų nepagerėjo. Pereitą nak
tį jis jautė didelius skausmus 
ir karštis buvo pakilęs, bet die
ną karštis atslūgo. Jis kenčia 
nito vidurių įdegimo ir dakta
rai yra susirupihę jo padėtimi. 
Jie betgi tikisi, kad jam pasi
seks nugalėti ir vidurių paįrimą, 
nuo ko jis jau senai kenčia ir 
kas dabar jo pasveikimą labai 
trukdo.

Chiniečiai rengiasi gintis
Shanghai, vaš. 22. — Finan

sų jninisteris ir veikiantis pre
mjeras Soong šaukia Shanghai 
bankierių ir biznierių konfe
renciją, kad sukelti $4,500,000 
paskolą, kuri butų sukartota 
aprūpinimui amunicija kariau
jančią Jehol provincijoj chinų 
kariuomenę,

Michigano legislatu 
ra svarstys morgi- 
čių moratoriumą

Asuncion, Paraguay, vas. 22. 
—Penktadieny susirinks kon
gresas formaliai paskelbti karų 
Bolivijai. Jau aštuoni mėne
siai šios dvi šalys kariauja už 
Gran Chaco raistus ir jau šim
tai žmonių žuvo tame kare, bet 
ikišiol^nė viena pusė nebuvo 
paskelbusi formalio karo.

Wisconsino pieno 
streikas atšauktas

Kalvarijos vaiso. Susninkų 
kaime yra daug stubelninkų 
(vadinamų griebtuvai), kurių 
būklė negeresnė už miestų be
darbius, nes vieni ir kiti gyve
na iš rankų darbo. Miestie
čiais bedarbiais rūpinasi bur
mistras, labdaringos dr-jos bei 
visuomenė, juos šelpia. Kai
mo bedarbiais—niekas nesirū
pina, nors darbo neturi 8—9 
mėnesius į meti/s. Tik skubioj 
darbymetėj ūkininkai pasisam- 
do ir viskas. Tad ir ncnuosta- 
bu, kad čia yra veik badaujan
čių šeimų. Tik gaila, kad nėra 
kam j^is rūpintis.

Madison, Wis., vas. 22.—Leo 
Crowley, patarėjas gubernato
riaus Schmedeiųan, paskelbė, 
kad Wisconsin Cooperative 
Milk Pool prezidentas Singler
susitarė su kitais farmerių va-|, 
dovais atšaukti pieno streikų. 
Streikas galbūt bus atšauktas 
tik tam tikram laikui.

Juneau, Wis
šimtai šerifo deputų užpuolė 
pikietuojančius pieno streikie- 
rius, kurie liejo pieną iš sustab
dytų trokų ir putelė juos ašari
nių dujų bombomis. 83 pikic- 
tuotojai tapo areštuoti, ir nu
vežti 14 mylių į pavieto kalė
jimų, iš kur‘jie neužilgo liko pa- 
liuosuoti.

Surado siunčiamų 
Rooseveltui bombų

Vie-
surasta siunčiama

Washington, vas. 22. 
tos pašte 
išrinktųjam prezidentui bomba, 
adresuota “Franklin D. Roose
velt, Washington, D. C.” “Bom
ba“ buvo šautuvo patronas, 
taip pritaisytas, kad eksploduo- 
tų atplėšiant pakelį. Siuntinis 
buvo isšiųstas iš Watertown, 
N. Y. Pašto tarnautojui var
tant pakelį; jis iškrito iš rankų 
ir atsidarė nesprogęs. žvalgy
ba dabar ieško siuntėjo.

Palavėnės dvaras, (Kupiškio 
v.), šiame dvare yra spirito va
rykla (bravoras), kur dirba ke
turi darbininkai. Pernai už dar
bą mokėjo per mėnesį 75 litus, 
o šiemet tik po 40 litų. Pečku- 
riui moka 45 litus. Darbas pra
sideda 6 vai. ryto ir baigiasi 6 
vai. vak. Dirbti reikia kasdie
ną, neišskiriant nė švenčių. 
Gaunant po 40 litų, iš tos sumos 
vienam neužtenka maisto, o iš 
ko šeimai reikia pragyventi? 
Tereikėjo keturių darbininkų į 
tą bravorą, o buvo atėję prašy
ti darbo apie 40 darbininkų, ir 
nė vienas neklausė, koks bus 
atylginimas už ta darbų, o tik 
prašo darbo. Be to, net vienas 
ant kito pradeda leisti visokius 
šmeižtus, kad anksčiau priimtų 
darbininką atleistų, o j d vietoj 
priimtų kitą.

Suėmė unijos vadą, už 
kurstymą prie maišto
Amsterdam, Holandijoj, vas. 

22. — Nacionalės Darbininkų 
Unijos prezidentas Sneevliet ta
po suimtas už jurininkų karš
tymų prie maišto. Jis buk iš
dalinęs lapelius, ^kuriuose juri
ninkai kurstomi pasekti pavyz
dį tų jurininkų, kurie dvi sa
vaitės atgal Rytų Indijos sa
lose pakėlė maištų ir užgriebė 
karinį * laivą De Zeven Provin- 
cien.

Jis taipjąu yra sekretorius 
Revoliucinės Socialistų partijos.

......... . mar' .i 
' ?r, .

! Los Angeles, Cal., vas. 22.— 
Los Angeles pavietas rengiasi 
surengti laukinių ožių medžiok
lę ant Catalina sulos ir jų mė- 
s4 išdalinti bedarbių šeimy
noms. 
20,000

Ant tos salos esu apie 
ožių.

Dabar laikas praduti rūpintis tinkamai sutvarkyti^ 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti,® 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-® 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

Naujiem; Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami^ 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų ® 
reikės ižvažiuojant it* kada pradėti jų ieŽkoti.

* 4 ■

t Naujienų ražtinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Detroit, Mich.
Iš musų padangės

Streikas vis dar tebesitęsia, 
nors Hudsono bosai ir sako, 
kad jau baigiama su darbinin
kais susitaikyti. Briggs kom
panija, kiek teko patirti, ne
daug tegali gauti skebų. Mat, 
visi žino, kad ten mokama ma
žai, kad to uždarbio jokiu bu- 
du nepakanka pragyvenimui. 
Ji vis dar vilioja “virėjus ir in
dų plovėjas“ dideliais uždar
biais, — pirmiemsiems žadama 
per savaitę 35 doleriai, o ant- 
riemsiems 25.

Kada pakliūva koks žmogus 
j Briggs dirbtuvę, tai ten jis 
per kelias dienas yra išlaiko
mas ir randasi policijos prie
žiūroje. Bet daugelis prie pir
mos progos stengiasi pasprukti 
ir daugiau nebegrįžta į darbą, 
žodžiu, nežiūrint to, >kad ta 
kompanija vartoja tiesiog to
kias priemones, kaip caro lai
kais Rusijoje, bet su streiklau
žiais visvien nelabai tesiseka.

Lietuvių farmeriai iš Caro, 
Mich., atvyksta į Detroitą dar
bo ieškoti. Mat, vietos laikraš
čiuose telpa garsinimai, kad 
čia yra reikalingi darbininkai. 
Bet kaip greit jie sužino, jog 
tikrumoje yra ieškomi skebai, 
tai tuoj grįžta atgal. Mat, jie 
yra tiek susipratę, jog skebau- 
ti nenori, 'lenką pasakyti, jog 
Briggs dirbtuvėje yra ir vie
nas tautietis, kuris eina for- 
mano pareigas. Kiekvieną die
ną jis eina i dirbtuvę ir grįž
ta vakare namo, policijos lydi
mas. Daugiau to: jis tiesiog bi
josi naktimis ir namie pasilik
ti. Matomai, negryna sąžinė jį 
kamuoja. Jis yra sandariečių 
plauko žmogus. Man tai labai 
keista atrodo: kol kas boseliai 
juk nestreikuoja, tai kuriems 
galams ta policijos apsauga rei
kalinga?

Skiokininkų prakalbos
Vasario 13 d. įvyko skloki- 

ninkų prąkalbos. 'Kalbėjo E. 
Butkus. Parengimas susidėjo ne 
vien tik iš prakalbų, bet buvo 
dar ir šiokių tokių pamargini- 
mų, kaip tai: vieno veiksnio 
perstatymas, dainos ir pašokta 
“kazačiok”. c

ščyrieji bimbiniai, žinoma, 
nepanorėjo apsileisti. Jie tuoj 
padarė skodą ir nutarė sureng
ti savo prakalbas, pakviesda- 
mi Mizarą, Baroną ir kažkokį 
Kraucevičių. Kad tas prakalbas 
išgarsinti, jie prisispausdino 
popierėlių, kuriuos paskleidė 
visame mieste.

Apie 5 vai. po pietų nuėjau 
į sklokininkų vakarą. Štai stai
ga atbėga Baronas ir uždusęs 
pradeda kalbėti: girdi, neeik 
pas sklokininkus ir nemokėk 
kvoterio. Mes čia pat turime 
parengimą. Bus trys kalbėto
jai; įžanga dykai.

Aš jam paaiškinau, jog norė
čiau pirma pažiūrėti, kas deda
si pas sklokininkus. Sakau, kad 
man bus įdomu pamatyti E. 
Butkų, ščyrasis Baronas pra
dėjo bažytis, jog sklokininkai 
meluoja, nes Butkus į Detroitą 
visai neatvykęs. Stovi jis sau 
prie, durų ir,•dalindamas popie
rėlius, atkalbinėja žmones, kad 
jie neitų pas sklokininkus, o 
eitų pas ščyruosius.

Kai įėjau į svetainę, tai dar 
anksti buvo, todėl ir žmonių 
nedaug teradau. Bet jie vis la
biau ir labiau pradėjo rinktis. 
Toks jau žmogaus natūras, — 
kas draudžiama, to jis nori. 
Prie durų stovėdamas, aš pra
dėjau juokus krėsti ir klausi
nėti žmonių, kodėl jie nepaklau
sė Barono. Atsakė, jog jie vi
sai nenori klausytis, ką Baro
nas sapalioja. Girdi, mes nori
me pamatyti tą “Vilnies“ die
na iš dienos keikiamą Butkų< 
. Masys paprašė Barono, kad

jis eitų savo keliais ir nekeltų 
jemarko prie durų. ;Bet kur 
tau ščyrasis"- bolševikas paklau
sys. Jis ne 'tik nesutiko nuo 
durų* pasitraukti, bet dar iššau
kė Masį “pasifaituoti“. Tada 
atėjo svetainės prievaizda Ziri- 
nas ir pagrūmojo pašaukti po
liciją. Baronas pasitraukė ligi 
kampo, bet paskui ir vėl atsi
rado prie durų. Tiesiog buvo 
koktu žiūrėti į tą fanatiką.

Baronas susirado sau ir 
pagelbininkę SinAlstienės as
menyje, kuri svetainėje pradė
jo kalbinti žmones, kad jie 
atsiimtų savo kvoterius ir eitų 
pas ščyruosius, kur viskas dy
kai. žodžiu, bimbiniai šian
dien daro tai, ką prieš 20 m. 
darydavo sufanatizuotosi da
vatkos. Vadinasi, padarė ste
bėtiną progresą atgal.

Žmonių susirinko apie šim
tas su viršum. Tai buvo labai 
maišyta publika: buvusieji 
apšvietiečiaj, katalikai, aidi
mai, socialistai ir du bimbi
niai; nesimatė tik Zabulionio 
ir šidiškio.

Perstatymas pavyko gana 
neblogai. Dainos ir šokiai taip 
pat pasisekė, žodžiu, progra
mas. išėjo neblogas. Apie 7 v. 
vakaro pristatoma kalbėti E. 
Butkus. Kalbėjo maždaug va
landą laiko. Tai pirmą kartą 
per ilgoką laiką detroitiečiai 
susilaukė švaraus kalbėtojo. 
Butkus pasirodė tikras džen- 
telmonas. Kalbėjo vien tik 
apie šių dienų būklę. Apie par
tijas ir vaidus nič-nieko ne
prisiminė, tarsi jų visai ir nė
ra. Kai pasibaigė prakalbos, 
tai buvo užduota keli klausi
mai. Vienas paklauaė, ar So
vietų Rusija turi skolų. But
kus atsakė, jog sovietai turį 
skolų kelis bilionus rublių.

Kažkas dar paklausė, ar 
yra bent kokis skirtumas tarp 
Mussolini, Smetonos ir Stali
no diktatūrų? Atsakė, jog 
skirtumas esąs tas, kad Itali
joje ir Lietuvoje yra slopina
mi darbo žmonės, q Sovietų 
Rusijoje — kapitalistų klasė. 
Paskui paprašė, kad daugiau 
nebūtų statomi klausimai. Gir
di, įvyks kitos prakalbos rusų 
svetainėje, kur bus aiškinama 
sklokos atsiradimas.

Kiek teko patirti, tai ščy- 
rųjų komunistų prakalbose vi
sai nedaug žmonių tebuvo. 
Matomai, pritraukti žmones 
per gvoltą nėra galima.

Jau pasirodė antras nume
ris laikraščio The Detroit 
Leader. Pirmas numeris buvo 
tik keturių puslapių, o šis jau 
astuonių. Laikraščio formatas 
toks, kaip “Keleivio.“ Pavie
niai numeriai parsiduoda po 
penkis centus. Laikraščiui 
bendradarbiauja tokie vyrai, 
kaip Upton Sinclair, Noriu an 
Tbomas ir kiti. Kas domisi so
cialistų judėjimu, tai būtinai 
skaitykite tą laikraštį. Trims 
mėnesiams kainuoja tik 50 
centų.

Kooperai yviska anglių 
kasykla.

Saginaw kaiintėje 25 ang
liakasiai atidarė savo anglies 
kasyklą. Per ilgą laiką jie ne
turėjo darbo. Ant galo, jie su
manė įsteigti kooperatyvą ir 
atidaryti savo kasyklą. Var
gais negalais sukėlė $35,000. 
Bay City koncernas pasiuntė 
jiems inžinierius įrengti šach
tą. Kooperatyvas nusipirko 
penkis akrus žemės ir dar ga
vo koncesijas ant 250 akrų, 
šachta lupo įrengta ir pasiro
dė, kad toje vietoje yra ang
lies.

Naujoji kasykla randasi ne
toli nuo St. Charles, Mich, 
Angliakasiai jau pradėjo savo 
darbą. Anglims jie turi gerą 
rinką, todėl galės neblogai 
verstis. Kasyklos pelnu visi 
kooperatyvo nariai dalinsis 
lygiai. -*F. Laviuskas.

į4g»

vas, pavadintas VLaišvės ‘Ka 
tędra“, dėl jbs įlepapraslo 
puikumo ir stalaktitų gražu
ma. fBet naujoji grota šoko 
bus dar gražesni ir už’Dcmiė- 
no urvą. Kitoj Jašovskos gro
toj ihuvo rasti husitų užrašai 
iš 1447 metų, kai jie čia slėp
davosi nuo persekiojimų. Ne
gana to vienoj tokioj grotoj 
rastas visiškai gerai išsilaikys 
priešistoriško -žmogaus ugnia
kuras.

Joao Frederic Normano, lek
torius Harvard universitete, 
kuris tapo areštuotas ir pa
žintas kaipo pabėgęs Vokieti
jos bankierius Dr. Isaak Lewis, 
kuris keturi metai atgal apsu- Į 
ko savo banką ant $750,000 ir 
pabėgo. Nuo to laiko jis visur 
buvo stropiai ieškomas. Jis gal 
būt bus išduotas Vokietijai.

įvairenybes
Po žemės galima bus 
pareiti iš 'Čekoslovaki

jos į Vengriją

turizmui 
surastas

patraukti, 
požeminis

II ■Wm,i .............. ............................ ..........................

lė žengia pirmyn lėtai, o iš
radimai ir patirtis, kokiu mo
kslas teikia, uždeda perdaug 
didėlę atsakomybę ant nepri- 
ruošto žmogaus pečių. Dėl to, 
daugelis lišradiinų, kurie ga
lėtų tarnauti žmonijos laimei, 
yra snnaudqjami jų nelaimei. 
Valdymas gamtos yra per an
kstį perduotas žmogui į ran
kas, pirma žmogus turėjo iš
mokti .pats save valdyti.

Mokslininkas padare 
spėjančią. <pastabą musų 
nų valstybių ginklavimosi 
niajakams, kad geologai
da uolų shiokšniuose senų ga
dynių išnykusių žvėrių palai
kus, i iš kurių matyti, kad tie 
žvėrys išgaišo ne dėl silpnu- 

Anglijos mo, bet kaip tik priešingai,—

kurie

atgaivins žmonių

gyvybę

musų laimės, gera sveikata ne- 
nuo musų tvirtumo. Bet taip- 
byle kokios mašinos dalis; 

kūnas turi būt gerai suregu-
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die- 
ina- 
ran-

mies-
Alf- 
apie

Žmones nepriaugę mo
kslo išradimu

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

Daug išratliinų žmogaus lai
mei pavirsta ,jo iš naikinimui

LONDONAS
mokslo draugijųs metiniame 
susirinkime • ^orko 
te pirmininkas , Sir 
riid Ewing kalbėjo 
mokslo išradimų naudą, ir
pavojų musų gadynei, šio žy
maus anglų mokslininko nuo
mone, žmonija nėra priaugusi 
tų puikių išradimų, kuriuos 
pati srikurė. “Išradėjų ir inži
nierių genijus”, pabrėžė Sir 
Ewing, “yra išnaudojamas 
žmonių netinkamų ir provo
kuojančių tragedijas ir neri
mą. Daugelis nelaimių, kokios 
musų laikais taip dažnai įvy
ksta, yra iššauktos išradimų 
peraugimu. žmogus etiškai 
dar nėra paruoštas t išradimų 
geradarybėmis, žmonių niora-

dėl perdidelio išvystymo puo
lamojo ir ginamojo aparatų. 
Labai galimas daiktas, kad 
musų civilizacija, jei vis seks 
tų,žvėrių pavyzdžiu, susilauks 
tų pačių žvėrių likimo.

Bandymai suskaldyti ato
mą, padaryti tuo pačiu laiku 
Anglijoj ir Amerikoj, moksli
ninkui įvaro pesimizmo. “Rei
kia pageidauti, kad atomo pa
slaptis^ dar ilgą laiką pasiliktų 
paslaptyje. Jei gamtos pajė
gos i pasidarys prieinamos 
žmogui, tuomet neapsakoma 
atomų energija gali patekti į- 
vairiems maniakams ir niek
šams į dispoziciją. Gamta ži
nojo ką daranti, paslėpdama 
nuo musų atomų energiją.”

Ant visų 
priklauso 
pat kaip 
žmogaus 
liuotas, idant jis tinkamai veiktų.

Yra labai paprastas būdas sureguliuo
ti žmogaus systemą. Daro neįmanomą' 
skirtumą kaip jūsų organai veikia ir 
kaip jus jaučiatės.

Apsimoka beveik kiekvienam vyrui ir 
moterei išmėginti šias reguliacijas. Jus 
galite manyti šiandien savęs esant geroj 
sveikatoj, ir tik po dviejų savaičių regu
liavimo, jus patyriate, kad buvote tik 
pusiau gyvi.

Tai reiškia stimuliavimas systemos 
ir naujos gyvybės pridavimas su pres- 
kripcija, kuri yra žinoma kaipo Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin. Ji padaroma iš 
šviežių žolių, active senna ir grynaus 
pepsino. Kiekvienas vaistininkas turi ją. 
Nusipirkite sau šiandien ir priimkite šį 
vakarą. Vienas šaukštukas prašalins ne* 
smagų galvos skaudėjimą. Didesnė doza 
prašalins nors ir blogiausį užkietėjimą 
vidurių. Truputis kartas nuo karto ap
saugos senyvą žmogų nuo 
sikacijos. Ir galima duoti 
kada jie nesveikuoja.

! Daugelis šeimų džiaugiasi 
šeimos gydytojas prirašo šią 
ją. Ji apsaugojo senus ir jaunus 
nejaukios padėties, ir nuo sunkesnės li
gos. Tai yra beveik vienintelis tonikas 
kuris jums yra reikalingas; vienintelis 
liuostfotojas. kuris jums yra reikalingas. 
Yra smagiausis ir lengviausiai priimtinas 
vaistas jums kada nors teko ragauti.

Pamėginkite butelį Dr. Caldwcll’s Sy
rup Pepsin ir palyginkite kaip jus pir- 
miaus jautėties!

DouUe H*
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NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Sensacingas atradimas Slova
kijos kalnų grotuose.

Pereitas mėnuo Čekoslova
kijai atnešė didelę naudą bu
simam 
Būtent
grotų susisiekimas tarp Čeko
slovakijos ir Vengrijos.

Du tyrinėtojai Kessler ir 
Sandrvkow sumanė ištirti Ba- 
radla grotą, per kurį teka šal
tas upelis Stiksas. Nubridę 
apie pusę kilometro tuo pože
miniu upeliu tyrinėtojai atsi
dūrė prieš akmeninę užlaidą, 
kurią išgriovę pastebėjo, kad 
už jos prasideda nauja grota,' 
ir beeidamu naująja grota nu-s 
sistebėję pamatė, kad yra išė- h 
ję į Vengriją, tai yra į 
grotą Domica, Vengrijos 
tori jo j.

Jau nuo 18 šimtmečio 
dėta tyrinėti Tatrų kalnų 
tus ir nuo 1921 metų
rasta kelios kitos grotos. Vie
na tokia grota, Demiano ur-

kitą 
teri-

pra
gro

ję u vo

Michigan valstijos guberna
torius William A. Comstock, 
kuris uždare Michigano ban
kus astuonioms dienoms, 
išgelbėti nuo

kad 
susmukimo visą 

Michigan bankinę sistemą. Tai: 
yra pirmas tokis platus bankų 
uždarymas. Bet ir Comstock* 
yra pirmas demokratas guber
natorius Michigan valstijoje per į 
80 metų. Buvęs Detroito tur
tuolis, dabar tiek prasiskolinęs, 
kad skolintojai bando jo, kaipo 
gubernatoriaus, algą užgriebti* 
—“garnišiuoti“.

Night and Mpmlnglo kęep 
them CIcan, Clcar and Healtny 

WHte įw Free “Ey<rCarc“ 
or ♦♦Eye Beauiy” Book

Marino Gm Dejrt. n. S., 9 E,OW« 3«-. CMc»<o
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Ketvirtadieny—Penktadieny-—šeštadieny
3 DIDELES BARGENŲ DIENOS! 
MILŽINIŠKAS IŠTUŠTINIMAS!!

1500 ŽIEMINIU KAUTU
DEL MOTERŲ. MERGINŲ IR MERGAIČIŲ . 

Išpardavimas eina vijų smarkumu!! Nežiūrint į pir- 
-v mesnę jų kainą arba pardavimo prekę, kiekvienas Kau- 
K tas turi būt išparduotas! Kainos niekuomet ne bus '
■ žemesnes. Jeigu jus esate taupi dabar yra laikas nu-
■ iipirkti stylingą žieminį Kautą* beveik už pusdykį! 
^Tai yra sensacingiausis Kautų išpardavimas kurį .kada

nors turėjome! Taigi skubinkitės ir nusipirkite 
sau Kautą dabar!!

Merginų Kautai 
Vertės iki $4;98 ... ’Hj99

- ■■’****'
Moterų ir Merginų
Siutai vertes iki $(5.98 

ų ir Moterų ‘
vertes likt ;$9.98f 

ų ir Moterų $A QQ 
vertes iki $ 15.98

*>Puikiais kailiais padabinti! Pastebėtino 
naujo ^tyliausi ■PopUliafiškų naujų mo- 

• terijolų ir spalvų! Daugelis vilnonio ma- 
terijolo! Šie Kautai parduodami už ma
žiaus negu pasiuvimas kainavo. —,Ta*8* 

.. rtepraleiskite šį sensacingiausi pasiulijimą!

99CKIt1.49

Kautai

MERGAIČIŲ KAUTUKAI 
vertes iki $2.98 ......... .........

t

Jau tapo susitartaA uau lapu susitaria 
su laivų kompani- 
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

CHICACO MAIL ORDER CO
. . . . MARSHFIELD L

Atdara kasdien nuo 8 Iki 6 vai, vale. Ketvertais ir Šeštadieniais iki 8-:30 vak.

Valdžios taksos

Naujai Ištaisytos Bučernes 
Nauji Counter’iai ir lentynos I
Tai yra dabar puikiausios lietuvių bučernes i Chicagoje. 
Viskas užlaikoma sanitariškai ir švariai, štai keletas 

BARGENŲ:

Švieži šolderiukai svaras ,
Šviežios Pork Loinės
Skanus rūkyti lašiniukai su 
kauliukais-......................... ...svaras
Rūkyti Lašiniukai dėl kepimo sv. j 
Labai skabios dešrukės (Frarik- 
furts),.... ....,.................. :3 svarai *■’»*’*
Šviežia ir jauna paršiena, .... svaras'^1/2 £ 
Šviežios kiaulių 'kojos,...... 10 svarų 25c
Šviežia iš farmų varškė,..... . svaras
Labai skanios silkės kiekviena po 5c 

Taipgi turime visokios šviežios žuvies 

J. SPA1T1S 
F.EDERAL MEAT MARKET

3631 S. Halšted St. *1949 S. Halsted St. ........... .u 11 ligi11| 111111 iiiiifc*>iteii'< Ai i

J

r

rK

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
. LIETUVĄ

PIRMA VELYKINĖ EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš Ncw Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą

Klase į vieną pusę.......... $101.50
į abi puses..........

*5*00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

{ Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase i vieną pusę.... .... $92 00
j abi puses $T53 50

*5*00
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

Valdžios taksos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATUS

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. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

W1SSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS (SENĖJ US JOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pasląpcipgas 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 
ejykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

Avė. Tel. Crawford 55X3 .
JSSS
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3133 SOUTH HALSTED STREET
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ĮŽANGA TIK 40 CENTŲPO PROGRAMO ŠOKIAIPRADŽIA 5 VAL. VAKARO

Šokiams gros p. Geo

Steponavičiaus orkest-

žiulč, ‘P'IRMYN" cho
ras po vadovyste p. K 
Steponavičiaus ir “B7- 
hUTfi” po vadovyste p 
Miko Yozavilo.

Programą išpildys mė
giama chicagiečių dai
nininkė p-ia Anele Sa
la v e i či k i utė\-S,ie ponavi- 
čiene, dainininkė p-nia 
Helen Bartush, žymus 
šokėjas p. Vytautas Ze- 
reni-Beliajus ir panelė 
Irene Juozaitis, pianis-

P1RMYN” Choras po vadovyste p. K. Steponavičiaus

-'■■■■? I į:!- •’
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday_ ____ , . j by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas: 
$8.00 per year in Canada _ 
$7.00 per year outside of Cfiicago 
88.00 per year in Chicago 
8c per eopy

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UL under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
111 Talafonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kalnai
Chlcagoje — paltui 

Metams........... .... ....... . . 88.00
Pusei metu____ __ ___ ___ _ 4.00
Trims minusiame 2.00
Dviem minusiam ___ ____ — 1.50
Vienam mlnesiui .75

Chicagoj per iineiiotojusi 
Viena kopija   8c 
Savaitei............ .............. ........ 18c
Mlnesiui _..........................  75c

SiMenytoso Valstijose, no Chicago], 
paltu:

Metams ............ —. 87.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams----------- — 1.75
Dviem minėsiantis ........—— 1.25 
Vienam mlnesiui ,15

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams 88.00
Pusei mettj ..........^m.................. 4.00
Trims mėnesiams . ----------* 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ROOSEVELTO KABINETO NARIAI

Išrinktasis prezidentas jau paskelbė dviejų savo 
kabineto narių paskyrimą. Valstybės sekretorium bus 
senatorius Cordell Hull,' iždo sekretorium — New 
Yorko ir Pennsylvanijos kapitalistas WUliam H. 
Woodin.

Pranešama, be to, kad laivyno sekretoriaus vietą 
jau sutikęs priimti senatorius Claude Swanson. Pašto 
viršininku veikiausia bus James A. Farley, kuris buvo 
Roosevelto rinkimų kampanijos manadžeris. Generalio 
prokuroro vietai numatoma senatorius. Thomas J. 
Walsh, kuris kartu su nabašninku senatorium La Ęo- 
llette’u iškėlė aikštėn Teapot Dome skandalą. Vidaus 
reikalų sekretorium busiąs čikągietis Harpld L. Ickes 
(buvęs stambus šulas Theodoro Roosevelto progresistų 
partijoje). Taip pat minima Henry Wallace’o vardas, 
kaipo busimo agrikultūros sekretoriaus, ir p-les Frances 
Perkins, kaipo darbo sekretoriaus.

Kaip minėjome, tikrai žinomas paskyrimas liečia 
tiktai dvi vietas Roosevelto kabinete. Pranešimai apie 
kitus paskyrimus dar nėra patvirtinti, nors beveik ne
abejotina, kad Swanson, Walsh, Farley ir Wallace taip 
pat bus kabineto nariai. Daugiausia abejonių yra dėl 
darbo sekretoriaus vietos.

Washingtono korespondentai tvirtina, kad Roose
veltas tą vietą paskyrė p-lei Frances Perkins, bet yra 
žinoma, kad darbo sekretoriaus “džiabo” reikalauja 
sau Amerikos Darbo Federacijos vadai. Prezidentas 
Green perša j tą vietą vieną savo pildomosios tarybos 
narių. Federacijos lyderiai ’ mano, kad darbo sekreto
rium būtinai turis būti vienas iš jų, ir jie labai pyktų, 
jeigu Rooseveltas paskirtų ką kitą. Ypač griežtai jie 
yra nusistatę prieš p-lę Perkins, kuri yra New Yorko 
valstijos pramonės komisionierius ir pasižymėjo, kaipo 
drąsi ir sąžininga darbininkų reikalų gynėja. P-ui 
Green ir kitiems Darbo Federacijos šulams ji yra “per- 
kairi” '*8'

Sprendžiant iš to, ką busimasis prezidentas jau 
paskyrė j savo kabinetą ir kokius kandidatus mini 
spauda, tenka manyti, kad jo kabineto sudėtis bus miš
ri. Daugumą sudarys pažangesnieji demokratai ir, gal 
būt, radikališki republikonai; bet pačios atsakomin- 
giausios vietos yra pavedamos “saugiems” konservato
riams. Rooseveltui, matyt, ypatingai rūpėjo, kad ban
kininkai turėtų pasitikėjimą jo finansine politika; to
dėl iždo sekretorium jisai paskyrė American Car & 
Foundry kompanijos prezidentą ir daugelio kitų dide
lių pramonės korporacijų viršininką, William H. 
Woodin. Jisai yra republikonas, bet rėmė Roosevelto 
kandidatūrą į Jungtinių Valstijų prezidentus.

Senatorius Hull iš Tennessee valstijos, kuriam 
Rooseveltas atidavė svarbiausią vietą kabinete, valsty
bės sekretoriaus, yra taip pat pilnai “saugus” kapitalis
tų akyse žmogus. Bet kartu jisai, gal būt, nėra ir per
daug atžagareiviškas. Senate Hull kovojo prieš aukš
tus protekcinius muitus. Paskirdamas jį valstybės sek
retorium, prezidentas Rooseveltas duoda suprast} Eu
ropos valdžioms, kad Jungtinės Valstijos stengsis su
sitarti su jomis dėl muitų numažinimo ir atgaivinti 
tarptautinę prekybą.

tarptautinei nusiginklavimo konferencijai Genevoję so
vietų delegacija, per savo pirmininką 'Litvinovą. Komi
saras Litvinovas siūlo pripažinti užpuoliku kare tą val
stybę, kuri pirmutinė atliks vieną iš sekančių aktų:

1. Paskelbs karą kitai valstybei; 4
2. Įsiverš ginkluotomis jėgomis į kitos valstybės te

ritoriją, nepaskelbus karo;
3. Bombarduos kitos valstybės teritoriją iš oro, 

vandens arba žemės;
4. Iškęls savo ginkluotas jėgas kitos valstybės te

ritorijoje be jos valdžios leidimo arba nesilaikant lei
dimo sąlygų;

5. Įsteigs jurų blokadą aplink kitos valstybės uos
tus.

Rusijos sovietų komisaras sako, jogei užpuolikas, 
atlikęs vieną iš aukščiaus paminėtų aktų, negali pasi
teisinti tuo, kad jisai norėjęs pasinaudoti gamtos tur
tais kitos valstybės teritorijoje arba apsaugoti savo 
indėtus toje teritorijoje kapitalus, arba įgyti kokių 
nors ypatingų teisių toje žemėje, arba kad jam rūpėję 
palaikyti tvarką, kadangi tos teritorijos valdžia esanti 
silpna. ,

Valstybių delegatai Genevos konferencijoje supra
to, kad tais paaiškinimais Litvinovas taiko į Japoniją, 
kuri šiandie veda karą kinų žemėse, teisindamasi kaip 
tik tokiais argumentais, kokius paminėjo rusų delega
cijos pirmininkas. Litvinovas, reikia pasakyti, iš viso 
gana teisingai apibudino tuos siekimus, dėl kurių šioje 
gadynėje kyla imperialistiniai karai. Stipriosios valsty
bės užpuola silpnesniasias neva su tikslu padaryti te
nai “tvarką”, bet tikrumoje dėlto, kad jos nori, užgrobti 
jų žemes, pasisavinti jų gamtos turtus ir apsaugoti in
teresus kapitalistų, kurie tenai turi įsteigę savo biz
nius. - ’

Tačiau tokiais pat tikslais ne vieną imperialistinį 
žygi yra atlikusi ir pati sovietų valdžia. Sakysime, prieš 
dešimtį su viršum metų ji užpuolė ir užkariavo nepri
klausomą respubliką Gruziją, su kuria Maskva jau bu
vo padariusi draugingumo sutartį ir apsikeitusi diplo
matiniais atstovais. Kuo sovietai teisino tą plėšikišką 
užpuolimą ant Gruzijos? Jie teisino jį tuo, kad Gruzi
ja esanti silpna ir ją panaudosianti savo nelemtoms už
mačioms Britanija. O vienas tais laikais įabai žymus 
sovietų užsienių politikoje asmuo, Kari Radek, tiesiog 
pareiškė, kad Rusijai yra reikalingi Gruzijos aliejaus 
šaltiniai! - *

SVEIKATOS SKYRIUS
...... -      įl,.!    

Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

KAIP SUMAŽINTI MIRTIN
GUMĄ NUO APENDICITO!
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KAS UŽPŲOLIKĄS KABE?
I

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

Kilus ginkluotam konfliktui tarpe dviejų valstybių, 
visuomet viena ir antra pusė teisinasi, kad ji esanti už
pulta. Tokiais pasiteisinimais norima įtikinti savo ša
lies gyventojus, kad jų valdžia stoja už tiesą, ir taip 
pat stengiamasi tuo budu pakreipti savo pusėn pasau
lio opiniją. Bet jeigu abidvi kariaujančio^ šalys sakosi 
esančios užpultos, tai kas yra tikras užpuolikas?

pusėn pąsąu-

šitas klausimas yra gana painus. Dar didžiojo ka
ro metu jisai buvo karštai svarstomas pasaulio spau
doje. Po karo tos diskusijos nuolatos iškildavo Tautų 
Sąjungos sferose, bet iki šiol aiškaus atsakymo į jį dar 
nėra. O tuo tarpu aiškiai žinoti, kaip atskirti užpuoliką 
ųuų nekaltai užpulto, yra svarbu, kadangi be to nėra 
galjmąs tarptautinis veikimas pasaulio taikos palaiky-
mui. Tnutų Sąjungos įstatai, pav. sako, kad prieš už
puoliką kare turi būti pavartotos tam tikros prie
monės. *
\ Įdomų paaiškinimą, kas yra užpuolikas, pasiūlė

Apžvalga
GIMĖ DAR VIENA KOMU

NISTŲ SEKTA

Iki šiol Amerikoje gyvavo 
trys komunistų srovės, kurios 
varžėsi viena su kita dėl “tik- ' 
rųjų komunistų” vąrdo, būtent: 
Lovestone’o frakcija, Maskvos 
palaimintoji frakcija (kuriai 
vadovavo Fosteris, bet jo 
žvaigždė dabar gęsta), ir troe- 
kininkų frakcija. Bet neseniai 
gimė dar viena komunistų sro
ve, nes lovestoniečįai suskilo į 
dyi frakcįjas.

Naujausiai komunizmo sek
tai vadovauja Ben Gitlow, ku
ris 1928 metais buvo komunis
tų kandidatas į vice-preziden- 
tus. Jisai išleido pareiškimą, 
kaltindamas Lovestone’ą ir jo 
sėbrus, kad jie esą oportunis
tai ir atsižadėję savo principų, 
liaudamiesi kovoję prieš “Sta
lino režimą”.

Gitlow srove sudaro deši- 
niausiąjį sparną komunizmo 
^judėjime”. Truputį kairesnė 
už ją yra Loyestone’o frakci
ja. Biskį dar tojįaus į kairę 
eina tikrieji, Stalino “pamosty- 
ti” komunistai, t. y. oficialė 
komunistų partija. O kraštutL 
niame kairiamjąjpe sparne ran
dasi trockininkų frakcija. Bet 
reikia neužmiršti, kąd kiekvie
noje tų keturių komunistiškų 
frakcijų yra po keletą — bent 

srovių:, kairioji,

komunistai tai '— “artimiau
sieji sėbrai”, “fiĮrp jų skirtu
mas yra tik taktikoje”.

Argi?; «■ .■ i'. '......
■ Visiems žinomas faktas yra 

tas, kad socialistai kovoja vi
sur už žmonių valdžią (demo
kratiją) ir pripažįsta visiems 
lygias teises; o komunistai yra 
itam griežtai priešingi. Ar šitie 
dalykai yra tiktai taktikos 
klausimai? Be to,. “Draugas”, 
gal būt, yra girdėjęs, kad Vo
kietijoje per eilę metų katali
kų Centras dalyvavo valdžioje 
kartu su socialistais.

Europos socialistai kviečia 
komunistus dėtis į vieną fron
tą ne dėl to, kad jie laiko kp- 
munistus savo “sėbrais”, bet 
dėlto, kad komunistų eilėse 
yra gana skaitlingos masės 
darbininkų. Tiesa, tie darbi
ninkai dar menkai susipratę ir 
vadovaujasi dažniausia jaus
mais. Normaliais laikais dau
guma jų sėdėtų namie arba 
leistų atliekamas valandas šo
kių svetainėse ijr aludėse, bet 
kai juos jau kelinti metai spau
džia baisus nedarbas, tai jie 
pasįdarė “revoliucionieriai” ir 
yra pasiryžę lipti į barikadas. 
Tąsiau vieną dalyką 
žįnQ? tąį —
ląčiau vieną dalyką jie jau 
žino, tai — kad geruoju iš 
kapitalistų ąieko gero nesu
lauksi. Turėdamos išmintingus 
yadus, tos darbininkų masės 
gąįėtų suvaidinti nemažą rolę 
krąšto politikoje. 

Taigi soęiąjišiai

po trejetą — srovią:, kairioji, 
centras ir dešinioji. Ląikas nuo 
laiko jos yiena nuo kitos at
skyla, ir frakcijų skaičius tuo! 
budu vis didėja. Taip komuniz
mas Amerikoje “aųgar.

MALEVOJA

Pamatęs žinią, kad Sociąlisti- 
nio Darbininkų Internacionalo 
centras Zueriche išleido atsi
šaukimą j Europos darbinin
kus, socialistus ir komunistus, 
ragindamas juos sudaryti vie
ną frontą prieš, fašizmą, “Drau
gas” parašė, kad socialistai ir

Taigi soęiąlįšftai t nori, kad 
tos mases dėtųsi prie organi
zuotų darbinįpkų ir kartu su 
jais kojotų prieš Hitlerio gau
jas, kurios žudo visus. Jeigu 
socialistų Internacionalo atsi- 
šaukiipas duoš gerų pasekmių, 
tai galės džiaugtis ir Vokieti
jos katalikai, nes, štai, vakar 
telegramos pranešė, kad “na
cių” (fašistų hitlerininkų) hann 
dos jau ėmė užpuldinėti ir ka
talikų ? orgaiii^acija^: ^ų-
nu^įaMMth kunįgą ^r“ 
darbo ministeris Stegerwald, 
išardyta katalikų vado, buv. 
kaMw» wirth’o .pra? 
kaltos, įr t. t.

Kas gali stabdyti šitokį 
laukinį fašistų siautimų, jeigu.

Rašo Dr. S. Bieiis.
Apendicitas (appendix ver- 

piiformis) arba, kaip kartais 
pravardžiuojant vadina aklpjį 
žarna,* yra pirmosios dalies 
didžiosios žarnos atauga, pap
rastai randama žemutinėje 
dešinėj pilvo (abdomen) daly. 
Jį kiekvienas asmuo norma
liai turi. Kuomet jis svęikas, 
fai jo buvimą visai nejaučia
me.

Apendicitas arba apendikso 
įdegimas kasdieninė liga, nuo 
kurios nė vienas nėra liuosas. 
^Tačiau vaikuose ir jaunuo
liuose daugiausia atsitikimų 
pastebima. Mįesįų gyvento
jai dažniau ją serga, negu u- 
kiiiinkai. Neretai užeinama 
net keletą atsitikimų vieųoj 
šeimoj. Taip gi niekas ir nie
kuomet iš anksto negali pa
sakyti, kuris asmuo ir kuo
met susirgs apendicitu ir ku
ris pasiliks visą savo amžių 
liuosas nuo šios ligos.

Veik visada apendicitu su
sergama staigiai be jokios pa
sargos, ir, tarytum, be jokios 
priežasties, (čia aš tik kalbė
siu apie staigųjį arba aštrųjį 
apendikso įdegimą, visai ne
liesdamas kroniškos rųšįes).

Iš pradžios ligonis pajunta 
bendrą pilvo skaudėjųpą, ku
ris gali būti nuolatinis arba 
su trumpomis pertraukomis, 
kuomet skausmo visai nejau
čiama. Bėgy keleto^ valandų 
šis skausmas pamažu susime
ta į dešinę žemutinę pilvo' da
lį, kame normaliai apendik
sas randasi. Ilgainiui ligonis 
jaučia koktumą arba net ve
mia. Taipgi dažnai karštis tru
putį pakyla ! ir širdis skubinu 
plaka. Kraujo sudėty dažnai 
pastebima ypatingas pakiti
mas. Jei linkama pagalbą ne
su teigiama, lai liga plinta, 
skausmai didėja ir pagaliau 
įdegęs apendiksas trūksta. 
Tuomet skausmas staigiai pra
nyksta ir ligonis, klaidingai 
manydamas, džiaugiąs} sveik
stąs. Gi, iš tikrųjų, jo padėtis 
darosi ne tik rimta, bet visai 
rusti, nes už valandos kitos 
skausmas dar labiau pasireiš
kia apimdamas visą pilvą- 
Tai yra pradžią peritonito ąr- 
ba vidurių įdegimo, Ras daž
niausiai baigiasi mirtim. Iš ki
tos pusės, reikia, pastebėti, 
kad lengvesni apendicito ant
puoliai kartais savaimi perei
na ir ligonis į porą, trejetą 
dienų pasveiksta. Vienok to
kie atsitikimai esti mažumoj 
ir dažniausią ateity vėl pasi
kartoja.

Kadangi šį liga iš pradžios 
atrodo menkniekis ir kadangi 
dažnai skausmai pakenčiami, 
tai ligonis neretai save ramin
damas gydosi sulig savo išma
nymo, tuomi gaišindamas 
laiką ir duoclainari ligai pro
gos nekliudomąi plėtotis. La
bai dažnai geria visokių vais
tų vidurius liupsuoti, kas vi
sados paskubipa apendikso 
trūkimą. Užtat dauginusia dčl 
šios priežasties įel atidėlioji
mo tinkamo ir skubaąs gydy
mo, šioje šaly kas mpt nuo 
šiosi ligos miršta 25,000 (dvi
dešimts penki tuksfąnČiaį) 
žmonių, kuomet mirtmguinąs 
neturėtų siekti nė vienos de-

šinitos dalies to skaįčjaus, 
jei tinkama pagalba butų tei
kiama piriųą dieną susirgus.

Proporcjppaliai įmauti mes, 
lietuviai, šioj šaly nustojame 
su virš dviejų šimtų brolių ir 
seserų, dąugfąų kaip po vieųą 
kas ant^ą djepą. O via dėl a|i- 
dėliojiųio ąrba, stačiai pasa
kius, dėl nežjnysįės padėties 
rimtumo. Kas gaji apskaičiuo
ti, kiek iš to nuostolių pasi
daro, neskąitant artimųjų šir
dgėlos; taipgi kas gali užgįų- 
čyti, kaj gal ne vienas iš tų 
nelaiku mirusių savo darbais 
butų galėjęs tapti tautine pa
žiba, jei butų buvę jiems 
leista gyventi.

Yra daug ligų, gydomų me- 
dikaliu budu, tačiau apendici
to atsįtįkiinupse vaistai būna 
visai beverčiais. Vien tik ope
racijos keliu tegalima tikėtis 
pagyti ir juo tai greičaų at
liekama, tuo geresnių sėkmių 
visais atžvilgiais gąįima lau
kti. Operacija dėl apendicito 
šiais laikais yra gaųa aukštai

gali sustabdyti šitokį

ištobulipta, lęngvai atiickąnia 
bei pilnai saugi, kada ji eja- 
roma anksfi. Gi suvėlavus, 
ypač apendiksui trukus, tą pa
ti operacija pasidaro paini, ja- 
bai pavojinga ir tik retais 
atvejais teikia gerų ąj5kpiių, 
nežiūrint kokis chirurgas ope
raciją daro-

Rąįgdąmas norią pabrėžti 
Štai : aštrusis ąpendicitas 
yra labai rimta liga if tįR sku
bi operacija gali ligpnį išgel
bėti nuo mirties. Visokįs kitas 
gydymai arba, neva gydy
mas, tik komplikuoja rimtą 
padėtį ir dažniausia baigįasi 
mirtimi. Susirgus apendicitu 
nipkądOS nereikia dųoįi ligo
nini vaistų viduriams, liuosuo- 
|i, nes tai paskubiną apendik
so trūkimą, kuomet vidurių iš- 
Hposąvimas nėra žalingas. 
Žinoma, ne kiekvienas pilvo 
skaudėjimas yra apendicitas, 
vienok, jei tokis skausmas 
savaimi nepaliauja bėgy 3—4 
valandų, tai visados reiškia 
ką nors rimto ir labai nesau
gu atidėlioti nesužinojus tik
ros ligos. Apendicito atsitiki
muose operacija turį būti pa
daryta bėgy 21 valandų nuo 
pradžios susirgimo arbą da 
greičiau. Tik šitaip elgiantis 

sumažintinegalima tikėtis 
mirtingumą nuo apendicito

Guido da Verona,

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
Verte K. A

(Tęsinys)
Juo labiau, kad jąu buvo atsiradę 
Daugiau konkurentu. Darbinin
kų nelengvą buyo gauti. Įmo- 
pininkaį visokiais budais sten
gėsi pavilioti darbininkus vie
ni nuo antrų.

“Gutjęres buyp jaunas vy
ras, kokių dvidešimt penkių 
metų amžiaus; atletiško sudė
jimo su juodais plaukais, kurie 
nuolat jam krito ant akių. Jo 
oda buvo labai balta. Dirbti jis 
tingėjo, bet užtat pasižymėjo 
nepaprastai linksmu budu. Jis 
leido laiką vyriausiai skambin
damas gitarą, dainuodamas ar- 
gentinišką tango, rūkydamas 
papirosui ir gerdamas arbatą.

“Ir tais pietais, kaip papras
tai, Miguelis išvyko j pąkrąntj 
parduoti kaučuką. Anglų fir
ma nupirko iš jo kaučuką ir 
sumokėjo nemažai pinigų. Įsi
gijęs reikiamų fazendai daik
tų, jis šį kartą įstengė susilai
kyti nuo kortų ir apsilenkė su 
peruvįečių landinėmis. Sugrį
žęs namo, jis susilaukė didelio 
smūgio.

“Ištuštėjusiuose namuose jis 
surado tik mane su sena auk- 
le-indėne. Manoela ir Gutjeres 
jau keturios dešimtys dienų, 
kaip buvo išjojusiu. Juodu su 
savimi pasiėmė visą auksą, ku
rį per penkerius metus buvo 
uždirbęs Miguelis. Vieną rytą 
juodu pasakė, jog turį vykti į 
Perkatambo nusipirkti šiokių 
tokių daiktų. Namo grįšią tik 
už dvįdešipit diepų; bet mes 
veltui jų dviejų laukėme.”

Ąųtunitą, kurios lupęs dabar 
buvo susinėjusios su bronzinio 
Stabo luppipįs, baimingai krup- 
tęįėjo ir nulpnkė galvą. Lauke 
pasigirdo didelis tratėjimas.

---------------- ------------------------------

ne darbininkai,
bendrą frontą? Taigi socialis
tai ir deda pastangas darbinin
kus suvienyti, nepaisant, kad 
turėti reikalą su komunistais 
nerti jokio malonumo. Socialis
tai tatai daro dėl viso krašto 
gerovės. Todėl “Draugo” mė
ginimas tą jų žinksnį “nųmąle- 
votį” kuojuodžiausiai 
apie jo neišmanymą 
valią. x j ■ . '

susijungę į

liudija 
ir blogų

pasigirdo
Matomai, riedėjo atskilę ledų 
gabąjąi. Galimas daiktas, kad 
tie ledai užgriuvo tą vietą, kur 
buvo palaidotas Pablo.

Bevardis tęsė:
—Aš niekuomet ąeužmiršiu 

savo tėvo MigueHo veido išraiš
kos jtuo momentu, kai jis iš 
balno kilpų paliuosavo savo ko
jas ir'nušoko nuo arklio. Tar
si, aš bučiau galėjęs padaryti 
ką nors, kad grąžinti jam auk
są ir jo žmoną, jįs pagriebė 
mane už gerklės, pakėlė sjų iš
tiesta ranka ir pradėjo smaug
ti. Apsiputojęs, kaip pakvaišė
lis, jįs visą įaiką rėkė: “Kąlr 
bėk! kąĮbėk!”

“Kada jis davė man progos 
atsidusti, aš pasakiau jam vis-

ką, ką žinojau. Aukle-indėne, 
vargšė senukė Mala, pabėgo ir 
kažkur pasislėpė. Ji per ilgo
ką laiką nepasirodė fazendoje. 
Miguelįs, nėra abejones, butų 
ją pasiuntęs į aną pasaulį už 
Manoelos išdavystę. Aš gerai 
mačiau, jog jo pirštai drebėjo 
ir pas jį pasireiškė noras mes
ti mane taip, kad aš bent ke
lis kartus apsiversčiau žolėje. 
Lyg, rodosi, aš buvau kaltas ir, 
bubamas šešių metų amžiaus, 
galėjau sulaikyti Manoelą nuo 
to, kad ji nepabėgtų su savo 
meilužiu. Esmėje, jeigu jis bu
tų tai padaręs, tai tikrai , man 
butų suteikęs didelę malonę. 
Vienok jis mane nenužudė, bet 
nuo tos dienos jis pradėjo ne
apkęsti manęs, kadangi aš pri
miniau jam moterį, kuri jį ap
gavo.

“Jis nežiūrėjo į mane ir 
niekuomet su manimi nesi
kalbėjo; aš priverstas buvau 
gyventi, kaip v>rrgo vaikas, 
vargšės seiios Malos grįčioje. 
Ji faktinai buvo mano moti
na; tai buvo pusnuogis sutvė
rimas su nudribusiu pilvu. 
Nežiūrint į senatvę, jos plau
kai vis dar tebebuvo juodi, o 
akys skaisčios ir linksmos, 
kaip jaunos mergaitės. Jos 
veidas buvo perdėm rukšle- 
mis apdengtas. Tai vienatinis 
žmogus pasaulyje, kuriam aš 
privalau būti dėkingas;

“Miguelis visiškai apsileido; 
jis neaįrupino kaučuko med
žiais, neprižiūrėjo savo fazen
dos. Visur pradėjo želti žole, 
kurios nįekas nebandė paša
linti. Jis atsiskyrė nuo viso pa- 
saulio ir su niekuo nesikalbė
jo. Su kiekviena diena jis ny
ko ir ėjo licsyn, kaip žmogus, 
kurį kaiųnoja drugys. Malą 
pagamindavo šiokį tokį mais
tą ir atnešdavo jam. Valgy
davo jis vienui vienas.

“Vieną rytą jis pašaukė 
Malą ir davė jai saują aukso; 
užšokęs ant arklio, jis tarė: 
“Aš grįšiu už kelių mėnesių.”

“Pirm negu-joti, jis įsmeigė 
savo akis į mane. Tos akys 
pasidarė tokios didelės, kad 
atrędė, jog visas jo suliesėjęs 
veidas vien tik iš jų ir suside- 
jla.j Ąš įstengiąusi pasislėpti ųž 
senukes Malos, nes prisibijo
jau,, kad kartais jam neateitų 
į galvą parimti su savimi ir 
mane.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose
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Į Tarp Chicagos 
Lietuvių

vėdavo virš 5,000 darbininkų!
— Senas Petras,

Štai ką Cicer-iečiai 
kalba apie Naiijieniį

Atpasakojaįspud 
žius įgytus C. W. C. 
9. iU. susirinkime

Įspūdžiai iš Naujienų 
šerininkų susi

rinkimo '

metinį koncertą
Visi dalyvausią kaip vienas^ 

“nors ir bedarbė, bet daly
vauti reikia”

Lietuvių lokalo * Chicago \Vor 
• kers' Committee on Uriem- 
ployment atstovas J. Aseilc 

>16 lok. svečias.

Senas Antanas atpasakoja 
patyrė susirinkime atsilankęs

ką

Vasario 18 d. Universal kliu
bo kambariuose įvyko “Nau
jienų” Bendrovės šėrininkų su* 
sirinkimas. Dalyvavo didelis 
būrys dalininkų, kurių tarpe 
teko ir man būti.

Tad noriu pasidalinti su ger
biamais “N.” skaitytojais savo 
įspūdžiais.

Atstovavo 3,344 sūru
Kiek po astuonių bendrovės 

pirmininkas ir “Naujienų” re* 
dak torius P. Grigaitis atidarė 
susirinkimą ir sekretorei p. 
Norai Gugienei perskaičius šė
rininkų vardus (atstovavo 
3,344 šėrų), jis pradėjo skai
tyti raportą.

P. Grigaičio raportas buvo 
aiškus ir gerai techniškai ap
dirbtas, su plačiais žodžiu pa
aiškinimais, nes kitaip raportą 
butų buvę sunku suprasti.

Depresija, žinoma, kenkia ir 
musų dienraščiui, jis negali 
padaryti tiek apyvartos, kaip 
gerais laikais. Bet “Naujienos” 
sėkmingai kovoja su blogais 
laikais ir pereitais metais su
gebėjo dar sustiprinti savo fi
nansinį stovį, atmokėdamos 
namo morgičių ir keletą tūks
tančių dolerių kitų skolų.

Po raporto buvo renkami di
rektoriai šiems 
Seni direktoriai 
šiai išrinkti.

Į direkciją
Kadžiukynas

Vienam direkcijos nariui 
sitraukus, jo vieton buvo iš
rinktas p. Radžiukynas. 
susirinkimas baigėsi apie

CICERO—Man besitrankant 
Cicero gatvėmis pasitaiko susi
tikti daugelį draugų ir pažįs* 
tarnų. Tai tik ir girdi kalbant 
apie “NAUJIENŲ“ koncertą; 
Pirmiausiai paklausia ar busi 
koncerte? žinoma, ,kad busiu) 
atsakai. “Taip, rreikia Luti”) 
tęsia kiti, “nųrsTaikai blogi, bet 
ką padarysi?”

“Norisi pasimatyti su senais 
draugais, o kaip tik gera pro-* 
ga “NAUJIENŲ” koncerte”! 
sako kiti.

Tai matome, nors ir blogi 
laikai, bet “NAUJIENŲ” kon] 
cerio nei vienas apleisti neno-į 
ri. Tarp kitų, man teko apie 
tai pasikalbėti ir su keletu biz-į 
nierių.

Ir jie kaip vienas sako, kaip
gi |nedalyvausi ? 
NOS” visuomet 
mums patarnauja, 
nesmagu koncerte

Tai ve kokį gauni atsakymą. 
Išrodo, kad nereikės vėluotis, 
nes pritruks sėdynių.

A. K. Sargas.

Man, kaipo delegatui .į Cent- 
ralinį komitetą, Chicago Wor- 
kers Committec on Unemploy-į 
liient limo besiorganizuojan] 
Čių lietuvių bedarbių, tik
slu 'kiek 'geriau apsi* 
^pažinti su :ta organizacijf 
šiomis dienomis teko aplanky
ti vvieną kitą iš įlos organiza] 
cijos įstaigų. •

Sužinojęs iš bedarbių ko
miteto leidiamo laikraščio 
“The -New Frontier”, kad 10 
lokalas kuris randasi inand 
gyvcnainoj apielinkėj, pirma* 
dienyj, vasario 20 d. laikys 
savo mitingą, nusprendžiau^ 
praktikos dūlei, nueiti į jį .pa
sižiūrėti.

1933 metams.
liko vienbal-

išrinktas

pa-

Tuo 
11:30

"NAUJ'IE- 
mus remia, 
Butų beveik 
nebūti.

Skaitys Ch. Liet. Au- 
ditor. b-vės 10 metų 

veikimo raportą
Kovo 2 d-, šaukiamas visuoti
nas Auditorijos šerininkų su- 
susirinkimas, kuriame ra-* 
portą skaitys J. P. Varkala

Po susirinkimo buvo 
minti skanus užkandžiai, 
“naujieniečių 
kandžių bei pasikalbėjimo,

šerini nkams iš- 
laiškai, kuriuose 
kad kovo 4 d.į 

namuose įvyks vi-paga- 
Ši 

šeimyna, po už- 
iš-

siskirstė gerame upe, įtikėda
ma šiais metais sulaukti geres
nių laikų, kaip dienraščiui, 
taip ir sau. Man labai patinka, 
kad prie dienraščio tvarka la
bai pavyzdingai vedama, o šė- 
rininkai visi apsišvietę darbi
ninkai, draugiški.

Tad, gerbiami “Naujienų” 
skaitytojai, stengkimės ugdyti 
musų dienraštį, kad vietoj še
šių puslapių išeitų 12. Tada 
visi turėsime naudos, gausime 
daugiau raštų, kurie reikalin
gi musų apšvietai ir kultūrai 
pakelti. - Senas Antanas.

Šiomis dienomis visiemų 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės 
siuntinėta 
pranešama, 
Auditorijos
suotinas šerininkų susirinki
mas.

Susirinkimas bus tuo svar- 
bus, sako pranešimai, kad jis 
greičiausiai išriš visus keblios 
Auditorijos padėties klausiu 
mus.

Jame bus skaitomas nevien 
1932 metų veikimo,, bet ir pas] 
kutinių 10 metų Auditorijos 
darbuotės raportas. Jį skaitytį 
autorizuotas auditorius J. Pi 
Varkala, kuris pareiškė, ka<į 
nušviečiant praeitį, tmanomų 
iš jos pasimokinti.

Socialistų laikraštis 
gyvuoja 20 metų ;

H. Fordo dirbtuvės 
Chicagoj labai silp

nai tedirba

Chicagojc einąs socialistų 
laikraštis “La Parola Del Po* 
polo” šiomis dienomis švenčia 
20 metų sukaktuves. Įvykio 
pažymėjimui šeštadienį vaka
re rengiamas balius.

Pereitų savaitę atleido apie 
100 darbininkų; 5(M) dirba 
po kelias valandas, 4 dienas

Mt. Greenwood
SLA 178 kuopos balius

Kadangi Detroit, Mieli., eina 
streikas Briggs “budžių” dirb
tuvėje, kuri Fordo dirbtuvėms 
pristatydavo karoserijas, kai 
kurios jų turėjo užsidaryti.

Chicagos dirbtuvės darbas 
eina labai lėtai. Pereitų savai
tę dirbo 4 dienas, bet ir tai 
tik po kelias valandas. Nei 
vienų dienų neišdirbo 8-nių 
valandų, nes vis pritrukdavo 
automobilių dalių, kurių strei
klaužiai nespėdavo pagaminti.

Vasario 17 d., Chicagos dir
btuvės atleido iš darbo ąpie 
100 darbininkų, nors mažas 
skaičius, apie 500, dar tebe
dirba. 500 yra mažas, nes 1930 
metais, kaip dirbtuvės pilnai 
dirbdavo, jose užsiėmimų tu-

SLA 178 kuopa rengia dide
lį koncertą su šokiais, kuriame 
bus ristynės, kumštynės, etc. 
Dalyvaus Billy Kalak, buvęs 
Lindblom High čempionas 
kumštininkas ir Howe — St. 
Rita’s Boxing Club narys. Bus 
suteiktos dovanos už geriausį 
rankų darbą, o laimėjusiam 
1933 Čempiono titulas.

Be to, koncerte bus monolo* 
gų-dialogų, jiiękų. Pirmininkas 
B. Walantinas kalbės apie turi 
tingiausią ir didžiausią lietuvių 
organizaciją Amerikoje SLA* 
Dalyvaus ir geras šokių orkest
ras. Bedarbiams įžanga dykai. 
Kitiems
įvyks vas. 26 d., Mažrimo sve 
tainėje, 
Pradžia

10 centų. Balius

3926 West lllth St
1 vai. po piet. —*W.

Kadangi tais pat organizaci
jos reikalais ir ta patį vakarą 
turėjau .būti Bridgeporte, tai 
į minėtą 16 lokalo bedarbių 
mitingą pavėlavau ir jau ra
dau pradėta. Sutikęs prie 
durų maršalką pasakiau jam 
mano tikslą apsilankymo į jį 
mitingą; tas pranešė pirmi
ninkui ir likau pakviestas ant 
estrados prie prezidiumo stalo.

Turi virš 200 narių
šis 16 bedarbių lokalus, 

kaip pasirodė, yra susiorgani
zavęs apie metai ir pusė tam 
atgal ir turi daugiau 200 na
rių. Gerai susiorganizavęs, tu
ri įvairias koinisijas kaip tai: 
apšvietos, finansų, rengimo 
vakarų, etc.

Įvairiuose komitetuose dir
ba daugiausiai moterys. Pir
miau turėjo komitetus ir prie 
pašalpos stočių, bet prieš mė
nesį laiko, pašalpos komitetus 
stotys pradėjo ignoruoti ir da
bar tik pripažįsta visų komite
tų pirmininką W. D. Hogan.

Rengia koncertą 
>16 lokalus šį šeštadienį va] 

sario 25 d. 1933, rengia kon
certą su žaidimais, dainomis) 
muzika, užkandžiais ir .šo*( 
kiais, ir už viską įžanga .20-

centų ypątai. Vieta 5015 N. 
Clark St.

Mitingus laiko Presbiterian 
bažnyčioj, 5300 N. Paulina St. 
Susirinkimams vieta gauna 
Veltui tik už šviesas turi > už] 
simokčti.

Po mitingo, apšvietos komi
sija pateikė trumpas lekcijas 
arba prakalbėles.

šį kartą kalbėtojas! nurodė 
į žygius, kuriuos atliko 'Wash- 
ingtohas,' Lincolnas ir kiti, 
drąsus ir pasiryžę viskam šios 
šalies vyrai.

Jis nurodė kokiose aplinky
bėse G. Washingtonas pradė
jo karą su Anglijos karaliaus- 
kariuomene ii* kokis gręsč 
jam ir jo sekėjams pavojus. 
Bet jis to nepaisė ir laimėjo.
Laisvos šalies piliečiai neturi 

pasiduoti vergijai
O Lincolnas paliuosiuodamas 

daugiau niiliono vergų, sutei
kė pavyzdį visam pasauliui. 
Ir šiandie jo vardas yra mini
mas su pagarba visuose civi
lizuotose šalyse.

Suminėjo da ir kelis kitus, 
primindamas, kad laisvos ša
lies j piliečiai, negali ir neturi 
pądduoti kąpitajistų ir ,politi
kierių vergijai.
Ragina lietuvius organizuotis

Po mitingui, dar :teko pa
sikalbėti su *,įvairių i komitetų 
nariais. Visi buvo linksmi, 
kad susilaukė daugiau žmo
nių, stojančių į šią organiza
ciją.

Chicago Workcrs Commit- 
tcc on Unemployment, bedar
bių organizacija išrodo nuo
sekli ir turi pasisekimo kaip

visas pastangai, kad kuogrei- 
čiaus susiorganizuoti ir susi
jungti su visais Amerikos dar
bininkais po bedarbių komite
to > prieglobą ir vadovystę. 
Kitaip mus laukia sunkios die
nos ateityje.

Jonas Ascilla.

Įeinant į svetainę visi gaus 
tikietiVs dykai, kuriuos galės 
vartoti dėl išlaimėjimo prizų. 
Visi prizai dovanojami vietinių ’ 
biznierių. Jie bus išduodami j 
laike susirinkimo. —Vietinis.

tarpe. Lietuviai turėtų dėti

Graboriai

J
elefonai Yards 1138

ey Mažeika 
Graborius ,ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika* 
* lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

, GRABORIUS ir 
PALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

SIŲSKIT® G^LĘS TELEGRAMA

i LOVEIKIS
KVIETKININKAS

.NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom , į 'Visas / Miesto ( Dalis 

Vestuvėms, Bankie(ams > ir i Pągrabams Vainikai

3316 S. Halsted ■» St* Tel. Boulevard 7314

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ t

GRABORIU ĮSTAIGA -j 
BUDEIKIS ir vM huateblao publiką ra aopigiate* 
mla kainomis už aukitoa ryžta tjAlaldpjims. -Nta ntam y

i

l

Šaukia masinį 9-to 
wardo lietuvių 

susirinkimų

Geresnės Valdžios 
rengia didelį “Mass- 
del iLesliė V. Beck, 

j aldermonus 9-to

Įvyks sekmadienį po piet 
Strumilos svet.

Roselandiečiai ir West Pull- 
maniečiai suvienijo savo spė
kas po vėliava Greater Pirilman 
Lietuvių 
Kliubo ir 
Mitingą” 
kandidato 
wardo.

Susirinkimas įvyks Sekmadie- 
nyj, Vasario 26 d., 2 vai. po 
piet, Strumilos svetainėj.

Programą išpildys lietuvių ir 
kitataučių artistai ir artistės.

Bus kalbama apie lietuvių 
veikimą politikoje, apie jų atei
tį politikoje, apie aldermohų rin
kimus, ir t.t.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Laiškai Pašte
šie laiškai yra ai^Je iŠ Europoa 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausįjį bašta (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri: 
langelio, kur padžta iškaba “Adver 
tised Window” lobs j nuo Adams gat 
vSs, pasakant laiško NUMERI, kali 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas*

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu bosite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS* *•

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

t

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR * BALSAMUOTOJAS 
Didelė . ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. j
Tel. Roosevėlt 7532

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 sky

rių. j
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai

t

521
522
542
544

Janciuskas Bronas
Jakis Lydia
Rudis Wm.
Sakai Andi

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni ir patogesni vietą
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarmnkais. Ketvergaii it Subatomi: 
2420 Marquett» Rd. arti Wsetetn Av 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomb ir Pėtnyčiomh 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iŠ Europos it vii praktikuoji 
lėnojoj vietoj, 

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel BOULEVARD ,19,

A. MONTVID, M. D.
We<t Town Šute Bank Bldg. 

2400 IV Madison St.
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruniwick 0597

i

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUN7

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

pMgą U bUe kokios miesto ANO*
Reikalui esant, musų automobilius atvaUuM | jesų 

Minus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti <* 
džiausį pasirinkimą grabų*ir kitų reikmenų Ir Wl M 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, dr jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius* kuris 
teikia ambulanco patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturioe Moderniškos Koplyčios Dii 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu krripritte kur 
kitur.

EUDEIKIS
WSŲ

OflMN ■

4605-67^01101 Rėtitiltege "
Vta T«ta<tali TASJJS JT41 MO Ž

■>. v - .> ' ' '■ 7
5 * »*'• . >*•’ •./’<, ‘ . L

uy^s—ii Į. mn  O.—s. ..aižta —, „Į,.■ I..sne-yj-..^1

’ v
H ?

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių įtempimą, kuria esti 
priežastimi .galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegy^ i< toliregysų. Prirengia 
reitingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pust pigiaus, 

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 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniab pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimki 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpūtai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Phcne Boulevard 70*2

Dantistas 
4645 So. Ashland j 

arti 47th Street

Tel. Y>rds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuoss

Ofisjis ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Vajaridounuo liO-rr+4, nuo >16 niki fet 

'Nadėliom,!* inųo |0 iki 12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aventse 
Telefonai Virųlnia 0036

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avetrne 

Phone Prospect 6659 
Ofiso. Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS 
-'GYDYTOJAS n OHIBVBGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandoe ano S Iki 4 Ir no • ud 
8 vai. vak. NedMlomto pagal eatarH 

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—-8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Dr, Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaikų ligų Specialati 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkab ir 
Ketvertais.

Rez Tel. HYDE PARK 3395

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

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

■ Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

| Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
M - Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 .ase- 
tua kaipo patyrei gydytojas chirurgas b 

’ akušeris.
u Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 

moterų ir vaikų pagal naujausias me 
todus X-Ray b kitokius elektros prie 
tabus.

• Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan Si 

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

° Tel. Canal 3110
& Rezidencijos telefonai

Hgde Purk 6755 ar Centrai 7464

DR. CHARLES SEGAL
, Praktikuoja 20 metai
3 OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. ;nuo 10 iki 12 v. Hieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

, Dr. MAURICE KAHN 
4631 -South Ashland Avenste 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieš 

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

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 919)

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką ligą 
a Ofisas

3102 So. Halsted St
> kampa: 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v
'• Nedėliomb ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

: A.A. SLAKIS
, Advokatas

Miuto tiltu, 77 W. Vuhmgton St 
k Room 905 Tel. Dearborn 7964

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai:: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Nąmų Tel. Hyde Park 3395

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos-nuo 9 iki 11 ryto, .nuo 2*4 
ir 7-9 po pietų, aeredoma po pietų Ir 

nedalioms nagai , susitarime
.■■i.i . ............. .......... ........................... ............ . .........................

TeL Central 5525, .Dearborn .7324 I Į'.ll ...... —DR- SfeOR I »R- ATKOČIŪNAS
/iAtnkaniidi pritaiko akinius 

r; Vaikam ir .suaugusiems.

“ 3147 So. Halsted St.
Vplandos nuo 11 ryto iki l,po piet iri Paned., Sered. ir Subat. 2-9 vai.

nuo 2 iki 4 v. p. p. , Kitomis dienomis pagal sutartį

DENTISTĄS

JOHN Ii. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St„ prie Clark 
Telefonas Stato 7660; Valandos P—-6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedSUo. Seredos ir Pfttnyčlus vak. 6 <kl 0 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. RockiveU Street 

UtanU*ko. Ketverro ir Bubėtos vak. 7 Ud ■ 
TslefoMs BeonbUc 9600

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

i n
k



Ketvirtadienis, va s. 23,

CLASSIFIED ADS! The English ColumnPipirai dainavo per nadio

Pasly What’s Doing!
Liudvikas

Brigbton Park

PRANEŠIMAI

For Rent

CLASSIFIED ADS

tus,

BIRUTE JŪSŲ

MORTGAGE BANKERS

Next Appearance

pnemo

jau pardavėte, savo biznį

ČEKIAIapskričio ligpninej
įstatymų,

kurie

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

PhoneJEHOVOS LIUDININKAI

Du sužeisti bižuterijos 
krautuvės užpuolime

dainavo 
kuriems

ANELE SALA VEICIKIUTE-STEPONAV1ČIE- 
NE REALIZAVO JAUNU DIENU SVAJONES

HOME REFINERS.
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600

Kunigas Antanas 
Brisk a figūruoja 
“foreclosure” byloje
Tūlas William Wenzel skundžia 

jį ir kitu du dėl $5,000 notų; 
byla Superior teisme.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

“Apšvieta” pirmininke 
nugirsti, kad jau žymiai page

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalbai

“Tam tikslui Cbicagoje ne
senai buvo suorganizuota Fe- 
deration of Unemployed Wor- 
kers* Leagues of America. Mes 
negalime toliau laukti načio- 
nalės akcijos pradėjimo. Ir to
dėl, kovo 4 d., ekzekutyvis ko
mitetas šaukia masinius mi
tingus ir ragina bedarbių gru-

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Amerikos Lietučių Daktarų Draugijos 
susirinkimas įvyks M r. A. N. 
real estate raštinėj, 6641 
Avė. vasario 24 d 
I. Poška skaitys referatu 
of the cervix”. 
S. Biežis ir p

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

K. Simonaitis mano 
tokių vagilių turėtų 

būti ir daugiau

ŠAUKIA NACIONALĘ BEDARBIU 
DEMONSTRACIJA KOVO 4 D.

Šitiems banditams 
$20 neužteko

kad jau sienai pa
kilnoję vien 

akcija prieš nedarbą ir 
neatneša pasekmių. Be
yra nacionalė proble- 
su ja, kaipo su tokia, 
nacionalėmis priemone-

Reikia nacionalėmis 
nėmis kovoti.

tikras
kas nusiduos

NAUJIENŲ. KONCERTAS 
Va s. 26 Liet. Auditorijoj

laiku 4630 South 
Lankvmo va- 
- $4:00 pp.

Senas Auksas 
Old Gold

Ali are invited to the Avia- 
tion Dance given by —Bright- 
on Park Division.

When? Saturday, February 
25th, 1933.

Where?
Parish Hali, 44th and Califor 
nia Avenue.

See you there!

Masiulio 
Western 

9 vai. vakare. Dr. 
The ukers 

Referatą diskusuos Dr. 
*r. I. Simonaitis.
Dr. Y. /. Bložis, rašt.

tęsia komuni- 
administracija 

rankas, 
adminis- 
bedarbe.

“Tokia akcija,” baigia pa
reiškimas, “pajustų ne vien 
vietines valdžios, bet ir Wash- 
ingtonas. Ji priduos jėgą be
darbių reikalavimams ir tuo 
pačiu laiku tampriau sujungs 
1*11 naAin m'lbc”

Grąžino jo pavogtus pinigus su 
$300 “nuošimčių”; Simonaitis 
laikė $2,000 kanalizaciniame 
vamzdelyje

Sekmadienio naktį du bandi
tai užpuolė American-Italian 
valgyklą, atėmė iš patarnauto
jos $20 ir reikalavo, kad ji pa
sakytų, kur yru paslėpta dau
giau pinigų.

Apie tai išgirdo p. Palmer 
valgyklos savininkas, atbėgo iš 
virtuves ir pradėjo šaudyti j 
piktadarius. Pastarieji maty
dami pavojų, sugulė ant grindų 
ir šliauždami prie durų paleido 
penkius šūvius, bet nei vienas 
nepataikė. Piktadariai pabėgo.

vakare iš sto- 
J. S. kaip ir kas 
buvo perduotas 

bangomis Peoples Furni-

The officers of Birutė have 
been ir conference and have 
deęided ,now that the season 
of 1933 has been well begun, 
to give a musical operetta. The 
date is April 16, 1933, and we 
assure you that the presenta- 
tion will be a good one.

The New Bussines Manager
At one of our recent rehear- 

sals, Mr. Gapsis was eleeted 
our new business manager. Mr. 
Gapsis, who has been with Bi
rute from childhodd up, has 
always been active in her ąf- 
fairs and we hope will continue 
to be so.

Norėjo būti dainininke; jautėsi nepaten 
kinta smuiku ir piano

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St,

Nat. Federation of Un. Workers’JLeagues 
ragina bedarbius protestuoti prieš badą 

laike Roosevelto inauguracijos

Pradėjo lavintis būdama maža, 9 metų mergaitė 
sekmadienį dainuos “Naujienų” koncerte

Siūlo priimti rezoliuciją ir reikalauti tinkames 
nių darbo ir pagalbos sąlygų.

Birute’s next aįppearance 
will be at the Naujienos Con- 
cert on January 26, 1933 at 
the Chicago Lithuanian Audi
torium.

Real Estate—Loans—Insurance 
z

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Kame
paklausė Pazko, “ar

18-/ot/7 Apiclinke 
dę,s ant šaligatvio parvirto 
sunkiai susižeidė
Metkus, 1817 South Union Av., 
50 metų. Spėjama, kad jo 
galva perskelta. Guli Cook 
ligoninėje.

Abu nuėjo pas policistą Bria
no Pazko ir pasiskundė netekę 
pinigų. Nurodė policistui ir 
jauną berniuką, kuris, jie ma
nė, galėjęs pinigus pavogti.

Policistas Pazko nuėjo pas 
berniuką ir davė jam tėvišką 
patarimą: “sugrąžink, sirtnau, 
pinigus tam, kam jie priklauso, 
jeigu juos pasisavinai. O jei

ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt. 

LAIVAKORTfiS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

Mes išmainysime 
jūsų čekius. >

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų 

; dabar yra užsidarą.

W.47th St.' 
netoli Wood
YARDS 3895

J. Žilis, K. Jakubka, 
p. Duoba ir sekr. 

Visi kviečia- 
Bus 

nariai be įstojimo,
16 iki 25m.*

S. Lenkauskienė, kor.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
61)23 Š. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

Bridgeportas 
laiku sirgo p-a 
tienė, 3121 South Morgan St., 
uoli veikėja draugijiniame gy
venime ir per 7 metus išbuvu
si Lietuvių Moterų draugijos 
“Apšvieta6 pirmininkė. Teko

K. Simonaitis, 215 South 13th 
Avenue, Mayvvood, Illinois, da
bartiniu laiku suka galvą mė
gindamas išspręsti šį keistą 
klausimą: kodėl vagilis, grą
žindamas jo pavogtus pinigus, 
pridėjo net $300 “nuošimčių”?

Apie tris savaites atgal Ka
zimieras Simonaitis ir Kotryna 
Simonaitis, jo žmona, dideliai 
nuliūdo, kuomet jų $2,000, ku
riuos laikė paslėpę šėtroje, ka
nalizacijos vamzdelyje, pražu-

■ , r < 1 * * f;

Kiek laiko atgal tūlas AVil- 
liam Wenzel, per advokatą M. 
B. Waltz, užvedė “foreclosure” 
bylą Superior teisme (No. 573,- 
971), kurioje skundžiamieji 
yra kun. Antanas Briška, Ne
kalto 
Brighton Park, klebonas, Sam 
Vetrano ir Frances Vetrano.

Dalykas eina dėl $5,000 no
tų (promissary notes), ant ku
rių W. Wenzel paskolino Jiems 
$5,000. Užstatu yra . namas 
prie 4027 North Marmora Avė., 
kuriame gyvena minimi Vetra-

RENDON 5 kambariai su garadžium 
— $20.00, randasi 4727 W. 1 2tb PI., 
savininkas 4900 Fulton St., Tel. 
Mans. 2676.

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame augščiausią kainą už su- 

laužytus senus aukso daiktus, dantų til 
dantis, laikrodėlius, lombardo tikie

Kari Borders toliau komuni 
kate sako 
siekėme stadiją 
lokalė 
vargą 
darbė 
ma ir 
reikia 
mis kovoti

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MOTERIS apie 35 m. amžiaus na
mų darbui. Kambarys ir valgis. 2739 
W. 37 PI. Lafayette 4924.

BARGENAS

Mainysiu 3 kambarių namelį su 3 
lotais ant automobiliaus. Namelis 
randas West Lawn. šaukite Frank 
Ridlauskas. telefonas Republic 9599, 
arba mainysiu ant 2 flatų po 4 kam
barius.

NAMŲ SAV1N1NKŲ 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

**Kenčiame ketvirtą žiemą ne
darbo.”

“Mes kenčiame ketvirtą žie
mą nedarbo,” pareiškė laiki
nojo ekzekutyvio komiteto 
pirmininkas Kari Borders. Jis 
taipgi pirmininkauja 
Workers Committee 
tmployment, kurios 
lokalas buvo nesenai 
nizuotas.

Keturi banditai užvakar va
kare užpuolė bižuterijos krau
tuvę, 54 Wcst Washington St., 
ir sužeidė du darbininku^ pa
grobė daugybę brangenybių ir 
paspruko automobilyje. T,uo 
laiku netoliese maišėsi keli po- 
licistai. ’B

Visų Amerikos bedarbių 
protesto demonstracijas prieš 
badą, šaltį ir nedarbą laike 
Roosevelto įnauguracijos į 
prezidentus, kovo 4 d., šaukia 
National Federation of Un
employed Workers* Leagues 
of America, bedarbių organi
zacijoms išleistame komuni
kate.

Cook
Polk ir Wood St., dabartiniu 
laiku guli Jonas Gotautas, ku
ria buvo sužeistas nelaimėje, 
yas. 7 d. Jis randasi antrame 
aukšte, Men’s ward B2. Drau
gai ir giihinės, (seserų sūnus) 
Zigmontas Gervilamas ir JjCie, 
Munstvila raginami jį aplan
kyti. Sužeistasis seniau gy
veno 18-toje apielinkėje, bet

REIKALINGA paskola ant pirmo 
morgičiaus, muro namo, 4 flatų po 6 
kamb. $2500. Atsišaukite laišku. 
Naujienos, Box 1534, 1739 S. Halsted 
Street.

MisceUaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės. Baniams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte, savo bizni, 
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.

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

6. Pensijų seniems žmo
nėms, kad juos išimti iš dar
bų ir užtikrinti pragyvenimo 
šaltinį.

7. Vaikų darbo
kurie išimtų vaikus iŠ darbų 
rinkos. ‘ ‘

West Side — D-ja “Lietuvos 
Ūkininkas” šeštadienį vasario 
25 d., Paliulio svet., 2242 W. 
23rd pi., rengia šokius. Komi- 
tetan įeina A. Vinckunaitė, A. 
Mikšaitė 
D. šlapeiis 
B. Lenkauskaa 
mi šokiuose dalyvaut 
priimami 
nuo

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

NAUJIENŲ KONCERTAS” 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Antradienio 
ties W.' G(. E 
antradienį, 
oro 
ture krautuvių lietuvių progra
mas. Klausytojas sako,* kad 
šie programai yra skirtiųgi, 
gražus, įdomus ir gerai pri
rengti. Antradienį 
“Pipirų dainininkai” 
vadovauja jaunas ir gabus mu
zikos studentas Antanas Gied
raitis. Del ko jie save vadi
na Pipirais? Nežinau, bet jų 
balsai yra gana išlavinti ir ne
toli skiriasi nirto mūšų senų ir 
pasižymėjusių dainininkų. Yra 
gražų, kad musų jaunimėlis 
randa sau užsiėmimą lavinimos 
muzikos srityje. Taipgi reikia 
pastebėti, kad šiame programe 
buvo ir gražios muzikos ir įdo
mių kalbų.—Lietuvaitė.

įsivaizduokite mažą, 10 metų 
mergaitę, kurios galvelę dabi
na tamsus, susigarbiniavę plau
kai ir tarp jų įspaustas kas
pinas. Gyvos akutės spindi, 
skuostai paraudę. Maža kojy
te muša taktą. Galvutę iškėlu
si. Rankose laiko smuiką ir at
sidėjusi groja. Manevruoja su 
pirštukais smuiko stygas ir 
braukia per* jas smičiolą* Iš 
smuiko plaukia melodija, kurią 
kompozitorius sumanė pavadin
ti “širdys ir Rožės”.
Dainuos “Naujienų” koncerte

Toji mažoji smuikininkė tai 
p. Anelė Salaveičikiutė-Stepo- 
navičienė, kuri dabartiniu lai
ku yra viena žymesnių Chica- 
gos Lietuvių dainininkių ir ku
ri šį sekmadienį dainuos “Nau
jienų” koncerte, Lietuvių Au
ditorijoje.

ši pagarsėjusi dainininke, ku
rios vardas figūruoja beveik 
kiekvieno žymesnio Chicagos 
lietuvių koncerto programe, 
pradėjo muzikalę karjerą su 
smuiku. Dar visai jaunutė pra
dėjo lavintis smuiką groti ir 
sekė Paganini’© pėdomis per 
penkius metus.

Mokėsi ir pianą skambinti
Be smuiko, jaunoji Anelė 

pradėjo ir piano pamokas. Nors 
jai sekėsi, ir mokytojai ją gir
davo, Anelė kaž kodėl nesijau 
te patenkinta. Ji jausdavosi 
daug laimingesnė galėdama niu 
niuoti įvairias daineles ir sva
jodama, kaip gera butų būti 
garsia dainininke, dainuoti

paskutiniu 
Whipple Street, 
landos — 2:00 
kfisdien.

Educational 
Mokyklos

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj soutb 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

Anksti užvakar rytą, kas tai 
pabedlė į policisto duris. Jo 
žmona rado prie slenkščio pa
liktą pinigų ryšulėlį. Bildesio 
kaltininko nesimatė.

Pazko nunešė ryšulėlį Simo
naičiui, kuris tuojau pradėjo 
pinigus skaityti.

šis staiga susiraukė ir pra
dėjo kaktą krapštyti 
dalykas
trūksta pinigų ?”

“Taip, yrą visi”, atsakė Si
monaitis”, net $300 perdaug.” 
Antru kartu pradėjo pinigus 
skaityti, bet tie $300 vis tebe
buvo “čieli”. Pagaliau Simo
naitis nusprendė, kad tai buvo 
“nuošimčiai” nuo vagilio.

ROOSEVELT gKQQ

Rehearsals
A very important rehearsal 

will be held Thutsday, Februa
ry 23, 1933 in Gage Park Hali 

Pastaruoju at 7:30 P. M. sharp. We want 
Miščikai^to see all of Birutei members 

1 there.—E., Vičas.

MOKAME cash tuojaus už listytus 
ir nelistytus stakus, bonus, tax varantus 
ir certifikatus of Deposits. 105 West 
Madison St. Kambarys 1201.

ĮDOMI PASKAITA 
PERRADIO

Iš stoties W. C. F, L. 970 
kilocycles x

Nedelioj, Vas. 26 d.
Lygiai nuo 3:30 vai. po pietų

Kalbės S. BENECKAS 
Temoje “ARMOGEDONAS” 
Tai bus lietuviams 

persergėjimas, 
neužilgo. Neužmirškite atsukti 
savd priimtuvus.

Rengia ir kviečia' pąsiklau-

3. Viešų darbų,/ ypatingai iš
dalyti miestų purvynus ir pa
gerinti neturtingų miestelėnų 
gyvenimo sąlygas. ,

4. Nedarbo apdraudos ir na- 
cionalčs sistemos bedarbių 
biurų.

5. Trumpesnių darbo valan
dų ir dienų be sumažinimo

Vacek & Co. 
■t ' ■ ' •

Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

VAŲLTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2,50 į metus 
su pridėjimu taksų.

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

APDRAUDA Nuo

Skundėjas Wenzel sako, kad 
įvykę kokie ten keblumai su 
notomis ir mokesčiai už namą 
nėra sumokėti. Bylą padavė 
kovo terminui.

Reikia Partnerio į Ge
rai įsteigtą Automo

bilių Biznį
Pageidaujama, kad atsišauktų automobi
lių mechanikas arba salesmanas.

Reikia įmokėti tiktai $3,000.00. 
Dabar yra geriausias laikas įeiti į šį biz
nį, nes sezonas jau prasideda. Investuo
tus pinigus į šį biznį lengvai galima 
uždirbti šį pavasarį ir vasarą.

Automobiliai, kuriuos dabar užlaiko
me yra vieni tų, kurie sparčiausiai išsi- 
parduoda.

Per paskutinius 6 metus mes šiame 
biznyje pardavėm kas mėnesį vidutiniš
kai po 500 naujų automobilių, apart 
taisymo, automobilių dalių pardavinė
jimo ir vartotų automobilių.

Musų inventorius 'pilnai apsaugos jū
sų investmentą. Atsišaukite, 

1739 S. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8500

Box 1536

skambias dainas ir į tai įdėti 
visą savo širdį, išreikšti tuo 
budu savo jausmus.
Pradėjo studijuoti dainavimą 

Hartford, Conn.
Sulaukusi 15 metų, Anele 

pradėjo savo svajones realizuo
ti. Jautėsi nepaprastai linksma 
po pirmos pamokos Hartford. 
Conn., kur tuo laiku gyveno ir 
lankė mokytoją, ir parėjusi na
mo į smuiką nebenorėjo žiū
rėti. Jai sekėsi dainavime.

Dar tik pradėjusi lavintis, 
laimėjo keletą stipendijų. Jau 
tuo laiku laiks nuo laiko pasi
rodydavo scenoje, visur rasda
ma pasisekimą. Koncertavo ii 
gą laiką rytinėse valstijose ir 
keletą metų atgal atvažiavo 
Chicagon.

čia tęsė studijas toliau, lan
kydama American Conserva- 
tory of Music. 1929 metais ga
vo Bachelor of Music laipsnį. 
Dabartiniu laiku studijuoja 
toje pačioje mokykloje su di
rektorium Carlton Hackett.

Būdama Chicagoje Anelė Sa- 
laveičikiutė pasirodė visoje ei
lėje koncertų ir čperečių, “Ca- 
valeria Rusticana”, “čigonai”, 
“Agurkai” ir šiais metais, “Pir
myn” statytoje operetėje, “Lai
ma”. Be to, laiks nuo laiko 
tenka ją išgirsti dainuojančią 
per radio.

Chicagos lietuviai ją išgirs 
šį sekmadienį, vas. 26 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
“Naujienų” metiniame koncer-

PER8MALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApftiRauRoktte nuo persiSaldimo re
guliariai ' išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosai, pra
šalinkite nuodijančią medegą! Vartokit 

trinerio Kartųjį vyną

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INC0ME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI 
1932 metų Income Tax blankas už ma 
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki If 
kovo mėn. */

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Financial
___________Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų muti

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro
peršų, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent _ kokią nuosavy
bę ar tai nimelį 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.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, vyrui su ar be 

valgio, prie mažos šeimynos, pigiai. 
6609 So. Campbell Avė. Telefonas 
Hemlock 0010.

Business Chances

DELICATESSEN, kendžių krautuvė, 
kampinė krautuvė. . Renda $25. Bar- 
genas. 2500 W. 39 St.

pes rengti protesto demonstra 
cijas.

Siūlo rezoliucijų turini 
“Kovo 4 d., 

katas, “nauja 
paims valdžią į savo 
Sunkiausias naujos 
tracijos klausimas — 
Tą dieną visi bedarbiai turėtų 
dalyvauti mitinguose ir de
monstracijose ir priimti rezo
liucijas, kuriose butų reika
laujama

1. Specialės kongreso sesi
jos išleisti įstatymus kovai su 
bedarbe.

Chicago 
on Un-!nę pagalbą bedarbiams 
lietuvių 
suorga-
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