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5 Sovietų Inžinieriai Pa
smerkti Sušaudyti

Trys kiti teistųjų “konspiratorių” nuteisti 
kiekvienas 10 metų kalėjimo

MASKVA, Rruod. 7. — Aš- 
tuonių sovietų inžinierių ir eks
pertų, kurie buvo apkaltinti 
dėl konspiracijos prieš sovietų 
valdžią ir kurių teismas trau
kėsi arti dviejų savaičių, pen
ki tapo šiandie pasmerkti mir
ties bausmei, o likusieji trys — 
dešimčiai metų kalėjimo su vi
so jų turto konfiskavimu.

Mirties bausmei pasmerkti

Reichstagas priėmė 
skaudų vokiečiams 
finansų įstatymą

Bendri fašistų-komunistų-nacio- 
nalistų puolimai vyriausybės 
buvo atnfušti

BERLYNAS, gruod. 7.—Kan- 
cleriaus Brueningo vyriausybe 
vakar ketpris kartus atmušė 
jungtines fašistų, komunistų ir 
nacionalistų atakas parlamente 
ir išėjo nugalėtoja.

Pirmiausia, 38 balsų daugu
ma buvo atmestas fašistų ko
munistų ir nacionalistų pasiū
lymas panaikinti prezidento 
Hindenburgo dekretp paskelbtą 
vyriausybės fįnansų reforrtios 
programą. Po to, 36 balsais bu
vo atmesta nepasitikėjimo vy
riausybei rezoliucija; 65 balsais 
buvo atmesta panaši naciona
listų rezoliucija ir, pagaliau, 72 
balsais atmestas komunistų rei
kalavimas panaikinti finansinį 
dekretą, prezidento paskelbtą 
praeito birželio mėnesį.

Priėmus finansų reformos 
įstatymą, nuo šio laiko Vokie
tija ilgą laiką nebematys bal
tos duonos ir bandučių, bet 
viflgys tik juodą duoną, kaip 
kad buvo karo metais.

Reichstago posėdis buvo la
bai audringas. Fašistai ir ko
munistai kėlė triukšmą ir skan- 
dalijo. Balsuojant, fašistai grū
mojo sumušti ūkininkų bloko 
ir ekonominės partijos narius, 
jei jie nebalsuosią taip, kaip 
fašistai nori.

Bedarbės moterys 
vengia naudotis 

labdarybe
Vienas New Yorko turtingas, 

bet geros širdies žmogus, pa
sak N. Y. Times, prieš keletą 
dienų įsteigė nemokamą valgy
kla išimtinai moterims ir mer
ginoms bedarbėms. Vyrai, be
darbiai ar ne bedarbiai, neįlei
džiami, dagi jei jie ir už pini
gus norėtų gauti pavalgyti.

Valgykla, pavardyta “The

>OR H S,,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 38° F.

Šiandie saulė teka 7:03, lei
džiasi 4:19- Menuo teka 6:37 
vakaro.

yrr prof. Leonidą^ Ramzinas, 
tariamas konspiratorių vadas; 
Viktoras Laricevas, Mikalojus 
čArnovskis, Ivanas Kalinniko- 
vas ir Aleksandras Fiodotovas.

Kalėjimo bausmę gavo Vladi
miras Očkinas, Sergiejus Kup- 
rianovas ir Ksenofonias Sitni- 
nas — tas pats, kurio jaunas 
sūnūs reikalavo, kad jo tėvas 
butų mirtim nubaustas.

Good Samaritan”, yra 44 E. 
29tli St. Ji įtaisyta kafeterijos 
pavidalu. Bedarbės nemokamą, 
valgį gauna pagal tam tikrus 
tikietus, kurie yra labdarybės 
agentūrų dalinami.

Bet, pasak N. Y. Times, tos 
nemokamos valgyklos kelių die
nų prityrimas parodė, kad dau
guma moterų yra išdidesnės 

[ nelaimingoj padėty, ne kaip vy- 
I ra i. Kad jos ateitų, reikė jo lan
gus uždengti kortinėmis, kad 
vidus nebūtų matyt iš lauko 
pusės.

Atsitinką taip, kad kai ku
rios moterys ar merginos, tu
rėdamos tikietus, atvyksta ties 
valgykla ir, sustojusios, abejo
ja: eiti vidun, ar ne. Dažnai 
netenka drąsos ir, nors alka
nos, eina sau. Pirmą kartą sa
vo gyvenime joms tenka pri
imti labdarybė — išmalda, ir 
to joms — perdaug: jaučiasi 
be galo pažemintos. Kurios bet
gi ryžtasi įeiti, įėjusios jau pa
sijunta geriau. Valgykloj nedi
deli, balti “moteriški” staliukai, 
o ant jų dagi gėlių pastatyta, 
šilta ir jauku, ko vargšės visai 
nesitikėjo rasti.

Bet daug yra tokių, kurios 
tiesiai badauja, bet labdarybės 
įstaigų vengia.

300 žmonių prigėrė
laivui paskendus
HANKOVAS, Kinai, gruod. 

7. — Kelionėje tarp Hankovo 
ir čangšos vakar per audrą pa

skendo Jangtse upėj garlaivis 
Sientavo. Kaip praneša, 300 ke
leivių ir įgulos žmonių prigėrė 
Išgelbėti buvo tik penki žmo
nės. Manome nelaimę atsitikus 
dėlto, kad laivas buvo perdaug 
apsunkintas.

Barthou pakviestas 
sudaryt Francijos 

kabinetą
PARYŽIUS, gruod. 7—Pre

zidento Doumergue pakviestas, 
naują Francijos vyriausybę ap
siėmė sudaryti senatorius Louis 
Barthou, radikalas socialistas 
(liberalas), kuris jau pirmiau 
yra buvęs premjeru.

Rado XIV amž. pinigų
KBUONIS. — š. m. spalių 

mėn. pradžioj Kruonio valsč 
šoliškio k. ūkininkas A. Zaba- 
rauskas ardamas ,• savo laukų 
rado apie 50 didelių sidabrinių 
17 amž. Ispanijos pinigų. Pini
gai palaidi išeivertė į žemės
paviršių. Dalį tų pinigų radi
jas perleido Kauno Miesto Mu
ziejui.

[Atlantic and P .clfht Photo)

žiema. — Scena vieškely No 43, arti Wanatah, Indiana. Sniego valomi plūgai valo kelią po pa- 
storosios stiprios pūgos 
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Proponuoja Anglijai 
“diktatūrą” pramo
nės krizini išspręsti
Aštuoniolika jaunų ir nekan

trių Darbo partijos narių sa
ko, kad parlamentas esąs be
jėgis

-- - - I

LONDONAS, gruod. 7.—Aš
tuoniolika jaunesnių Darbo par
tijos narių, jų priešaky žino
mas Sir Oswald Mosley, jo žmo
na Cynthia, Oliver Baldwin 
(konservatorių vado Stanley 
Bahvino, buvusio premjero, sū
nūs, perėjęs į Darbo partiją) 
ir kairiasparnis angliakasių va
das A. J. Cook, paskelbė ma
nifestą, reikalaudami, kad bri
tų pramonės krizini išspręsti 
butų Įsteigta ypatinga penkių 
narių diktatūra.

Manifesto autoriai sako, kad 
parlamentas nepajėgiąs nugalė
ti dabartinę situaciją, todėl tu
rįs būt sudarytas “emergency0 
kabinetas iš ne daugiau kaip 
penkių nrinisterių be portfelių, 
kuriam butų duota tam tikram 
laikui prasčiausia galia, ir ku
rio darbus tik bendrai kontro
liuotų parlamentas.

Jaunas — jis dar tik 34 me
tų amžiaus — Mosley yra žino
mas kaip nekantrus žmogus ir 
jis, kaip ir kiti manifestą pa
sirašiusieji, veikiausia bus už 
tai Darbo partijos nubausti.

Paskendo laivas su 
visais įgulos žmo

nėmis
NEW LONDON. Conn., gr. 

7. — Praneša, kad juroj ties 
Watch Hill, R. L, praeitą nak
tį paskendo anglies gabenamas 
škuneris Storm Petrei, škune- 
rio įgulos žmonių buvo keturi 
vyrai ir dvi moterys, visi ne
grai. Jie visi žuvo.

Plėšikas nukovė banki
ninką, pagrobė $1,000

PITTSBURGH, Pa., gruod. 7 
— Vienas ginkluotas plėšikas 
vakar puolė Veronoj, Pittsbur- 
go priemiesty, Allegheny Valley 
Trust kompanijos banką, nu
šovė banko kasierių ir pabėgo

Stato lentpjūvę
, , - L- - ■ — I

Prie Zarasų miesto statoma 
lentpjūvė, kur numatomas įvai
rus lentų apdirbimas, žmonėms 
tai suteiks didelio patogumo, 
nes galima bus gauti apdirbtų 
lentų.

Nesijuokit — “muvius” 
pradės rodyt su malda

MATTOON, 111., gruod. 7.— 
Miesto taryba nutarė leisti vėl 
rodyti krutamus paveikslus, tea
truose sekmadieniais, bet ta są
lyga, kad kiekvienas “seansas” 
butų pradėtas su malda.

Krutamu paveikslų rodymas 
sekmadieniais čia buVo užgin
tas prieš dvejus metus, kai 
burmistru buvo išrinktas “pry- 
čeris” Rev. S. A. Hughart.'

Amerikos fabrikai 
neteks bolševikų 

užsakymų
MASKVA, gruod. 7. — So

vietų vyriausybė ketina nebe
duoti Jungtinėms Valstybėms 
užsakymų įvairioms mašinoms 
dėlto, kad Amerikos konsulas 
Berlyne, tariamai instrukcijo
mis iš Washingtono, atsisakė 
duoti vizą Dibbettui, vyriau
siam Nižninovgorodo automo
bilių įmonės inžinieriui.

Užsakymai, siekiantys mili
jonus dolerių, busią perkelti į 
Angliją ir Vokietiją.

Valstybes nenori 
skelbti savo jėgų 

kolonijose <
GiENEVĄ, Šveicarija, gruod. 

7. .— Debatuose dėl nusigink
lavimo paruošiamos komisijos 
raporto Franci ja,, o kartu su 
ja Anglija, ir Japonija, smar
kiai pasipriešino Italijos pasiū
lymui, kad valstybės praneštų 
pilnai apie savo karo jėgas už
sieniuose.

Nors Tautų Sąjungos kon
vencija, kurią visos keturios 
valstybes pasirašė, reikalauja, 
kad konvencijos nariai paduo
tų smulkmeningų žinių apie sa
vo armijas ir laivynus, tačiau 
savo jėgas užjūriuose tos val
stybės nori laikyt slapty.

1,1 i. r- ,

10 jurininkų; išgelbėti •*
■ I

CHARLESTON, S. C., gruod. 
7. — Atlanto vandenyne va
kar buvo išgelbėti 10 jurinin
kų, sudužusio žvejų laivo U-ll 
įgulos žmonių. Per keturias die
nas jie buvo valtelėj vilnių bla
škomi, iki pagaliau buvo pa
kraščių sargybos laivo pastebė
ti ir išgriebti.

LISABONAS, Portugalija, gr. 
7. — Policija^ darydama dau
giau kratų, surado dar 74 bom
bas. Prieš tai įvairiose sostinės 
dalyse buvo suimta apie 100 
bombų. .

Gen. Kaišek pradeda 
opensivą prieš kinų 
komunistų bandas

Provincijų karo vadams įsako 
per šešias savaites išvyti rau
donuosius iš jų pagrobtų mie
stų

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
7. — Gen. čiang Kaišek, cen- 
tralinės kinų valdžios galva, iš
vyko j Kiangsi provinciją, kur 
jis pats vadovaus kampanijai 
prieš komunistus ir banditus, 
siaučiančius provincijose į pie
tus nuo Jangtse upės.

Prieš išvykdamas, gen. Kai
šek išleido kariuomenių vadams 
Hunano, Hupeh ir Kiangsi pro
vincijose įsakymą, kad visi mie
stai, kuriuos laiko užėmę ko
munistai, butų per šešias savai
tes iš jų atimti.

Sovietų diplomatas 
misteringu budu

mirė Romoje
ROMA, gruod. 7- — Kažko

kia paslaptis ^dengia Eugeni
jaus Levino, pirmo sovietų am
basados sekretoriaus ir charge 
d’affaires, mirtį. Leviną rado 
praeitą penktadienį negyvą jo 
ofise. Šalę buvo pamestas re
volveris. Oficiali sovietų žinių 
agentūra Tass paskėlbė, kad 
Lcvinas pats nusižudęs dėl ne
sutikimų šeimoj. . ?. f

Iš ištikimų šaltinių yra ži
noma, kad per paskutinį mė
nesį Levinas buvo be galo su
sinervinęs. Taip pat yra žino- 
ma> kad jis bijojo atšaukimo^ 
į Maskvą.

3 berniukai prigėrė le
dui jlužus

FINDLAY, Ohio, gruod. 7.
— Riverside Parke vakar se
name vandens rezervuare pri
gėrė trys berniukai, visi 16-17 
metų amžiaus. Jie bandė čiuži
nėti, bet ledas buvo netvirtas
— įlūžo.

Rykovas, sovietų prezi
dentas, grįžo į Maskvą

’ . ...____ ■ _ _____ ♦

MASKVA, gruod. 7. —Alek
siejus Rykovas šiandie grįžo iš 
atostogų ir ėmė vėl eiti savo 
pareigas kaip sovietų sąjun
gos liaudies komisarų tarybos 
prezidentas. . :

Tai parodo, kad pranešimai 
užsienių spaudoj, busią Ryko
vas praradęs Stalino pasitikė
jimą ir tapęs ištremtas į Kau
kazą, buvo neteisingi.

Pabėgusių pamišėlių 
kriminalistų 4 suimti

1 * 1 - " 1 t

NEW YOllKAS, gruod. 7— 
šešių pamišėlių kriminalistų, 
kurie praeito ketvirtadienio nak
tį pabėgo iš valstijos pamišėlių 
namų Mattewane, keturi buvo 
šį rytą suimti Brooklyne. Kitų 
dviejų dar ieškoma.

64 asmens mirė per
tirštą rūką Belgijoj
300 kitų guli ligoninėse—Nei

gia įtarimus, kad tai buvę 
vokiečių dujos

LIEGE, Belgija, gruod. 7.— 
Tiršta, šalta ir mirtinga migla, 
kuri per keturias dienas laikė 
užgulus pietinę Belgiją, paga
liau vakar pranyko ir kraštą 
vėl nušvietė saulės spinduliai.

Oficialiomis žiniomis, per tą 
misteringą miglą Engis apie- 
linkėj, netoli nuo Liege’o, 64 
asmenys mirė, o daugiau kaip 
300 kitų guli ligoninėse su rim
tai pažeistais kvėpavimo orga
nais/

Gydytojai ir mokslininkai, 
padarę oro tyrinėjimą paliesto
je srity, taipjau padarę miru
siųjų kūnų skrodimą, mano, 
kad mirimų priežastis buvus 
nepaprastai šalta tiršta migla, 
kuria kvėpuodami silpnų plau
čių žmonės negalėję atlaikyti.

Gydytojai nugina kilusius į- 
tarimus, mirčių priežastis ga
lėjusios būti nuodingos dujos, 
vokiečių okupacijos metais kur 
paslėptos žemėse ir dabar pra- 
simušusios laukan.

220 asmenų sužeisti 
per neramumus

Indijoje
LONDONAS, gruod. 7. — Iš 

Bombėjaus praneša, kad vakar 
ten įvykę didelių indų naciona
listų neramumų. Susikirtimuo
se su policija buvę daugiau kaip 
220 indų demonstrantų sužei
sta, kurių 123 buvę nugaben
ti į ligonines. Keletas naciona
listų vadų suimti.

Daiktai prieš 3000 metų

VARNIAI. — Neseniai ve
dant melioraciją netoli Varnių 
prie Biržulio ežero rasta bron
zos gadynės sodyba. Sodyboje 
rhsta gražus bronzinis kirvu
kas (toks pirmhs Lietuvoj) ir 
kauliniai įrankiai tinklams me
gzti, siūti. Netoli sodybos ras
ta žmogaus kaukuolė.' Sodyboj 
aiškiai žymu baslių ir šiaip me
džių pėdsakai. Apie tą radinį 
pranešė prof,'Volteriui radėjas 
kulturt. P. Shlemis ir daiktus 
dovanojo Kauno Miesto Muzie
jui. \ .

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
Atdara kąsdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chirago, Dl.
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Sovietams vėl yra 
vargo su vaikais •į •

100,000 vaikų bastosi, tėvų pa
mestų dėlto, kad negal duo
ti jiems duonos '

RYGA, gruod. 7. — Maskvos 
“Izviestijų” pranešimu, sovietų 
sąjungoj šiandie yra daugiau 
kaip 100 tūkstančių vaikų, ku
riuos tėvai pametė, nepfaleda- 
mi jų išmaitinti.

Būriai vaikų, avižiaus nuo 
8 iki 14 metų, palikę kaimus 
bastosi j miestus, tikėdamies 
ten rasti kur prisiglausti per 
žiemą. Vaikų namai yra per- 

[pildyti ir policija kasdien areš
tuoja mažus alkanus pabastas 
už vagystes.

Pasak “Izviestijų”, susisieki
mo komisarijatas atkartptinai 
reikalavęs instrukcijų, kur dė
ti vaikus, Suimtus traukiniuo
se keliaujančius be bilietų.

Benamiams vaikams jau yra 
įsteigta koncentracijos stovyk
lų, bet, kaip sako, daugybė vai
kų miršta jose nuo ligų ir dėl 
stokos maisto.

Sako, Leningrade če
ką sušaudžius 17 

šventikų
RYGA, gruod. 7- — Latvių 

spaudos žiniomis, Leningrade 
tapę sovietų žvalgybos slapta 
sušaudyti septyniolika šventikų 
(stačiatikių kunigų). Ilgą lai
ką jię buvę laikomi kalėjime 
dėl to, kad atsisakę mesti ku
nigystę. ./

Prašo daryti galą peš
tynėms tarp komu

nistų ir policijos
NEW YORKAS, gruod. 7.— 

Del nuolatinių komunistų ir po
licijos batalijų Zelgreeno kafe
terijos apielinkėj, W. 34toj gat
vėj, tos apielinkės krautuvinin
kai ir kiti verslo žmonės krei
pėsi į merą Walkerį, prašyda
mi, kad netvarkai butų pada
rytas galas, nes dėl nuolatinių 
riaušių jų biznis labai nuken
čia.

Komunistai jau kelinta savai
tė pikietuoj-a Zelgreeno kafete- 
riją, kurios visi darbininkai ir 
tarnautojai yra unijistai, pri
klausą Amerikos Darbo Fede
racijai, o dėlto nieko bendra su 
komunistais nenori turėti, s

Bedarbis nusižudė
MILWAUKEE, Wis., gruod. 

7. — Negalėdamas niekur gau
ti darbo ir vargo kankinamas 
nusišovė čia Joseph Puza, 26 
metų amžiaus vyras.
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Medicinos Erškėčiu Takas
Rašo Dr, A, J.. Karalius

{v'adėlis.—Medicina, kaip ir 
visi kiti mokslai, turėjo savo 
kankinių, savo kovotojų, ku
riuos prietaringai žmonas viso
kiais budais niekindavo ir dar 
teheniekina; kankindavo ir dar 
tebekankjna. Visas žmonijos 
progresas tereiškia tiktai vieną 
žiaurią kovą prietarų su teisy
bę tamsos su šviesa. Fizika 
turi savo Galilėjus, Brunus. 
Medicina savo Simpsonus: Dr. 
Agnė Simpson 154)1 m. sude
ginta ant laužo už tai, kad ji
nai vienai anglų moterei davė 
vaistų, kurie stabdo gimdymo 
skausmus...

Man šitame rašinėly rūpėjo 
tiktai faktai surinkti. Jei krikš
čionybė tūkstančius meti) slo
pino ir dalinai dar tebeslopina 
medicinos progresą, tai istori
nis faktas, kurį galite rasti Ro
mos katalikų bažnyčios istori
jose, parašytose gerų ir patiki
mų dvasiškių: rasite, jei ieško
site, bažnyčios šventųjų tėvų 
pareiškimuose ir aplamai bio
grafijose šventųjų. Visi pa
duoti faktai paimti iš A. W. 
AVhite’o raštų. O šis rašytojas, 
kaip tik ir naudojosi origina
lais, ir jisai nėra jokis ateis
tas. Jisai turėjo puikių progų 
atatinkamuose archyvuose pa

demonai.
Egipte

Oziris ii

ntas. Jų sąprotavimai buvo ga
na sveiki ir logiški.

Krikščionybės įtaka
IŠ vienos puses krikščiony- 

bes įtaka buvo labai gera ir 
kilni; krikščionybės išplatiną 
gailestingumo ir pasišventimų 
idėją. Visuose kraštuose kri
kščionys' pristeigė ligoninių ir 
suorganizavo gailestingųjų se
serų armiją ligoniams prižiūrė
ti.

Iš kitos pusės krikščionybe, 
švelniausia pasakius, medici
nos progreso kelią erškėčiais 
nuklojo. Kartu su Kristaus 
mokslo plętote bažnyčios tėvai 
pradėjo kurti teologiją, kuriai 
teorijų sėmė tai iš stabmeldžių 
religijų, tai iš hebrų šventraš
čio. Ir teologija pakirto span 
nūs medicinai. Mat, teologai 
pradėjo skelbti, kad liga tai 
Dievo bausmė arba velnio už
mačia, ir ligų gydymas vėl ta
po atiduotas Dievo tarnams. 
Teologai pririnko įvairių įvai
riausią pasakojimų apie šven
tųjų nuveiktus darbus, Atsira
do milionai stebuklų. Visuose 
kraštuose tapo įvesta savo'rū
šies prohibiciją: daktarus baus
davo už gydymą vaistais, kai 
musų laikuose, kad Amerikoje 
baudžiamu už pardavinėjimą 
degtinės.

Nėra abejonės, kad daugumu 
teologų ir bažnyčios tėvų buvo 
geri žmonės ir su tikrai gerais 
norais, bet mes vis tiek turi
me skaitytis’ su istorijos fak
tais, pavienių asmenų neužtah 
binėdami.

Iš kur pareina ligos
Šitą klausimą laukiniai leng

vai išrišdavo: ligas pagamina 
negeros dvasios arba 
O ligas gydo dievai, 
mędeciną praktikavo 
Izis, Asirijoj Gibil,
Eskulapas, Judėjoj Jahova; ki
tur šimtai kitokių dievų ir 
dievukų. Aiškus dalykas, kad 
visi dievai turėjo savo tarnų 
kunigų, kurie žmonėse įsistip
rinę tuoj aus ir pradėjo gydyto
jo pareigas eiti.

Egipte ir Grekijoj jau žiloj 
senovėj pradėta ieškoti kitokių 
priežasčių. Apie penkis šim
tus metų prieš musų erą Gre
kijoj žydėjo filosofija ir kiti 
mokslai gavo savo pradžią. To
je gadynėje gyveno ir veikė 
vienas didžiausių žmonių visoj 
istorijoj Hipokratas, kuris, at
metęs senąsias tradicijas, pra
dėjo kurti 
Hipokrato 
bn ilgiausias 
palik inys.
l>erejo į garsiąją Aleksandrijos 
mokyklą, kur Herofilas ir Era- 
zistratas medicinos mokslą dar 
toliau išvystė. Jie pradėjo 
pjaustyti lavonus ir kurti ana
tomijos mokslą, be kurio medi
cinos mokslas stačiai neįmano-

medicinos
mokslas

žilosios
Paskui jo

mokslą, 
pasiliko 
senovė 
mokslas

Atffaukite Sveikatą ir 
Spėką Su Šiuo Ma

loniu Totniku
Jeigu jus esate nerviškas, jaučiatės 

suniegalčję. turite konstipaciją. nevirški
nimą. pilvo pakrikimu, arbt jei jus ma
note. kad jūsų kraujas yra suliesėjęs ir 
jūsų sistema yra reikalinga toniko, pa
bandykite V1Z. kuris per 50 metų buvo 
slaptas medikalis receptas Dr. A. G. 
Chatnes, garsaus Kontinento gydytojo, 
kuris praktikavo medicina kaip Euro
poj. kaip Amerikoj. Anne M. Poshek, 
1003 5 Avcnue M, Chicago sako; “Ke
letą mėnesių atgal aš buvau taip šunie- 
galėjusi, kad aš bijojaus visiško nervų 
pakrikimo. Man skaudėdavo dešiniojoj 
ir kairiojoj rankose, bet priėmus pirmą 
bonką VIZ. skausmai išnyko ir aš ne- 
pa)ėgiu užtektinai pagirti jj. kaipo to
niką. Tikrai siunčiu jums savo padėką 
už pagelbėjimą man vėl atgauti norma
lę sveikatą.” VIZ yra mokslinis jungi
nys pačias Gamtos gyduolių. Jis yra 
padarytas vien tiktai iŠ ekstraktų ge
riausių gydančių žolių, lapų, šaknų, ir 
žievių, kokias tik žino medikai? profe
sija dėl žmonių ligų, nuo kurių varto
jo Dr. Charncs ir tiek daug dabar var
toja. Pabandykite padaryti 
VIZ. Jus galite gauti $1.00 bonką sa
vo aptiekoje.
mais per 10 dienų. Jeigu jis nepadarys 
dėl jus stebuklų.
aptiekininkui ir gaukite pinigus atgal. 
Tai yra jūsų garantija nuo Herb Tonic 
Corporation, savininkų VIZ. 179 Nortb 
Wells St.. Chicago.

(Amrarslnimaal

banffrmt
Imkite sulig nurody- 

i 
sųgr^žinkit* bonky

1 '■ ■ i -Vi ■ ■ 8 !   

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4358 So. Rockvell Si..

Kaip atsirado stebuklingi 
gydymai

visuose amžiuose 
dievino savo, vadus 
pasižymėjusius žmo-

žmonės 
garbino ir 
arba šiaip 
nees ir jiems priskirdavo virš- 
gamtiškų gabumų ir sugebėji
mų stebuklus daryti. Žingeidi! 
patirti kokiu budu stebuklai iš
sivysto. Paimkime vieną asme
nį, kurio biografija smulkme
niškai jo paties parašyta. Tą į 
visiems krikščionims žinomas 
šventas Franciškus Ksaveras.

Ksaveras’ buvo ispanų didžiu-, 
nas, gabus žmogus, talentingas. 
Jisai labai greitai įsigavo į 
profesorius Paryžiuje, bet su- 
tikęs garsųjį Loyolą metė 
profesoriaus karjerą ir tapo 
misionierium. Ksaveras iškelia
vo i rytus' stabmeldžiams Kris
taus mokslą skelbti. Jisai dar
bavosi Indijoj,ir Japonijoj. Mi
rė San Chan saloje kaipo kan
kinys už Kristaus mokslą. Ji
sai paliko daugybę laiškų, ku
riuose detaliai aprašo savo dar
buotę, bet apie stebuklus nie
kur nieko nekalba, net neužsi
mena. Gyvenusieji jo laikuose 
rašytojai apie. Ksavero stebuk
lus irgi nieko nekalba.. Ksave
ras skundžiasi, kad jam sunku 
susikalbėti, kad tie stabmel
džiai nenori Kristaus mokslo, 
bet kai Ksaveras padaryta 
šventuoju, tai biografai jau 
jam visokių stebuklų priskiria: 
sako jisai kalbėjęs visomis kal
bomis, stebuklingai ligas gydy
davęs, net iš numirusių prik^l-

Pirmą žymiausią K.avero 
biografiją paraše jėzuitas Ema
nuelis Acosta, žymus misionie
rius ir rašytojas, kuris darba
vosi tuose pačiuose kraštuose. 
Reiškia jisai Ksavero darbuotę 
gerai žinojo. Acosta labai ge
rai kalba apie Ksavero darbus, 
bet apie stebuklus nė žodžio... 
Acosta apgailestauja, kad mi
sionieriai neg-ali stebuklų dary
ti ir dėlto jiems nesiseka. Ir 
šiuo klausimu jisai daug kalba. 
Jo išvada šitokia; apaštalų lai
kuose nemokšos mok indą voin ly
kytus, Oi jo lakuose mokyti 
misfomeriąj mokina, nemokšas, 
tai jiems, esą, stebuklų ir ne
reikią^ Ir deL to stabmeldžiai 
Kristau* nutolo mataru. (Gur
neli Universiteto knygyne ran
dasi Aęosto raštų))

155$’ Mi Ksaveras^ mira i* 
tuojąus apie jų,darbuotę pradė
jo dygti |vwių įvairiausių ste
buklų. Užmiršo teologai patiem 
Ksavero rašytus laiškus, užmir’ 
šo garsiojo Acaataš raštu*... Ir 
atsirado Šimtai įvairių biogra
fu ų ir pridygo nauju stebuklų, 
16^2 m. Ksaveras padaryta 
šventuoju. Visų. šventųjų gy
venime, lietuviškoj kalboj gali
te patyla susirastiKsaveroude- 
buklų,. Ir beveik visi krikščio
nių, šventieji gydydavę ligas. Ir 
laikui bėgant, kaip jau sakiah, 
krikščionis nukirpo medicinai 
sparnus', o gydymą padavė dva
siškiams... Visur pridygo ste
buklingų relikvijų, stebuklingų 
šaltinių ir šiaip šventų vietų.

Stebuklingai gydymas
Viduramžiuose krikščionių 

galvočiai vadovavosi stebuklin
gais gydymais, o paprasti žmo
nės, žinoma, jiems pritarė., 
šventas Augustinas buvo dide
lis bažnyčios stulpas, o bet-gi 
jisai rimtai. kalbą apie vieną 
smuklininką, kuris tūlais vais
tais galėdavęs savo kostume- 
rius paversti į naminius gyvu
lius (šunis, kates ir. kt.). Jisai 
rimtai sako, kad Visagalis gai
dį ant tiek pamėgo, jogei gai
dys užmuštas negali suputi...

Visi šventi bažnyčios tčvai 

labai rimtai stebuklus garsino. 
Bet stebuklus garsino ir stab
meldžiai. Senovės dievų na
muose randame paliudymų apie 
stebuklingus išgydymus,^tokių 
paliudymų randame ir musų 
dienų stebuklingose vietose 
(pv. Liurde ir kt.) Visų religi
jų/ šventieji stebuklų daryme 
specializavosi ir dar tebespeci- 
lizuojasi- - tai patys gerai žino
te. šventas Ambrozas aiškiai 
pasakė: “Medecinos mokslas 
priešingas’ dangiškam moks
lui”... Ir visi kiti šventi bažny
čios tėvai jam pilnai pritarė.., 
Gaila, bet mums minėti faktai 
liepia pasakyti štai ką: Ktis- %

taus mokslo skelbėjai stengėsi 
mediciną 
bet faktai

sunaikinti... Gaila... 
faktais ir palieka.

Velniai

krikščionys apie vel- 
kalbėdavo. Jie visi

Pirmieji 
nius daug 
tikrino, kad ligas velniai paga> 
mina. Tai iš stabmeldžių pa
imti prietarai ir į bibliją įra
šyti. šv. Paulius' aiškiai sako, 
kad pagony dievai ta į velniai. 
Origenas ir-gi sakė; velniai li
gas pagamina, šventas Augus
tinas ir-gi pritarė, kąd veL 
niąi kankina krikščionis ligo
mis... Nazianzo (rregurąs tvliy. 
tino, kad vaistai be jokios nau-t 
dos, o šventieji galį ligas ste
buklingai išgydyti. Bernardą# 
perspėjo vienuolius- nevartoti 
vaistų, nęs medicinos mokslas 
esąs priešingas dieviškam mo
kslui-

Relikvijos

Ir ligas krikščionys gydydavo 
relikvijomis^ kurių i komercine 
vertybė dažnai būdavo žymi* 
1Q56 m. francų valdonas sumo
kėjo dešimts tukstančiy solidų 
už relikvijas. Justo ir Rastom. 
Vokiečių imperatorius vienu 
laiku pareikalavo švento Gre- 
goro rankos, kaipo garantijos 
už įsteigimą rinkos. Soissons 
vienuolynas praturtėję iš . šven
to Sebastiono kūno. Rymas, 
Canterbury, Treves, Marburg 
ir kt. dideli miestai iš relikvi
ją darė didelį biznį. Susikūrė, 
įvairių korporacijų, kurių dali
ninkai pralobo iš stebuklingų 
gydymų relikvijomis. Ir, žino
ma, visais budais relikvijų sa-»

katedrai 
Vienok 

pačiame 
buvo ir 

jie

viniukai ataugėsi mediciną-slo
pinti. '

Relikvijomis gydymas yrą 
fetišizmas, kuriuomi laukiniai 
ligas dar ir šjąiyjien tebesigy- 
do. Laukiniai šventųjų kaulų 
neturi,— jie vartoja akmenu
kus, zuikio kojas ir kt. Relik
vijų išpopuliarizavime gal būt 
daugiausia pasižymėjo Kolonas 
(Coloflme). Kolono katedroje 
yra, Trijų Karalių kaukoles, ku- 
rios ilgus šimtmečius 
daug turtų sukrovė 
kiti kunigai tame 
miestą, anot Whito,
dievobaimingi ir gudrų® i 
kapinėse suradę kaulus švento 
Gereona Kitoj bažnyčioj, tuo 
pačiu laiku atsirado kaulai 
šventos Uršulės ir kitų nekal
tų. męrgęjių. Vėliau® paaiškėjo, 
kad tie kaulai vyriškių, bet ku
nigai jais ligas kaip gydė taip 
ir gydė ilgus šimtmečius. Prof, 
BuckJand surado, kad šventos 
Rozalijos Palermos bažnyčioj 
kaulai visai ne žmogaus, bet 
ožkos kaulai, bet jų vertybė 
nuo to nesusimažino...

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Nekosekit!
Gaukit jrfeitą parelbą 
nuo tu krunupiančių, 
draekan<4u> kopuiių. Su. 
8tab<lykit keldinanti ku- 
tpnlmą su Severą's 
Cougrh Baliam., Motinu 
ir vaikų n.ėgianiaą per 
40 metus. Saugus, veik
mingus. Jūsų aptlekl-
ninkas turi j|. Dviejų j

k dytjtių. ir 50c. 9 Z
r VartokitSeVera’sColdTabletei 

—Severą^ 
COUGHBALSA

.!

Kalėdom;
lįiii. ----------------- -------------- ;

Naujiems.

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VĄSU JŪSŲ VĄRpŲ IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR 

Turime didelį, 
šokiausios rūšies 

v* k*Iidiu iuii|^ ovcįi vęni9« 
Turime brangių iįr labai pigių 
labai gražių di ' ‘_ 
sveikinimų su maigais kpnvęrtaU, su 
jūsų vardu ir payarde tik už $If75. 

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPEJLIUS,

Priimame orderiu? laiškais ir 
pasiundame paštu.

pasirinkimą vi- 
„ sveikinimų atek 

nančiomįi šventoms.
1 ų ir labai pigių 12 

įdėlių paauksuotų j>a-

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

r. . , ,į ■< i.. OI, nnniriniąiMgB
i*.,,, . ,,,,, , w-

■■H .--------------------------------------

Tikrąją

$1.25

Šis žmogus serga nuo šalčio. Šalčiai yra 
pavojingi — pašalinkite savo šaltį ir iš
vengėte sukesnių ligų.

VARTOKITE
BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ (KRAUJO) ARBATĄ 35c — 75c

Šaknys, žievės, lapai, žolės ir augalai šiuose vaistuose padaro riebų, stiprą 
kraują. Imkite ją labai karštą, kad išvaryti nuodus iš jūsų sistemos ir pagel
bėti nugalėti šalčius. Ji turi būti kiekvienuose namuose -r- kiekvienas turėtų 
vartoti ją. Klauskit savo aptiekininko, arba aš prisiųsiu apmokėtu paštu vieną 
llltlpll /iLlumn 1 I Daic ilrirl/itA A r 1 114”) k 110 ?

MARVEL PROD. ęO 106 MARVEL BLOG., PITTSBURGH, PA

cIąrles.
RDGGLESa

l born -l* 
LOS ANGELES,
į ’ical.; x
> 1890,/

WORKED IN
HI5 FATHER'S

DRUGČ

STOQC

STMHEDTO 
ae a 

DOCTOR.

Šalčiai, kurie išsivysto 
|Į pneumonią 
lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritacij^ ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą vcMcimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai privėda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Cręomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas inedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko greiijalvĮ

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų, gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
/ KLIUBO dabar.

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišenlaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

1/ 1 1 *Kalendori
V v • r "”T" » r ' t v '* • •

DAR YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 
KALĖDŲ DOVANOMS

i

)S DAR TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ NUPIGINTA KAINA
$18.00 už 100, dabar $10.00
$15.00 už 100, dabar $8.00

BIZNIERIAI
SAKYMUS

PRAŠOMI PRIDUOTI SAVO UŽ- 
KAIP GALIMA GREIČIAUS

Kreipkitės j

Nauj
1739 So. Halsted St
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Pinnadienis NAUJIENOS, Chicago, III.

Kokios Profesijos Mokintis Gaunamas pelnas busiąs dali moterys viena lietuve, viena

Ruso Dr. A. Montvilas

(Pabaiga)
Prisieina knistis po tokius de
talius, juos išpusti, suprasti ir 
atsiminti, kuriuos normalus 
žmogus vadina sausais ir nuo
bodžiais. Prastesnėse mokyklo
se, kur viskas tik ^paviršiais 
perbėgama, tp apsunkinimo nė
ra.

Aplamai, kad būti geru advo
katu, reikia lankyti gerą mo
kyklą, kad gavus tinkamą pa
grindą toles’nėms studijoms ir 
praktikai. Reiškia, išeiti j ad
vokatus geroj mokykloj kai
nuoja tiek pat arba daugiau, 
kaip išėjimas į gydytojus.

Ofisto atidarymas kainuoja 
brangiai, jei norima turėti rei
kalingos knygos. Pas naują ad
vokatą, kuris praktikuoja vis
ką, klijentas kreipiasi tik men
kesniais reikalais. Norint dau
giau uždirbti, prisieina specia
lizuotis kokioj vienoj šakoj. 
Užtat didžiuma naujų advoka
tų eina klerkauti į advokatų 

už $15, $18 ir $20 są- 
Po kelių metų jie at- 

savo ofisus arba j ieško 
korporacijose bei val- 
Vieni yra patarėjai kor- 

interesų gynė-

susitvarkę už kitus. Pas 
yra vienodumas ir draus- 
Kad tapus Bymo arba Ro- 
bažnyčios kunigų reikia

firmas

ta. Kunigams vį.< labiau pri- 
. seina kovoti ir jų ateitis neiš- 
spėjama. Rymo katalikų baž
nyčios kunigai, turbnt, yra ge
riau 
Juos 
m ė.
mos
pabaigti high schoolę arba jai 
lygią mokyklą ir mokintis’ 4 
metus seminarijoj. Išimtinuose 
atsitikimuose leidžiama kuni
gauti su mažesniu mokslu. Tū
los seminarijos nereikalauja 
high schoolės, nes pačios pri
ruošta kleriką. Priimami yra 
klerikais kolegijas lankiusieji 
arba baigusieji, nors tokių kle- 
rikų nedaug. Nors' tūlos pro
testonų sektos gali pasigirti 
augštais mokytais kunigais, 
vienok Romos katalikų kunigi
joj pilnų nemokšų visai nėra, 
kas nėra retenybė pas tūlas ki
tas > sektas. Tūlos protestonų 
sektos specialių pareigų ėjimui 
reikalauja kunigų, baigusių 
universitetus. Ne visi kunigai 
užsiima darbu parapijose: vie
ni tampa misionieriais, kiti mo
kytojauja seminarijose 
tikybos kolegijose bei 
dienio mokyklose, treti 
tikybiniu žurnalizmu,
tvarko labdarybės ir joms pa
našias įstaigas. Kurie nori mo
kytojauti seminarijose ir tiky
binėse kolegijose, turi būti bai
gę kurią nors mokslo šaką: 

‘kalbos, literatūrą, sociologiją, 
isteriją, filosofiją ar ką kitą 
svietiškoj arba dvasiškoj mo
kykloj.

Daugelis Amerikos universi
tetų turi teologijos mokyklas. 
Tūlos jų prastos, kitos stato 
aukštus reikalavimus, tai yra 
kai didatai turi būtį baigę pri- 

schoolę ir mokin- 
teologijos mokyk-

ir savo 
sekma- 
užsiima 
ketvirti

Klebono rauda
KALNAS. — Panemunėlio 

klebonas per pamokslą aprau
dojo' ateitininkus. Girdi, atsi
radę tokių bedievių, kurie įkal
bėjo valdžiai, kad uždarytų at
eitininkų organizaciją. Kai val
džia uždarė “Kultūros” būre
lius ir “Jaunimo Sąjungos” 
skyrius kunigėliai skelbė, kad 
valdžia labai teisingai daro, nes 
uždaro “bedievių” organizaci
jas”.

Dabar valdžia uždarė “vė
žių“ organizaciją, nes ateitinin
kai nežengė į 
bet gyveno 18 
rių nurodymais.
dabar sakom.

o ne kiekvienas sau rinks mo
kestį. Be to, autobusininkai tu
ri apdrausti tiek keleivių, kiek 
jo autobuse vietos. Tuo bildu 
kasmet apdraudimo įstaigoms 
išmokama per 15,000 lt., o prak
tika parodė, jog nelaimių su 
keleiviais bcveity kaip ir nebu
vo. Todėl jie kalba, kad geriau
sia butų apsidrausti kad ir pa
čioj savivaldybėj, kur ilgesnį 
laiką iš apdraudimo mokesčio 
susidarytų stambi suma ir ją 
galėtų sunaudoti kokiems nors 
reikalams, užuot palikus apdr. 
įstaigai.

žydė — Kauniške Damicelė 
jMaslauskienė ir Lansmaryiitė 
iš Lazdijų.

Verslo leidiniai būna 3-jų 
rusių lengviems automobi-

krovinių 
■•ir pagalinus — visų rusių ma
šinoms, vadinas, ir autobu
sams. Dvi moterys — šoferės 
gavo'2-jo laipsnio leidimus, t. 
y. negavo valdyti autobusų.

naują gadynę, 
amžiaus klebo-

Štai ką mes

1,600 šoferių Lietuvoje
Leista verstis soferiavimu tik 

dviem moterims.

Galutinai tvarkosi Kau 
no autobusų susi

siekimas

darbai
Iki šiol
išduota

1,311

jau
jau 

vers- 
leidi-

Darykite 
Rekordus 

Namie
> Nauja

Victor Radio
Rekordu darymo

ELECTROLA

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

,r['AI yra pinku jeigu gali taip
* padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pliarmacal Co., Saint

s i daro 
vietos 
džioj. 
po racijoms ir ji,

^jTti^kiti gauna valdiškas vie
tas, treti užsiima private prak
tika. Abelnas uždarbis pirmus 
metus yra $700, penktus metus 
apie $2,600. Po 10 metų gali
ni auždibti $5,000 ir $6,000. Di
džiuma uždirba kur kas mažiau, 
tūli pralobsta.

Tie, kurie' stoja prieš teisė
jus ir prisaikintųjų teismus 
(jury) privalo turėti gerą iš
kalbą, bet plepėjimas ir šuka
vimas neturi vertės, jei advo
katas nežino įstatymų ir pa
grindinių dalykų. Jis turi būti 
susipažinęs ir su istorija, ir li
teratūra, ir mokslais, ir žmonių 
savybėmis, ir .draugijos 
tvarkymu.

Kadangi energingi ir 
žmonės linkę yra tapti 
katais, tai profesija taip
pildė, kad daugeliui neliko ko 
veikti.

Pripažintas mokyklas baigu
sieji gali laikyti kvotimus bile 
kurioj valstijoj ir juos išlaikę 
ten praktikuoti. Be kvotimų 
priima netoli visos valstijos, 
jei advokatas yra praktikavęs 
5 metus kurioj nors kitoj vals
tijoj-

Moterų advokačių Amerikoj 
yra virš 2000. Jų uždarbis men
kesnis, negu vyrų.

Kunigavimas

K AUNAS. — Teko patirti, 
kad visi Kauno miesto susisie
kimo autobusų savininkai susi
būrė ir žada įsteigti kaip ir au- 
tobusninku sindikata savo rei
kalams atstovauti. Toks susita
rimas pas autobusų savininkus 
iki šiol buvo tik ten, kur buvo 
paliečiama rcprezentatyvč dalis.

Pirmiausia autobusininkai ža
da sutvarkyti kiek kitaip pa
tį judėjimą, nes dabar kyla 
įvairių nesusipratimų dėl auto
busų pertekliaus svarbiose li
nijose. Kaip žinoma, autobusai 
turi kursuoti kas 3 minutes. 
Tokiam kursavimui, sako, pa
kaksią mažesnio skaičiaus auto
busų, o likusieji bus atsargoj.
J 1 —— " ------

KAUNAS. Šoferiams kvos
ti komisijos 
eina galop, 
iškvosta ir 
lo reikalams
mų, asmens reikalams 293 lei
diniai. Vadinas, turini dabar 
1,604 pilnateisius šoferius.

Daug kas laikė 2 syk. Buvo 
duodama pataisų, atidėjimų. 
Dar yra paduota apie 200 pra
šymų. Liki Naujų Metu jau 
bus visi iškvosti. y

Dabar egzaminai bus tik 
Kaune. Komisija kurį laiką 
dirbo Šiauliuose, kur kvotė šo
ferius iš visos šiaurines Lie
tu VOS.

Asmens reikalams gavo šo
ferių leidimų daug panelių ir 
ponių — dvarininkių, valdi
ninkių, studenčių ir tt. Bet 
verslo reikalams išlaikė egza
minus visoj Lietuvoj tik dvi

RE-57 $285.00 
B* Radlotron, 

Lengvi 
išmokėjimai

Feena-mint
LaxativasI 

įturj jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose —l$c,2$G

s'usi-

gabus 
advo- 
prisi-

Amerikoj esama 125,000 vy
rų ir 2000 moterų kunigų. Reiš
kia daugiau negu advokatų ir 
tik biskį mažiau negu muzikan
tų. Tikra skaitlinė 1920 me
tuose buyo 127,270. Dabar jų 
yra gerokai daugiau, čia pri- 
'skaitoma visų tikybų kunigai 
—katalikų, protestonų, žydų ir 
kitų. Reiškia iš religijos mo
kinimo ir tarpininkavimo tarp 
Dievo ir žmonių pragyvenimą 
daro didelis skaitlius žmonių. 
Neorganizuotų bažnyčių yra 
mažai. Organizuotosios turi 
tituluotus viršininkus, tūli ku
rių žymiai pralobsta. Paprasti 
kunigai kartais prasisiekia, bet 
didžiuma tik pragyvenimą pa
daro, o kiti pusėtinai vargsta, 
ypač protestonų ministeriai ir 
da labiau negrų kunigai. Orga
nizuotosios bažnyčios visgi yra 
susitvarkiusios taip, 
vienas kunigas turi 
pragyvenimą, ar jis 
dus ar geras. Nė
profesijų ir amatų to neturi.

Kadangi šios gadynės kuni
gams nevalia užsiimti nė ad
vokatūra, ne gydymu, nė dau
geliu kitų dalykų, kuomi jie 
užsiimdavo senovėj, publika į 
juos kreipiasi tik tikybos rei
kaluose. Taigi ir jų darbas ir 
įplaukos sumažėjo. Vis dides
nis skaitlius į religiją atsineša 
šaltai, daugelis ją visai atme-

kad kiek- 
užtikrintą 

butų skur- 
viena kitų

dvasiškų mokyklų,

tis 4 metus 
loj.

Yra tokių 
kurios iš gatvės’ šlavėjo į me
tus laiko padaro kunigą. Tūlos 
bažnyčios į kunigus įšventina 
bile tamsunėlį, kuris tinkamai 
Dievui 
mat j

pasitarnauja. Valdžia 
bažnyčių reikalus nesi- 
nepaiso, kokį žmogų jos 
skiria.kunigu

Šitokiai padėčiai esant nėra 
galima tikrai nurodyti, kaip į 
kunigus išeiti—kiek laiko ims 
ir kiek kainuos. Dalykas pri
klauso nuo to, kokios' denomi
nacijos kunigu nori, būti, kokiu 
kunigu ir ką'norėsi dirbti. Juo 
tapti gali ir be mokslo, ir su 
mažu mokslu, ir su augštu mo
kslu. Kur mokslas reikalauja
mas augštesnis, ten paprastai 
uždarbis geresnis ir pragyveni
mas labiau užtikrintas.

Prieš eisiant į kunigus reikia 
gerai apsisvarstyti, ar ši pro
fesija patiks visą amžių. Iš 
kitų profesijų žmonės gali kel
tis į biznį, į kitokią profesiją, 
užsiimti amatu. Pamesti ku
nigavimą ir užsiimti bile kuo 
kitu yra didžiausia sunkenybė. 
Seminarijos auklėjimas žymiai 
pakeičia būdą. ' Visuomehė, 
ypač katalikiškoji atsineša su 
panieka į buvusius kunigus, 
nors jie ir pasiliktų gerais pa- 
rapijonais. Norint kuo kitu 
užsiimti reikia vėl mokintis. 
Nuoširdus ex-kunigai nepataria 
kunigavimo mesti, nes buvęs 
kunigu žmogus veik niekur ne
tinka ir da turi kęsti panieką. 
Todėl kunigavimą ne tėvai jau
nam vaikui turi paskirti, o su
augęs žmogus' gali pasirinkti.

YOURtYto
Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Health y 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Mai^Co^DerL H. S^91LOki» SU Chicn®

Garsinkitės “N-nose

Leiskit mums visa apie tai jums pasakyti:
Smagaus juoko dėl jus pačių... jūsų kūdikių... 

jūsų draugų... girdėt balsus ir rekordus padarytus 
iš radio programų. Palaikykit gyvą, kalbantį nuo
takių priminėją. Rekordai — nesudaužomi, patogus 
persiuntimui. f

Puikiausias RADIO
ELECTROLA j
NAMINIAI
UŽRAŠAI J

Trys Viename

NAUJAUSI VIOTOR REKORDAI 
.- .10 inch, Llsto Kainos 76^ ,

„ GERSIM, Broliai, VtlavosfmV-14040į nou BEOOS 

m J Blesrantas Polka 
¥-14041 j ciiynas poną Kaimai OrkMtra

f Užmlrial Tl»¥ Kapu 
V-14O42į Laiyioe 

a-ianoaf Užpartnlu ¥-14029 į UaoBlBls 

„ . f Repines Polka 
¥-14028 į A||lw žaviu Polka

f Aat Uvollo dvaro 
¥-14026 J Surižlmai

Į iv. Marijos Lletovlp Choras

f Motile Mano 
V-14016? Pirmyn J kova

( S v. Marijos Llitavl* Chorai

Buy gloves with what 
* it savęs

NCra reikalo mokėti 60c ar 
daurlau, kad rauti gerą dantų 
kohele. Lleterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
26c. JI valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitų. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
Bitinai

Padužo* Gripą

v 1 Anykiiia Merplnos 
v*140°l 1 Smasl Kaaatd

¥-14036 j MandrtMhp—Polka 
( Redlo PoAa 

¥-14033] BevarA—Polka
l Chleaios

Yatka Mertra 
Witkow OrkMtra

PadavžM Gnpii

v iinaol ROphraV-14032įVyr< Sairt lirai Ir Varai t Ii

Dvi Didžiausios Lietuvių Krautuvės 
Chicagoje.

Puttnttd
Digestible 

asmilk 
_ itselfl

Žmonių Vadovai
yra reikalingi Pieno!

j^UGŠTAS, vėsus stiklas Bowman Pie
no priešpiečiais ir popiečiais daug 

prisidės prie suteikimo jums greitos energi
jos išlaikyti per visą neatlaidaus darbo die
ną. Jis yra sveikas maistas, kaip ir ska
nus gėrimas. Jums patiks jo geresnis 
skonis. Užsisakykite iš bile kurio 
Bowman pienininko, arba telefonuokite ar
timiausiai jums Bovvmano išvežiojimo 
stočiai.

B OWMAN
MILK

Geresnio Skonio Pienas

Moters!
Apdrauskite 

Savo Kailinius
už mažą

Atlyginimą
ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuo jaus asikreipdąmos į

1739 So. Halsted St., Chicago.

New

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Mapleivood gatvės 

Hemlock 8400
Kampas Richmond gatvės 

Lafayette 3171

delight in
Cheese flavor

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

ApdarytaVIREJE. Išleista 1926 metais . _
1,054 patarimai kaip virti i vairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro.......
Mokykloms ir šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius' sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonitį surašymo. Surašyta visi Lietuvdb kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................... -....................-......
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. x Septyniuose tomuose ......... ...
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......... .7...................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................... ..............
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

193 Grand Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

$3.00

$7.00

Stiil another Kjaft-Phcoix 
triumph! Ncw digestibility, 
hoalth qualitics and delicious 
ncw flavor addcd to chccse.

In Vclvccta all thc valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcitim 
and minorais. Good for every- 
one, including thc childrcn.

Vclvccta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT 
\/elveeta

▼ The Delicious New Cheeie Food

>MEPR|t;ę 
* FOROVER / 
<CVEAR5
2į ouncet foriscents 

pure.
IZfBAKINC 
tlWPOWDFR 

' erficient' 
it3 double actinc
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Netve 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South fialsted Street
Telephone Rootevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subsciiption Ra tęs: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outside of Cbicago 
$8.00 per year in Cbicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Cbicago. III., under the act of Marcb 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdiea, iiskiriaat sek- 
madienius. Leidžia “Naujieną” Bendro- 
ve. 1739 So. Halsted St., Cbicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

“NAUJIENOS” VILNIUJE

Netolimoje ateityje ketina pasirodyti dar vienas 
lietuvių laikraštis vardu “Naujienos”.

Vienas “Naujienas” turime Chicagoje. Antros 
“Naujienos” eina Argentinoje (“Pietų Amerikos Nau
jienos”). Trečios “Naujienos” rengiasi netrukus pradėti 
eiti Vilniuje.

Leisti socialistinio krypsnio laikraštį Vilniaus kraš
to lietuviams sumanymas kilo tarpe tų Vilniaus lietu
vių veikėjų, kurie nesitenkina nei klerikališkai-fašistiš- 
ku “Vilniaus Rytojum”, nei skystai liberališku (Dr. D. 
Alseikos) “Vilniaus žodžiu”. Jie kreipėsi į Chicagos 
“Naujienas”, klausdami, ar amerikiečiai sutiktų padėti 
jiems finansiškai. Užvakar tuo reikalu įvyko /‘naujie- 
niečių” būrio pasikalbėjimas ir tapo nutarta eiti Vil
niaus draugams talkon.

Laikraštis, kurio pirmas numeris gal suspės pasi
rodyti dar prieš Kalėdas, vadinsis “Vilniaus Naujienos” 
ir bus -pašvęstas Vilniaus krašto lietuvių biednuomenės 
švietimui bei jos reikalų gynimui.

Tai nebus emigrantų laikraštis; Lietuvos emigran
tai, beje, dabar yra perkėlę savo centrą iš Vilniaus į 
Berlyną ir, kaip jau buvo pranešta, leidžia Berlyne sa
vo organą. “Vilniaus Naujienos” bus to krašto gyven
tojų laikraštis.

Lietuviai Vilniaus krašte savo masėje yra netur
tingi darbo žmonės. Išffnant palyginti nedidelį skaičių 
inteligentų iiv kunigų ir kelioliką biznierių, visi kiti to 
krašto lietuviai gyventojai yra darbininkai, bežemiai 
ir mažažemiai valstiečiai. Vilniaus krašto buržuazija 
yra lenkiška (krikščioniška jr žydiška), valdžia — taip 
pat. Taigi lietuviai tenai yra dvigubai pavergti: ekono
miškai ir tautiškai. > * <

Kaip vienas vilnietis mums rašo, tenai “žmonių 
skurdas didesnis, negu Lietuvoje”. Bet prieš tą skurdą 
kovoti jiems negali padėti lietuviški klerikalai, kurie 
šiandie, kartu su fašistais, kontroliuoja stambesniąsias 
Vilniaus krašto lietuvių organizacijas, nes Vilniaus 
krašto katalikų bažnyčia yra Lenkijos bažnyčios dalis 
ir lietuvių kunigai turi klausyti Varšuvos įsakymų. Lie
tuviškiems liberalams ekonominė darbininkų ir valstie
čių būklė irgi nerupi; o politikoje liberalai bijo užgau
ti valdovus. Vilniaus lietuviams reikia tokio laikraščio, 
kuris drįstų pasakyti tiesą ir Varšuvai, ir Kaunui, ir 
Vatikanui ir kuris butų suprantamas net ir mažiausia 
apsišvietusiam žmogui. Tokį laikraštį padėti vilnie
čiams įsisteigti ir yra pasiryžę Chicagos “naujienie- 
čiai”.

Jau yra sudėta pinigų pradžiai. Lietuviai studen
tai Vilniaus universitete apsiima aukoti “Vilniaus Nau
jienoms” savo darbą, jeigu mes ištesėsime mokėti už 
laikraščio medžiagą ir spaudą. Kai pirmieji jo numeriai 
pasieks Ameriką, tai amerikiečiai savo akimis pamatys, 
ar jis verta remti, ar ne.

Musų įsitikinimu, masėms skiriamas lietuvių laik
raštis Vilniaus krašte gali daug prisidėti ir prie Vil
niaus klausimo pakreipimo į teigiamą pusę. Be Vil
niaus krašto gyventojų kooperavimo Lietuva Vilniaus 
juk neatgaus. Bet tuos gyventojus reikia pirma apšvies
ti ir suorganizuoti, kad jie pažintų, kas yra jų priešai, 
o kas draugai, ir sugebėtų stoti į kovą už savo reikalus.

Todėl “Vilniaus Naujienų” rėmimas bus mums kar
tu h* praktiškas Vilniaus vadavimo darb&s.

IŠMINTIS PO LAIKO

Kai Voldemaras, Lietuvoje diktatoriaudamas, pa
sirašė konkordatą su Vatikanu, tai fašistuojantieji 
Amerikos tautininkai labai tuo jo “žygiu” gėrėjosi. 
Koks, girdi, gudrus tasai profesorius: pasirašydamas 
sutartį su popiežium, jisai suvarė į ožio, ragą Lietuvos 
krik-demus, ir dabar jie* nebegalėsią jam nieko pada
ryti! . • - • ' ' ,

Bet Augustinas iš diktatoriaus kėdės pateko į Pla
telių “poseleniją”, ir šiandie jo “gudri diplomatija” jau 
pradeda visai kitaip atrodyti ir buvusiems jo garbin
tojams. Pavyzdžiui, J. O. Sirvydas, kuris anąmet Ame
rikoje tiek daug stėnavo apie tai, kaip Voldemaras “nu- 
grojo klerikalus”, dabar jau ve kaip iš Lietuvos apie jį 
atsiliepia:

Užsisakymo kaina:
jieagoje — paltu:

Metams ........................................... $8.00
Pusei mtaų ................*.................... 4.00
Trims mėnesiams ......................... 2.00
Dviem mėnesiams ......................... 1.50
Vienam mėnesiui ........................  75

Cbkagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija .................. .. ......v.......... 3 c
Savaitei ...................... r..........................-18c
Mėnesiui ..........................................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Cbkagoj, 
paltu:

Metams ........................................... $7.00
Pusei metų ...................................... 3.50
Trims mėnesiams ......................... 1.75
Dviem mėnesiams ..............   1.25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Lietuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..........................................  $8.00
Pusei metų .......  4.00
Trims mėnesiams ........... ............. 2.50
Pinigus teikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu,

"‘Norėjo Lietuvą suliberalinti (? — “N.” Red.) 
ir pasirinko blogiausią talkininką — Vatikaną. Iš 
pradžių buvo Vatikaną nugrojęs, bet jėzuitai apsi
žiūrėjo, savo reples spustelėjo ir Voldemarą iš
spaudė. Blogiausią kozyrą Voldemaras pavažiavo 
su konkordatu, čia jis pasirašė savo ištrėmimo 
dekretą...”
Matote, konkordatas jau pavirto “blogiausia ko- 

zyra”! Išmintis p. Sirvydui atėjo po laiko. “Kozyrą”, 
kurią jisai pirma aklai gyrė, o dabar peikia, bus neleng
va fašistams nukirsti.

■!»■■■■ yi. rni—nm

.Panait Istrati apie 
Sovietų Rusiją

Bolševikiška propaganda ir 
faktai. —Politiniai įvykiai ir 
žmonių gyvenimas. — Rusi
jos naujoji buržuazija.—Kaip 
įgijama turtas? — Vedybos 
ir persiskyrimai. — Laisvoji 
meilė. — Įdomus ginčas. — 
“Meilės industrializacija”. — 
Studentai.

Prieš porą dienų šioj vietoj 
tilpo straipsnis apie Panait Ist- 
rati, kuris dažnai yra vadina
mas “Balkanų Gofkiu”. Ten 
buvo pažymėtas’ tas faktas, kad 
Istrati kelioliką menesių pra
leido Rusijoj. Prieš vykimą į 
Rusiją, jis buvo karštas bolše
vikų šalininkas. Jis buvo pilnai 
įsitikinęs, jog bolševikai sukurė 
darbininkams “rojų”.

Bet kai nuvažiavo Istrati į 
Rusiją, tai jo akys atsidarė. Jis 
ten pamatė žiauriosios rųšies 
priespaudą ir žmonių neįmano
mą vargą ir skurdą. Jis pama
tė, kad visokių bolševikiškų 
šarlatanų užsienyj skleidžiama 
propaganda yra paremta vien 
tik melais. Viename Berlyno 
žurnale, apie Rusiją jie maž
daug taip rašo:

šalį galima palyginti su, giliu" 
vandeniu. Tai, kas judina pa
viršių, nedaeina. iki dugno. Pa
viršiuj susidaro bangos.' Jos 
laipsniškai nurimsta, - bet' nepa
siekia gilumose Desėtkui metų 
praslinkus po revoliucijos aud
rų kasdieninis žmonių gyveni
mas beveik tapo nepaliestas po
litinių įvykių, vadų permaina, 
žuvimu visos genrkartūs, 
triumfu vienos santvarkos' ir 
pranykimu kitos, pergale žino
mų interesų, nesuradusių dar 
galutinų formų.

Tik papročių stebėjimas pa
rodo įvykius gilumoj. Tuo lai
ku, kai apie 10,000 aktingų ko
voto j ų-komunistų su įdukimu 
vedė tarpusavinę kovą, besivys- 
tymasi galingos šalies ėjo savo 
keliais.

Rusijos socialinių kopėčių 
pakopas kur kas sunkiau yra 
atskirti, negu vakarų šalyse. 
Niekur pasaulyj nesusilieja taip 
skirtumai, kaip čia. Gatvėse 
matai benamius’, ubagus, be
darbius, prisisotinusius gyve
nimu (vien tik Maskvoj ir Le
ningrade kas dieną registruoja
ma vidutiniškai po dešimti sa- 
vižudysčių), bet nesimato nei 
milionierių, nei turtingų žem
valdžių, nei pramonininkų, nei 
šauniai pasipuošusių kokotkų. 
Tai nereiškia, kad Rusijoj nė
ra naujos buržuazijos elementų. 
Taip, pavyzdžiui, yra nemažas 
skaičius nepmanų, yra techni
kų ir specų, kurie gauna per 
mėnesį nuo 300 iki 1,000 rub
lių. Jų daug ir jie gerai gy
vena. Toliau yr& valdininkai ir 
komunistai, kurie užima atsa- 
komingas vietas. Per mėnesį 
jie gauna ne daugiau 225 rub
lių, išėmimą sudaro turintys 
tarnybą rašytojai, kuriems 
mokamu dar ir už jų raštus. 
Tos trys gyventojų grupės ge
rai gyvena, gerai rengiasi ir 
palyginamai yra aprūpinti. Jie 
sudaro teatrų ir kurortų pub
liką ir lanko vakarų Europos 
sostines. Jų materiale būkle 
tiek skiriasi nuo darbininkų 
bukjės, kad j Uos visai teisingai 
galima pavadinti • smulkiosios

buržuazijos atstovais, kurie sle
pia savyj tikrosios buržuazijos 
gemalus'. ,

Ar Rusijoj yra galimybė 
praturtėti? Kodėl gi ne? Įsi
gijimas turto yra visai galimas 
daiktas, nors tai ir surišta su 
kliūtimis. Inteligentiški žmo
nes perka meno kurinius ir ko
lekcijas. Tai visai parankus 
turto įgijimo būdas, kadangi 
meno kurinius galima pirkti už 
skatikus: mėgėjų maža, o par
davėjų daug. Nepmanas la
biausiai mėgsta pirkti brilian
tus ir kitokia* brangenybes, 
kurias lengvai galima paslėpti. 
Vyriausybės paskolos, kasų ir 
bankų indėliai atneša 9—12 
nuošimčių per metus. Įplaukos 
žmogaus, pirkusio už 30,000 in
dustrializacijos bonų, lyginasi 
3,000 rublių per metus. Tos su
mos pirma pilnai pakakdavo, 
kad gyventi be jokio darbo. 
Mokesnių mokėti nereikia, nes 
paskolos kuponai paliusuojami 
nuo mokesnių. Kai kurie įgi- 
ja butus, kadangi rakandai, 
skaityklos ir butai irgi reiškia 
kapitalą ir gerbūvį. Man teko 
matyti atsakomingus komunis
tų valdininkus, nepmanus, dak
tarus, technikus ir rašytojus, 
kurie vedė visai buržuazišką 
gyvenimą.

, Kontrastas tarp tos gyvento
jų dalies ir darbininkų neįma
nomai didelis. Del rakandų 
brangumo, butų trukumo ir 

Tingios nuomoj darbininkas, 
kaipo taisyklė, >negali sukurti 
jaukius namus.

Visouse gyventojų sluoks
niuose' įvyko radikališkas pa
pročių persilaužimas. Susituoki
mas šiandien tik formališku
mas, kuris yra atliekamas per 
penkias minutes. Neužrašytos 
vedybos turi tokią pat reikš
mę ir susituokimas suteikia 
tokias' pat teises. Persiskyri
mas dar paprastesnis... Reika
laujant vienai pusei, persisky
rimas tuoj įtraukiama į regis
trą. Motinos ir vaiko intere
suose gali būti pakeltas klau
simas apie tėvą. Abejotinuose, 
atsitikimuose teismas turi tei
sės privertai kelis vyrus mo
kėti alimentus. Abortas yra 
leidžiamas, jei to reikalauja 
sveikatingumo interęsai. Prieš, 
įstatymus vyrai ir moterys yra 
absoliučiai lygus. Tą lygybę, 
galima pastebėti ir papročiuo
se, bet jos nėra darbo srityje

• • •
Didesniuose Rusijos miestuo

se įvyksta daugiau vedybų ir 
persiskyrimų nei kur nors pa
saulyj.

Laisvoji meilė turi daug ša
lininkų tarp komsomolcų ir be
simokinančios jaunuomenės. 
Randasi specialu literatūra, ku- 
ir agituoja už jos’ teises. Alek
sandra Kollontai prieš keletą 
metų sušuko: “Duokite kelią 
apsisparnavnsiam Erosui”. 
Jaunieji komsomolo teoretikai 
paskelbė meilę buržuaziniu prie
taru, kuriam negali būti vietos 
komunistiškoj draugijoj. Reikš
mę turi tik lytiniai reikalavi
mai, higiena ir padermes iš
laikymas. Iš čia iki juokingo 
tik vienus žingsnis^ Ar. iiėuo- 
rite patys įsitikinti? štai jums 
mažas pavyzdys, kokiais argu
mentais operuoja du žymus šio 
klausimo teoretikai. Vienas ra- 
Š6:

“Lytiškas patraukimas link 
asmens priešingos ir nesąžinin

gos klases privalo mumyse pa
gimdyti pasibiaurėjimą. Tos 
rųšies patraukimas yra nenor- 
mališkas ištvirkimas, kaip ir 
patraukimas prie, krokodiliaus 
bei orangutango”. (A. Zalkind. 
“Lytiškas klausimas”. Lenin
gradas. 1926).

Kitas jam atsake:
“Aš norėčiau žinoti, ką ma

no drg. Zalkind a^ie Karlą 
Marksą, kuris visą savo ^gyve
nimą praleido su moterimi iš 
kitos klasės. Būtent su Jean- 
nie von Westfalen. Kitaip sa
kant, 'su krokodiliu, link kurio 
jis jautė didžiausį prisirišimą”, 
(Ippolit. “Pravo na liubov. 
Maskva, 1928 b.).

Komsomolų centraliniame or
gane “Molodaja gvardija” jau
nas poetas sekamai apdainuoja 
“meilės industrializaciją”:

“Saugokis merginos . Liūdė
jimo skausmas sunkiai slegia 
jos nekaltumą. Snaudžiantys 
abejojimai pripildo jos krutinę. 
Pas prostitutę tu surasi tiks
lumą ir mašinos jėgą... Tai 
balsas šimtmečių, triumfališka 
pramonės daina, skelbianti trū
kimą meilės retežių, kuriuos 
nutraukė galinga . technikos 
dvasia...”

Senoji partijos gvardija — 
Lunočarskis, Semaško, Zolcas 
ir eilė kitų žymesnių publicist- 
tų atsineša neigiamai į tuos 
papročius ir idėjas. Tačiau 
kalbama, jog laisvoji meilė tarp 
jaunuolių regiau bepasitaiko. 
Su ja kovoja religiškos sek
tos, kurios turi didelį pasiseki
mą tarp atsilikusių darbininkų. 
Bet komunistų jaunimas ir 
studentai gyvena libai biednai. 
Tai sudaro didelę kliūtį papro
čių pagerinimai. Neturtas — 
tai rezultatas apšvietos prole- 
tarizacijos ir trukumo valdžiai 
pinigų. Dauguma studentų — 
jauni darbininkai ir valstiečiai, 
kuriems tenka gyventi skur
džiomis iš vyriausybes gauna
momis stipendijomis. Jie per 
menesį gauna nuo 30 iki 40 
rublių ir gyvena studentų ben
drabučiuose, kur dažnai nėra 
elmentariškiausio komforto. Jie 
—labai derlinga dirva viso
kiems morališkiems iškrypi
mams. Man pasakojo, kad 
jaunojo Esenino nusižudymas 
pagimdė tikrą savižudysčių epi
demiją aukštosiose mokyklose.

, *
Čia Istrati paliečia tik vieną 

Rusijos gyvenimo pusę. Bet 
štai neseniai pasirodė net trys 
jo parašytos knygos apie bol
ševikų valdomą Rusiją. Tos 
knygos jau1 tapo išverstos į ke
lias kalbas. Savo knygose Is- 
trati paduoda labai daug įdo
mių dalykų apie bolševikų ko
misarus ir jų pavaldinius. Kas 
rašoma tose knygose, —“Nau
jienų” skaitytojai netolimoj at
eityj1 turės progos patirti.

—K. A.
h- ■ \
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KLAIDOS PATAISYMAS

Budintojo straipsnyje, Skai
tytojų Balsuose, pereitą šešta
dienį, priešpaskutiniam para
grafe iškreipta vieno sakinio 
prasmė, per klaidą praleidus 
jame žodi' “ne”. Ten atspaus
dinta “o Susivienijimo”, gi tu
rėjo būti: “o ne Susivienijimo”.

JUOKAI
I ———

Vienas vargas 
/

Na, kaip biznis?
— Blogai, žmonės nieko ne

nori pirkti, o jei ką perka, tai 
nemoka, o jei moka, tai čekiu, 
o jei gavai čekį, tai n. s. f.

Neatsikratomas
Biznaitis į(apdra(.idos agen

tui, kuris neduoda jam ramu
mo) : — Klausyk, tamsta, aš 
šiandie visai neturiu laiko. At
eik poryt.

Agentas: — įPoryt aš nebu
siu mieste,

Biznaitis: — Nei aš nebu
siu.

Vertė J. PronskusE. T. A. Hoffman

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

per tamsią bespalvę miglą su
brėško vakaro žaros purpurinė 
šviesa, ir iš jos pasikėlė aukš
ta būtybė. — Tai buvo , Kris
tus', iš visų jo žaizdų tryško 
kraujas ir tapo grąžintas že
mei raudonumas, ir žmonių de
jone virto į džiūgaujantį him
ną, nes tas raudonumas buvo 
jiems patekėjusioji Viešpaties 
malonė! Vien Medardo kraujas 
vis dar iš žaizdos tekėjo be
spalvis, ir jis karštai meldės: 
“Argi visoj plačiausioj žemėj 
aš, tik vienas aš turiu būti ati
duotus bevilties amžinoms pra
keikimo kančioms?” Tuo tarpu 
krūmokšliuose sujudo — rožė, 
nudažyta dangiškos šviesybes 
spalvomis, iškėlė aukštyn savo 
galvą ir su angeliškai švelnia 
šypseną/pažvelgė į Medardą ir 
jį apsupo saldus kvepėjimas, o 
tas kvepėjimas buvo gryniau- 
siojo pavasario ctero stebuklin
gas žibėjimas. “Ne ugnis per
galėjo, šviesa ir ugnis nekovo
ja tarp savęs. — Ugnis yra 
žodis, kuris skaistina nusidėję- 
ii” -

Man rodėsi lyg šiuos žodžius 
butų kalbėjusi rožė, bet ta ro
žė buvo maloningas moteriškes 
paveikslas. — Baltuose rūbuo
se, plaukus prisipynusi rožių, 
ji atėjo pas mane. — “Aureli
ja!” — sušukau pabusdamas iš 
sapno. Stebuklingas rožių kva
pas pildė mano keli ją, ir tur
būt tai buvo vien mano suju
dusių j usnių apgaule, , nes aš 
tikėjausi visai aiškiai matąs 
Aurelijos esybę, kaip ji rimtu 
žvilgsniu į mane sužiuro ir 
paskiau vėl išnyko į mano keli- 
ją įsiveržusios' rytų aušros 
spinduliuose. —
Pagijęs Medardas bėga iš Ro
mos. — Aurelijos ilgesys grįž
ta su ^nežemiška galybe. — Už
sukęs į barono dvarą, kuriame 
jis nužudė Eupheniją ir Her- 
mogeną, randa niūrią, šiurpią 

tuštumą ir visi bėga nuo jo.

Pažinau velnio gundymą ir 
savo nuodėmingą silpnybę. Nu
bėgau į apačią ir pradėjau 
karštai melstis prieš šventbs 
Rozalijos altorių. — Nebekan
kinau savęs, — nebedariau vie
nuolyno uždėtos pabaudos; bet 
kuomet pietų saulės spinduliai 
iš dangaus krito, stačiai ant že
mes, aš jau buvau daug valan
dų iš Romos nukeliavęs. — Ne 
vien Ciriliaus raginamas, bet 
labiausiai vidujinis' nesulaiko
mas tėvynės ilgesys traukė ma
ne tolyn atgal tais pačiais ke
liais, kuriais į Romą atklydęs.

Aplenkiau kunigaikščio rezi
denciją, ne dėl to, kad bučiau 
jjijojęs bu(i pažintas ir vėl pa
tekti į kriminalinio teismo ran
kas, bet argi galėjau aš be šir
dį draskančių atsiminimų atei
ti į tą vietą, kurioje aš, nedo
ru būdu sulaužęs Dievui paža
dus', nusisukęs nuo amžinosios 
tyrosios meilės dvasios, ieško
jau žemiškos laimės ir savo 
siautulingų palinkimų patenki
nimo, kurioje man pilnas gyve
nimas, mintąs pats iš savo der
lingų turtų, rodėsi esąs princi
pas, kurš privalo stipriai spir
tis prieš aukštybių siekius, man 
atrodančius esant tik nenatura- 
lipiu savęs su vadžioj imu.

Bet dar ' daugiau! — nežiū
rint į nusilpimą, kilusį dėl toli-1 
mų kelionių, dėl ilgo, sunkaus 
pats savęs baudimo, giliai savy 
jaučiau nepajėgsiąs garbingai 
išlaikyti kovos, į kurią mane 
stengėsi sukiršinti ana tamsi 
šiurpi pajėga, dėl kurios veiki
mo man tankiai tiek baisiai 
tekdavo pajausti. — Vėl pama
tyti Aureliją! — gal būti švin
tančią malone ir gražybe! — 
Ar gi galėjau tai pakelti be 
baimės būti vėl nugalėtu pik
tosios dvasios, kuri perdaug 
dar pragaro liepsnomis tebevi- 

rino mano kraują, taip jog 
kraujas' šniokšdamas ir rugda- 
mas daužėsi mano gyslose. — 
Kaip tankiai man pasirodyda
vo Aurelijos paveikslas, bet 
kaip tankiai vėl mano viduj su
kildavo jausmai, kurių nuodė
mingumą tuojau pažindavau ir 
visomis valios pajėgomis steng
davausi nugalėti. «Tik iš to, kad 
jau galėjau pats save tėmyti 
ir iš savo bejėgumo savijautos, 
kuri mane verte vengti tokios 
kovos, supratau savo atgailos 
tikrumą ir mane ramino įsiti
kinimas, kad mane apleido pra
gariškoji didybės dvasia leistis 
i nelygią kovą su tamsiomis 
pajėgomis.

Greitai atsidūriau kalnuose, 
ir vieną rytą iš miglos pasiro
dė prieš mane pilis, kurią ar
čiau priėjęs pažinau. Buvau 
barono F. dvare. Parko j rėdy
mai buvo sunykę, takeliai pikt
žolėmis apaugę; kitą kartą gra
žioje priešais rūmų žolėje da
bar ganėsi gyvuliai — pilies 
langai buvo sudužėję — laip
tai išgriuvę. — Nesimatė nū 
vieno gyvo žmogaus. Ap
kvaišęs ir pastyrąs stovėjau 
toj baimingoj vienumoj. Iš vie
no dar šiek tiek užsilikusio 
bosketo pasigirdo tylus dejavi
mas ir aš pastebėjau seną bal
tai pražilusį žmogų; jis sėdėjo 
vienas boskete ir nors aš pri
ėjau gana arti, rodės, manęs 
nepastebėjo. Priėjęs dar arčiau 
išgirdau žodžius: Mirė visi, ku
riuos taip mylėjau! — Ak, Au
relija! Aurelija ir tu! — tu 
paskutinė! — mirei — mirei 
šiam pasauliui!”

Pažinau senį esant Reingoldą
— lyg priaugęs sustojau vie
toje. —■■ “Aurelija mirė? Ne, 
ne, tu klysti seni, Amžinoji Ga
lybė apgynė ją nuo niekšingo 
žmogžudžio peilio”, — prabi
lau. Senis lyg žaibo paliestas 
susitraukė ir garsiai suriko: 
“Kas čia? — kas čia! Leopol
dai! — Leopoldai.” — Atbėgo 
vienas vaikinas; pamatęs' mane 
jis giliai nusilenkė ir pasveiki
no: Laudetur Jėzus Christus!
— “In omnia saecula saeculo- 
rum” — atsakiau. Senis pašo
ko ir garsiau sušuko: “Kas 
čia? — kas čionai?” — Dabar 
pamačiau, kad senis buvo ak
las'. “Vienas garbingas ponas, 
tarė vaikas: vienas Kapucinų 
ordeno dvasiškis čionai.” Senį 
tartum koks tai siaubas ar pa
sibaisėjimas butų pagavęs, ir 
jis suriko: Šalin, šalin! ’— vai
keli, vesk mand šalin, — vidun
— uždaryk duris, — tegul Pet
ras eina sargybos, —- šalin — 
šalin, greičiau į vidų.” Senis 
sukaupė visas pajėgas, kokių 
tik dar turėjo, pasiryžęs bėgti 
nuo manęs, lyg nuo draskan
čio žvėries. Vaikas išsigandęs, 
nustebęs sužiuro j mane, bet 
senis, vietoj pasiduoti jam ve
damas',, nuvilko jį patį ir bema
tant dingo duryse, kurias, kaip 
išgirdau, stipriai uždare.

Kiek galėdamas greičiau pa
bėgau iš tos savo didžiausių 
nedorybių vietos, kuri dabar, 
labiau kaip kuomet nors, pasi
rodė man baisi.

(Bus daugiau)

ATĖJO naujas “Kultu-
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”.

— pagarsėjęs visame pasaulyje 

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jmq plaukui 
bllz<ančlui, ireikui Ir 
ne perdau? aausua. Vai 
jūsų pardavėja, arba 
priaiijHkite 60c už pilnu 
didumo bonkų. -Pinoud. 
Depl. M.. 220 E. 21 St.. 
Ncw York. (SempcUo 
bonkulo dykai).
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI

MO KOMITETAS
Ofiso naujas adresas: 

BRIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY

3224 South Halsted Street
Tel. Victory 1657 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Subala, gruodžio 6, 1930
Duota bedarbiams rūbų 

ir maisto

J. Sudžius, J. Raibis, J. Dau
jotienė, P- Gedvilas, S. Kleze- 
vičius, J. Baublys, Mrs. Van- 
ceviėienė, P. Dunauskienė, A. 
Kruša, K. Burba, O. Steponai
tis,. A. Petraitis, D. Polalis, J. 
Stencelis. J. Čibiras, J. Vance
vičių N. Krasauskienė, M. Pet
rauskienė, P. Skerlinskis, P. Už
minąs, P. Koveckis, F. Barret, 
J. česanauskas, A. Andriulis, 
B. Gailius.

Gauta* rūbų nuo gerų žmonių
(h Kąjkienė, 5406 S. Mozart 

St., Mrp. Ralienė, 5409 S. Sac- 
ramento Avė., Z. Linkevičienė, 
B. GeleŽinienė, 8121 Drexel Av
it ji užfundijo kavos ir sandvi
čių buvusiems Bedarbių šelpi
mo Komiteto ofise bedarbiams.

Labai ačiū p. Geležinienei už 
gerų širdį.

Gauta duonos:

B. Steponavičia, 738 W. 31 
St, atvežė 35 duonas ir keliu
kuose maisto.

Aukavo pinigais:
P. Petkunas, 6842 S- Talman 

Avė, $1, B. GeleŽinienė, 8121 
Drexel Avė. $2, S. Petrukas, 
7Į15 S. Rockwell St. $5, K. Bra- 
junas, 4212 S. Campbell Avė- 
$1.

Dėkui jums geri žmonės už 
aukas.

šiandie gavome sekamo turinio 
laišką

“Gerbiamieji:
Aš maldauju jūsų kokios nors 

pagalbos. Esu be darbo jau de
vyni mėnesiai. Turiu du kūdi
kiu, 3 ir 1 metų amžiaus. Ne
beturiu nieko valgyti nei vai
kams pienelio. Vaikai neturi 
čeverykų ir aš neturiu čeve- 
rykų. Labai busiu dėkingas, jei 
jus kuom nors man pagelbė- 
sitt\ Iš kalno tariu jums ačiū!”

Uedarbiij Šelpimo Komitetas 
tuojau nusiuntė savo atstovą 

apžiūrėti šios šeimynos. Kiek 
galėsime, jei bus reikalas, pa- 
gel besime.

Alkanam sunku sau 
darbo jėškoti,

Suvargęs šuniukas pasitiko 
mus prie durių. Aš norėjau ei
ti atgal, nes maniau jį esant 
pavojingu. Bet jis, tartum su
prasdamas, kokiu reikalu mes 
tuos namelius norim atlanky
ti, urnai kažin kur dingo.

Pabcldėm į duris. Atidarė jas 
jauna moteris; ką tik pradė
jusi gyventi ir gal pirmiau jo
kio vargo nepažinusi. Ji buvo 
pačiame žydėjime ir gyvenime 
toli nepažengusi. Virtuvėj dau
giau nieko nesimatė, kaip ji ir 
jos maža dukrelė. Todėl pa
klausiau jos:

— Kur jūsų žmogus, gal dir
ba? • • i

— Ne, ne, — jis išėjo kuro 
pasijėškoti, nes matai turiu ma
žą šeimyna, šalta stuba, butų 
mirtis dėl jų. Kuras yru labai 
sunkiai gaunamas. Daug sykių 
pareina tuščiomis rankomis. Ant 
geležinkelio neleidžia anglių 
rinkti.

— o kaip su valgiu; ar dar 
turite, kuomi alkį nuraminti?

— Meldžiu pažiūrėti mano 
maisto sandėlį; lai jūsų akys 

mato kuomi jis yra turtingas.
šėpukėj buvo duonos kepa

liukas ir du kenukai kokio tai 
maisto. Tokis maistas kūdi
kiams netinkamas, jiems rei
kia pieno. Bet pieno šiuose na
muose nėra. Kaip motutė gali 
nupirkti savo kūdikiams pie
nelio, kad tėvelis neturi pinigų 
ir negali gauti darbo.

— Ačiū, gavau rūbų mer
gaitei. Tamsta 'parinkai man 
juos. Bet labiausiai mums reikia 
maisto. Mes neturime kų val
gyti; mes esame alkani!”

Padėkite bado šmėklų iš grį- 
čios išmesti, ne vien iš tos, bet 
iš daugel namelių. Dauguma 
laukia iki Kalėdos ateis ir tuo
met taip vadinamų “Christmas 
basket” mano pasiųsti kaipo 
dovanų dėl neturtingų j ų.z Ne
laukime švenčių, nes alkanam 
sunku be maisto sau darbo ieš
koti!

Siųskime maisto dabar, ne
atidėliokime ant i toliam, nes 
viskas yra šiandien reikalinga. 
Bado negalima iš namų išva
ryti nieko jam nesuteikus.

Aš tikiu kad musų ištiestos 
rankos labdaringiems tikslams 
niekad nepavargs, tik mums 
reikia pradėti tą darbų daryti.

Dėdė Titus.

Cicero

Lietuviu Improvement Kliubo 
susirinkimas

Priešmetinis susirinkimas įvy
ko p. Lukšticnės svetainėje, na
rių buvo skaitlingai, taip ir rei
kia. Išklausyta įvairių raportų 
iš komisijų veikimo. Svarbiau
si buvo apie taksas. Pasirodė, 
jog kliubas bruzdėjo ne veltui. 
Nuosavybės pertaksuotos, iš 
naujo ir pasirodė, kad taksai 
bus numažinti, tik nežinia ar 
visiems, tai parodys ateitis.

Apie naujų vandens šie temų 
jau veikiama senai, bet dar ga
lutino nieko nėra, tik dideli 
ponai nesiskubina. Žmonių nu
sistatymas yra kovoti iki per
galės ir atrodo, kad žmonės lai
mės, nes visos tautos veikia 
iš vieno per savo atstovus.

Svarstyta atsišaukimas iš Ci
cero centraiinio šelpimo komi
teto į visas tautas ir nutarta, 
suruošti parengimų ir visų pel
nų paskirti dcl bėdnuomenės.

Keletas narių pridavė atviru
tes su reikalavimu nepaprasta 
mokesnio. Visi sujudo, kam dėl- 
ko? Paaiškėjo, kad kadaise bu
vo išleisti bonai ir laikas ap- 
moketi, o pinigų trūksta, tai 
dabar ir yra reikalavimai, bet 
kadangi tas reikalas nelabai 
aiškus, tai palikta kitam susi
rinkimui.

Prieita prie valdybos rinki
mo. Valdybon vienbalsiai išrink
ta L. Makutėnas, pirmininku; 
Klem. Leuda^iskas, pirm, pagel- 
binintu; Ant. Tumavičia, nu
tarimų raštininku; J. Barta- 
šius, finansų rast-; .1. Antanai
tis, iždininku; K. P. Deveikis, 
kontrolės raštui,; ir M. Sriubas 
ir F. Undraitis, iždo globėjais. 
Maršalka — B. Jansonas.

Kur susirinkimai sekančiais 
metais bus laikomi, liko neiš
spręsta. Besvarstant kilo be
tvarkė ir susirinkimas baigtas 
nebaigus nutarti. Metiniame su
sirinkime bus nutarta, likti se
noj vietoj ar eiti i bažnytinę 
svetainę.

Panašiems susirinkimams pa

U IR MOTER

WISSIG,
Paaauliniama kare 

Seno Krajaus

Daktaras f
Kapitonai W

Specialistas iš
GYDO VISAS LIG _ _____________

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligai. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. it nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 We«t 26 St.< kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5578

rankesnės vietos nėra, kaip p. 
Lukšticnės svetainė, tai ko dau
giau reikia?

Koresp.

CHICAGOS 
ŽINIOS

■I ■ ■ ■ ■■ ■■■■■ 1............... * -W

Gatvių darbininkai
- skelbia streiką

Reikalaują pašalinti Thomp- 
sono agentą '

Keturi tūkstančiai Chicagos 
gatvių darbininkų, įvairus šla
vikai, vežikai ir kt. paskelbė, 
kad nuo šio pirmadienio visi 
išeis į streikų, jei nebus paša
lintas iš pareigų, kaip general 
foreman, James Savage, poli
tikierius, kurį majoras Thomp- 
sonas įpiršo. Reikalavimai į- 
teikti viešų darbų komisionie- 
riui Wolfe. /

Išplėšė banką, pavogė 
$60,000

Penki banditai užpuolė perei
tų šeštadienį State Bank of 
Clearing, ant 5601 V^est 63rd 
St. Banke buvo su tarnauto
jais ir klientais 31 žmogus. 
Banditai parodė nepaprasta ap
sukrumų ir terorizavę visus

JUOZAPAS BITINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 dieną, 5 valandą iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 57 me
tų ■ amžiaus, išsirgęs du metus se
nelių prieglaudos namuose, gimęs 
Eimantų kaime, Gaurės parapijos, 
Tauragės apskr. Paliko dideliame 
nubudime dvi dukteris — Adol- 

1 piną Raddatz, žentą Lawrence 
Raddatz ir Oną Bitinaitę, vieną 

/ brolį Antaną, brolienę Oną, anū
ką Richard ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi Butkaus koply
čioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks seredoj, gruo
džio 10 dieną, 9 vai. iš ryto iš 
koplyčios j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Bitino gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę "liekame,

Dukterys, Brolis, Žentas, 
Anūkai ir Giminės. 

Laidotuvėse pątarnaują grabo- 
rius Butkus Co., Tel. Canal 3161

šaudyklėmis, laike 7 minučių 
išplėšė iš vaultų $4>0,000 ir svei
ki pabėgo.

Visi žmonės buvo nuvaryti 
į banko beismentų ir uždary
ti, o prie banko durių pasta
tyta sargyba su kulkosvaid
žiais.

Dar tik $1,500,000 te
sukėlė

Gubernatoriaus bedarbės ko
misijai ne per geriausiai eina
si. Vakar skelbia, kad iš žadė
tų 5 milijonų dar tik apie pus
antro tesukelia. Bet kas reikš
mingiausia, tai kad kapitalis
tai, kurie pasiskelbė, kad jie 
prisidės prie aukų su tiek pati 
kiek sudės jų dirbtuvių dar
bininkai, nors taip kaikurie ir 
padarė, tačiau tuojau sumažL 
no darbininkams darbo valan
das, arba trumpesniam laikui 
sumažina algas.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Koprašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankr

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu^ visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICĄGO, ILL.

.  — —« ..............r

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnąuju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

dąrbu busite užganėdinti. ' A ♦ t • ' '
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS;

1489 S* 49 Court, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

Ęhone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

.(<•)'J, v. ■ 
Mųsų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BU T K U S
Undertaking- Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

ĮGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

x Boulevard 5203 

t Boulevard 84 1 3 

132?* So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto' ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
| Chicago. III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
J LIETUVIS 
JS CtilCAGOJu , 
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdįrbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Streęt 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

nuo

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 St Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
8 iki 2 po pic 

.} ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therąpy W Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

9)52

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets ir 
Moterim it 

merginom patari
mai dovanai.

Phone 
Remlock

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS v

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ii; 
tdliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas dan 
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas, Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 va|, po 
pw

V Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avo.

Phone Boulevard 7589

Tel Yards 1329

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

, 756 West 35th St. / 
kampas Halsted 'St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jęi abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BI1UMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

466b Gtoss Avė, 
Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A.LDavidonis,M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir Jietvirtadienio.
Phone Canal 6222

DR. S. BIEZI8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR, A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso .valandos nuo 1 iki 3 po pietųi ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Rėz. 320! South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phųnc Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

......... i , i
Pbonc Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Hialsted St.
, VALANDOS: 

nuo 2- iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

.yy ^.. ■ n  - ■ į ri i ■» ii į

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltuaukee Avenue, Roon] 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: į iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Tel. Brunstpjck 4983
Namų telefonas Brunsivick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Rcsidencc Phone Ravensvvood 1664

Dr. J. P. Ashiuenckąs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogcrs Park 3320 

Valandos".
10-12 A. M.. 2-5 ir 7-9 P. M.x 

Ncdėlioms suiig sutarties.

■ U
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nn. 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso Telefonas Virginla 0030 
Rez. Tel. Vun Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, ’l iki 4 ir 
(i iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6->—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So, Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archėt Avė, 
Valandos: 2-—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Ręsidenca Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Šaliiųai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo 

Pėoples Banką 
arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
/ Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS k 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. k vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

uw -1JM—m* .'jiM.'-ju.-!—mana1 j'JtiiB. iiur

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ur vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \Bth St., netoli Morgan St. 

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

I Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISA8
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
463 1 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 Aeną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai, Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Tekphone Plaza 3202

Rezidencija Tęl. Midway 5512 ir 
\Vilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1 712-0241 
Valandos: Panedcliii- ir Ketvertais 

3 iki 8 vai. vak., Utaininkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

.....

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464
... '......—L-----—-----------------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Robm 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valaifdosi nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą: išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R; A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

1 1 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 633 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

■^Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

7. p.^waitčheT
Lietuvis Advokatas

Iki 3, vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nup 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampa; Mfchigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377. 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.# 

Telefonas Canal 255 2 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir r*ctrayčioj nuo V iki €>

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 IV. Washington St.» 

Cor. Wasbington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaJ. 9—1 
Rezidencija 6158 S, Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 24| 4 

One North La Šalie Bldy, 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4611 So. Ashland Avė. 
TH BouPvard 28OIK 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723 /

i



Kalke

CLASSIFIED ADS

aukavo bedarbiams

504

260

CLASSIFIED ADS
PRANEŠIMAI

menesiai

Busiu

Valdyba

Centralia

Furnished Rooms
Kliubo

White

šiltiAntanas Zialagenas, sviesus

CHICAGO

Apšvietos” vakaras

$600

Iš Liet. Keistučio 
Kliubo darbuotės

Kliu- 
kiek

augs, 
aura, 
aura, 
aura, 
aura, 
aure, 
aura, 
aura, 
aura 
aure, 
aura 
aure, 
aura 
aura, 
aura, 
aura, 
aura.

Educational
Mokyklos

K- Koturakienė pasakė pra 
kalbėlę, tuom vakaras užsibai

Miščikaitienė
, Gulbinienė

Parnell
I. Zoli-

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

žodžiu, t. 
nių draugų 
supras 
skaitys

Pigus, $2.00 ir augščiau į savaitę

- PASIRENDUOJA -

Union Avė.
A. Zalagenas

Financial
Finansai-Paakoloa

švarus

KAMBARIAI

mene, 
komisija
M. Kuškiu, ( 
M. Baronienė 
rių dalyvavo 
svetainė.

Dr. Karalius, M. D.
“Namų Daktaro” autorius

PATARNAVIMAS 
SAVO

Jackson Blvd
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

ir šiaip turih- 
reikalą, prašau

vienybės klau

pas savininką.
3653 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 8421

Parkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastit ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS
MES GVARANTUOJAM 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Perfcrauatom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto I 
miestų. Teisinga* patarnąvimaa.

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 
savo namus Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

ligų klasifikacijas, kitas
— kas daryti įvairiau- 

nelaiminguose

KARPENDERYS MEKANIKAS 
Tavo namas bus kaip naujas!!! 

Petraisau ir pribudavoju naujus porčius, 
ruimus, langus, duris, garadžius ir tt. 
Turiu patyrimą per daugelį metų. Gau
si geriausią darbą ir pigiai, kreipkis da
bar. J. Grybas, 6142 S. Fairfield Avė., 
Republic 1598.

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

1606 ir 1608 SO. HALSTED ST

Telefonas Roosevelt 2725

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

valandos: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

Skandinavų - Amerikos 
Linija Ruošiasi Prapla
tinti Lietuvių Trafiką 
Ateinančiam sezone. 

Tiktai per Klaipėdą.

J. P. OLEKAS, 
8106 S. Z,____

CHICAGO. HA.

kasininkė A. Valančie- 
nė; maršalka A. Kačerauskie- 
nė; Dr. kvotėjas Bertašius; j 
Auditorijos bendrovę atstoves: 
M. žuraitienė, A. Miščikaitie
nė; į Suvienytas draugijas ant 
Bridgeporto: Z. Rimkienė, . J. 
Gulbinienė; i Vilniaus Vada-

L. M. “Apšvietos

Ofiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- ZTv/zA 
rengti operatorkos v*e'/įUMBnl j\\ 
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais.
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Westeru Avenue 

Tel. Grovebill 1038

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 
Ateikite tuojaus adresu.

3040 W. 62nd Street

— NAUJAS GASPADORIUS — 

Naujai Remontuotas 

LIETUVA” KOTELIS

nas, 2931 S. Emerald Avė.; tur
to globėjai: A. Gronskis, 3113 
S. Halsted St.; ir M. Narbut, 
4^03 S. Throop St-; ligonių glo
bėjas A. Simionas, 3127 So. 
Lowe Avė.; iždininkas J. žy- 
mančius, 702 W. 31 st St.; kliu
bo turto trustees: S. Shimkus, 
1745 So- Halsted St., J. P. Bru
žas, 5608 S. VVhipple St., A. 
Stonis, 3400 S.xEmerald Avė.

Liet. Pil. Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimai bus lai
komi kiekvieno mėnesio pirmų 
antradienį, 8 vai. vak-, Mark 

parko sveta i ne

sveikai protaujantis žmogus 
negalėtų sau įsivaizduoti delko 
toks lietuviškas kliubelis turė
jo pats neturėdamas pakanka
mai pinigų, aukoti tokiai tur
tingai ir dideliai šaliai kaip 
Rusija? Juk mes visi žinom, 
kad Rusija su savo milijonais 
hektarų derlingos žemės galėjo 
ir gali išmaitinti savo žmones, 
tai kam tie musų kliubo pini
gai ten reikalingi?

PARDAVIMUI valymo, kriaučiaus 
šapa — Pigiai, iš priežasties ligos: ren- 
da $35. 2506 W. 59th St.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

S. L Fabian & Co. 
809 West 35th St, 

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Užpereitą subatą įvyko Lietu
vių Moterų Dr-gijos Apšvieta 
23 metų sukaktuvių vakaras- 
Vakaras nepavyko dėl didelio 
lietaus. Kurie atsilankė, tie 
smagiai laiką praleido. Išbuvu
sioms narėms draugijoje per 
dešimtį metų ir nedariusioms pa
šalpos buvo suteiktos dovanos. 
Dovanas gavo šios draugės: M. 
Galeckienė, M. Leleikienė, O. 
Paulauskienė, M. Gružinskienė, 
K. Keturakįenė, A. Kačinskie-

istoriškiems 1930 metams 
sezonui, kuris buvo svar- 
pasauly ryšy su Didžiojo

| REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namai, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apieliakės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

Lietuvių Moterų Dr-gijos Ap 
švieta priešmetinis 
mas įvyko pereitų
Sandaros svet. Tapo išrinkta 
valdyba 1931 metams iš šių 
narių; pirm, 
pirm, pagelb 
put. rašt- A. Ručinskienė; fi
nansų rast. M. Viščiukienė; ka 
sos globėjos Z. Puniškienė, K 
Jakubkienė; knygė, M. Baro
nienė

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašelpos susirinkimas atsibus ant
radieny, gruodžio 9 d., Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St., 7:30 v. 
vakare. Nariai būtinai susirinkite lai
ku, nes bus renkami darbininkai dėl me
tinio koncerto, kuris įvyks sausio 4 
d., 1931 m.; taipgi referendumo komi
sija išduos raportą apie pasekmes balsa
vimų. X. Saikus, eskr.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

MOKYKIS BARBERYSTflS 
s AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

Daugelis įžymių Lietuvių Organiza
cijų Ruošia Ekskuršijas bendradarbiau
jant su Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Draugija.

nuoširdžių žmo- 
darbas, apie kurį 

tie, kurie knygą per-

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

SELEMONAVIČIA, savininkas
W. 33rd St., arti Normai Avė

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

su gydymu 
šąli”...

Baigiantis 
ir keliavimo 
bus lietuvių 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 me
tų mirties sukaktuvėmis, tikrai Šauniai 
ir patriotiškai paminėtoms visame pa-

populiariais
‘Oskar II,"

United States.”
metais Skandinavų-Ame 

Linija' planuoja pasiųsti du a 
transatlantiškus garlaivius tie 
į Klaipėdą

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pašelpos 
Kliubo priešmetinis susirinikmas įvyks 
antradieny, gruodžio 9 d., 7- vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Draugai 
šis susirinkimas yra labai svarbus, turi
te atsilankyti visi laiku, nes turim daug 
gerų sumanimų, kuriems užims daug 
laiko. Taipgi bus renkama valdyba 
1931 metamsj kurie esate paskirti lan
kyti sergančius draugus, turite būti ant 
laiko su pilnu raportu. Valdyba.

Lietuviška Teatrališka Draugystė Rū
ta No. 1 .kviečia visas drauges ir drau
gus atsilankyti į priešmetinį susirinkimą, 
kuris įvyks seredoj, gruodžio 10, 7:30 
v. v., Ch. Lietuvių Auditorijoj. Bus 
rinkimas valdybos ir kurie draugų ar 
draugių išpildčte aplikaciją šios dr-jos 
baliuje, meldžiam atsilankyti į šį susi
rinkimą

Autorius .įžangoj pasako: 
“Sveikatos prievarta neįbruksi, 
gražiais pamokinimais nejsiu- 
lysi... Reikia ne, tik bijoti su
sirgimų, bet ir norėti ir mo
kėti jų išvengti. O susipažinti 

1r gi bus ne pro

SpecialiHtnB gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumift išgydyti, ateilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aS apsi- 
imsin jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
netoli State ''St.

tarnybą su savo 
“Frederik VIII,’ 
Olav” ir ” 

Sekančiais 
rijos 
tris savo 
sioginiai 
liarių reisų į Klaipėdą 
įvairios organizacijos, 
įkurtos organizacijos 
ugdyti bendrai su 
Draugija, kreipėsi į 
derybos dėl surengimo specialių ekskur
sijų Lietuvon. Kaikurios organizacijos 
jau galutinai susitarė ir oficialiai pra
nešimai bus paskelbti šiame laikrašty.

Ką tik išėjo iš spaudos D-ro 
Karaliaus parašyta ir kompozi
toriaus A. Vanagaičio išleista 
nepaprastai naudinga, knyga, 
pavadinta “Namų Daktaras”.

Knyga turi 175 puslapius, 
storais viršais apdaryta, gerai 
atrodo, bet svarbiausia tai kny
gos įtalpa. Knygoje yra apra
šoma keli šimtai rūšių ligų, tur 
jut visų, kokiomis kada, riors 
žmonės serga, o ypatingai tos, 
kuriomis tenka apsirgti tan
kiau ir daugeliui; parodoma li
gos požymiai, apsireiškimas, 
priežastys, ir kas daryti susir
gus. Daugumai ligų paduoti 
gydymo budai, o tokioms li
goms, kurios reiką^auja sku- 
bauš ar ilgesnio gydymo, pata
riama kreiptis pas daktarą. PAIEŠKAU savo tėvo Jono Barvido, 

paeina iš Lietuvos, Šiaulių apskričio. 
Papilės parapijos, Vegerėlių kaimo. 
Kas apie jį žinot, malonėkite man pra
nešti, — kaštai bus apmokėti. Arba 
jį patį meldžiu atsiliepti. Adresu: 

ALEX BARVID.
•209 N. Breese St

Ateinantį nedėldienj, gruod
žio 14 d., Lietuvių Auditorijoj 
“Birutės” choras, pradės dvi
dešimt ketvirtą sezoną savo 
darbuotės. Per tą laiką “Biru
tė” tarpe čikagiečių yra nu
veikusi daug dailės srityje. Ir 
šio sezono atidaryme “Birutė” 
duos gana įvairių programą ir 
atsilankiusieji turės progą išgir
sti seniai laukiamos daininin
kės pasirodant, Valerijos Bru
žienės.

“Birutės” šeimynėlė su savo 
jaunu mokytojum Miku Joza- 
vitu stengiasi atsilankiusius 
svečius ir savo rėmėjus palink
sminti.

Fumiture & Fixtures 
,. Rakandai-Įtainai

kiekviena- 
prašydavo 
darbini n- 
Sacco ir 

Vanzetti bylai vesti, į darbinin
kų Apsigynimo fandą (gint tuos, 
kurie nusikalto prieš įstaty
mus ir kuriuos valdžia nori de
portuoti i “laisvą” Rusiją), prie 
prieš fašistinės tarybos prisidė
ti, gelbėjimui Rusijos žmonių 
(tik jau po nuvertimo caro val
džios), prisidėti prie fondo 
Fricruls of Soviet Russia; kad 
kliubas kiekvieną mėnesį mo
kėtu savo duokles’ i “Friends 
of Soviet Russia” ir įvairių in
dustrijų streikuojantiems dar
bininkams.

Dar visų panašių įstaigų dėl 
stokos vietos nenukopijavau iš 
kliubo užrašų knygas, bet ma
nau jau ir tų pakaks, kurias čia 
sužymėjau, kad įrodyti, koks 
tuomet ūpas’ kliube viešpatavo.

Tų laikų valdybai šeiminin
kaujant valdyba netik kad ne
sirūpino sustabdyti tokį berei
kalingą iždo eikvojimą, bet dar 
ir pati valdyba visais galimais 
budais pagelbėjo kliubo pini
gus į visas puses švaistyti ir 
aukų kaulytojams padėjo tiks
lus atsiekti, kad aukoti pinigai 
visų pirma, pareitų per “progre- 
syvišką” kišenių, tai yra, kad 
skirtą auką nesiųsti tiesiai kur 
reikia, bet atiduoti į kurį nors 
fondą.

Gerai dar, kad laiku didžiu
ma kliubo narių pradėjo inte
resuotis kliubo gerove,' lankyti 
susirinkimus ir savo balsavimu 
prašalino viršminėtą kliube su
irutę ir atsteigė vėl gerą tvar-

Indiana H ar bot, Ind. — SLA. 185 
kp. priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 8 dieną, 1930 m., 7:30 vai. 
vakare, Ywanowa Svetainėj, 2101 
Broadway. Gerbiamieji nariai ir narės, 
malonėkite visi atsilankyti į šį susirin- 
iną, nes yra labai svarbių dalykų, o 
ypatingai tai bus renkama nauja kuo
pos valdyba ateinantiems 1931 metams.

Valdyba.

Vakar dieną, gruodžio 7 d. 
p. Mačiuko svet., 2433 W. 69 
st. įvyko SLA. 260 kuopos prieš
ino Vinis susirinkimas, kur po 
kuopos organizacinių klausimų 
tapo pakeltas bedarbių padėties 
klausimas, ir kuopa,nutarė iš 
savo iždo paskirti lietuvių be
darbių šelpimo reikalams $5.00, 
taip pat vietoje padaryta rink
liava, kur kuopos nariai sudė
jo $11.20. Viso $16.20. Pinigai 

perduoti Lietuvių Bedar- 
Šelpimo Komitetui. SLA. 
kuopos gražus darbas tu- 
buti pavyzdžiu ir kitoms 

kuopoms bei organizacijoms.
Pirmais’ nugirdęs-

vimo Komitetą 
vičienė.

Nutarta surengi protekciją 
sveikatos klausimu, ant vietos 
paimta Sandaros svetainė, dėl 
17 dienos gruodžio. Su prote-* 
geniais susižinot pavesta komi
sijai.

Taipgi nutarta surengi Bun- 
co Parę Chicago Lietuvių Au
ditorijoj. Visas darbas atlikt 
pavesta komisijai: į komisiją 
įėjo visos darbščios narės: O. 
Kačeraiiskienė, M. Gružii^kie- 
nė, A. Kačinskienė, V. Kriščiu-

Zabukienė. Išrinkta 
peržiūrėjimo knygų:

Kaęerauskienė, 
Susirinkime na- 
pilna Sandaros

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės. aritmetikos, 
knygvedysUs, stenografijos. Ir kitu 
mokslo saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
Bradini mokslą i devynis minėsiąs: 
augStesnj mokslą 1 vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

KAS. Mokytoją. 
Halsted St

Tekniškai knyga turi 2r 
skyrius, iš kurių 20 skyrių api 
ma 
skyrius 
siuose nelaiminguose atsitiki
muose ; gale yra patarimai, kaip 
ir kuo maitintis nesveikaujant, 
kaip ir kas’ laikyti naminėj ap- 
tiekoj, kokie yra sveikatos van
denys ir tt. ir tt.

KAMBARIAI
Svarus kambariai su visais patogu

mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaite $3.50, kiebinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitšs ir dar geresnis kaip Iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Kaip kurie tos betvarkės kė
limo šalininkų buvo nubausti 
atėmimu balso per tūla laiką, 
kiti liko kitaip sutvarkyti) o 
dar kiti patys išsižadėjo savo 
karjeros ir kliubas išėjo perga
lėtoju.

Nežiūrint to visgi kliubas 
kaip morališku, taip ir medžia
gišku žvilgsniu tuo laiku skau
džiai nukentėjo. Aukų kauly
tojai pasinaudodami gera pro
ga išdalies laimėjo, nes kliubas, 
kaip sakiau, prigelbstint valdy
bai, tarp kitų aukų aukąvo ir 
sovietų Rusijai 50 dolerių iš 
iždo, ir prie to dar kliubas mo
kėjo mėnesinių duoklių po du 
dolerius, kas mėnesis per metus 
laiko irgi iš iždo irgi dėl so
vietų Rusijos! Tas buvo pra
dėta su 1921 metais, gruodžio 
18 diena.

^LA,. teisotos 129 kp. metinis su
sirinkimas įvyks antrą nedėldienį, gruo
džio 14 d., 1930 m., Černausko svet., 
1900 S. Union Avė.

Organizatorius Ant. Zalagėnas

PINIGAI
Mes okolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimti! mokamas ant neilmokltoi 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Kaip kliubas išsivadavo nuo 
mokėjimo kontribucijų 

maskoliams

Iš Lietuviu Piliečių 
Brolybes Kliubo dar

buotės

neskaitant regu- 
mažesniu laivu, if 
taipgi ir nesenai 

Lietuvos turizmui 
Lietuvį Agentų 

Liniją ir vyksta

Išrodo, kad padaryta savotiš
kos rųšies “oldapas” kliubo iž
dui. Taip buvo, bet dabar taip 
nėra. Kliubas išsikasęs iš to
kių ir tam panašių bėdų,\ gy
vuoja sėkmingai. Yra didelis ir 
vis kaskart auga dar didesnis 
kaip nariais taip ir finansais.

Vadinasi, dabar taip kliubo 
eiga įsisiūbavus, kad ir didžiau
sias blogadarys nieko negalėtų 
padaryti ir turėtų pasitraukti 
iš kelio.

Pastaruoju laiku sėkminga 
kliubo darbuotė įsigijo daug 
draugų netik vietos, bet ir apie- 
linkės lietuvių tarpe: rašosi 
prie kliubo netik pavieniai, o ir 
draugijos prisideda. Pavyz
džiui, jau padaryta visais klau
simais susitarimas su Lietuvių 
Atgimties Vyrų • ir Moterų 
Draugija ant Bridgeporto kas- 
link prisidėjimo prie Keistučio 
Kliubo. Tai dar buvo padaryta 
stambus žygis kliubo eigai pir
myn ir nuo pereitos nedė
lios (gruodžio 7) kliubas bus 
turtingesnis suvirs šimtu na- 
pų ir suvirs 5 šimtais dolerių 
pinigais.

Minėtos’ draugijos valdyba ir 
nariai pryšakyje su pp. Kaz
lausku ir čeplinsku matomai 
puikiai supranta tą obalsį: “vie
nybėje galybė”.

Taip, gerbiamieji, pasiduosim 
vieni antriems rankas ir busim 
vienos didelės organizacijos, na
riais. Be to dar reikia neuž
miršti ir Jos. Tamošiūno, kuris 
daug darbavosi kaipo piršlyš 
dėl suvedimo šių dviejų drau
gijų krūvon, ir jo namuose, ad
resu 3513 So. Emerald Avė., 
įvyko abiejų draugijų valdybų 
ir komitetų galutinas susitari
mas apie mėnesis tam atgal.

Aš nuo savęs linkiu, kad ir 
ateityj p.p. Tamošiūnų namuo
se butų rišami 
simai.

Kliubo nariai 
tys bent kokį 
kreiptis mano nauju adresu:

Anton Jus’as,
2854 W. 40th Str.

Telephonas tas pats — Lafa 
yette 7819.

šauly, ir Skandinavų-Amcrikos Linijai 
įvedus tiesioginį susisiekimą tarpe Ame
rikos ir Lietuvos, kas neišdildomai bus 
paminėta Lietuvos istorijos lapuose, — 
p. Juozas F. Snjitrus Skandinavų-Ame- 
rikos Linijos Lietuvių Skyriaus vedėjas, 
kuris per pastaruosius 7 metus nuolat 
stengėsi visais atžvilgiais populiarinti 
Klaipėdos Uostą ir vystyti tiesioginį 
trans&lantišką ryšį tarpe Amerikos ir 
Lietuvos, praensa, kad didelė pažanga 
padaryta trans-atlantiškoje tarnyboje lie
tuviams keleiviams šiais metais ir kad 
Skandinavų-Amerikos Linija pergabeno 
iš viso apie 1,000 lietuvių keleivių į 
Lietuvą ir iš Lietuvoj kas tikrai yra 
pažymėtinas skaitliumi rekordas. Visi 
kas keliavo šios Linijos laivais .patyrė 
tkrai puikų patarnavimą ir prižadėjo 
teikti savo nuoširdžią paramą Linijai 
tikslu palaikyti nuolatinį ryšį su Lie
tuvos uostu.

Linija suteikė nepaprastų parankumų 
ir patogumų, kad patenkinus lietuvius 
keleivius, ir keliaujant į Klaipėdą tie
sioginiai arba per Kopenhagą išvengiama 
daug formalumų ir kliūčių, kokias pa
prastai sutinka keleivis į Lietuvą ar iš 
Lietuvos vykstąs kitais keliais. Daug 
stambių patobulinimų vis dar tebeda
roma neskainiant jau padarytų žygių, 
kad ši Linija taptų patogiausia lietu
viams keleiviams. Skandinavų-Ameri- 
ko Linija nutarusi nuolat palaikyti šią

laivais,
Hellig

Kalbant apie Keistučio 
bą, reikia pasakyti, kad 
metų tam atgal kliubo gyveni
mo eiga buvo stabdoma, demo
ralizuojama, tai dėlto kad kaip 
kurių narių tarpe įvyko nepa- 
siganėdinimas vienas antru ir 
kiekvienas jų norėjo pastatyti 
ant savo—“kas’ aš”. O tuolai
kinės suirutės daviniais ant 
greitųjų naudojosi kairckalbiai- 
“ progresyviai”. Jie 
me susirinkime vis 
aukų, tai Bulgarijos 
kams prieš valdžią,

DIDELIS BARGENAS — mūrinis 
3-jų flatų biznio namas, lietuviškoj ko-, 
lonijoj ant Halsted, Bridgeporte. Par
duosiu visai pigiai. Priežastis, labai rei
kia pinigų.

Kreipkitėi

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turime iftparduoti 60 krovinių augščiauelo* 

rufiiea neatsiimtų ift storadžiaus rakandu. 
Didžiausios vertės kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iŠ visokios 
rulies rakandų. 

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys 16 Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Radio ............. ........ ...... $46.00 ir aura
3 Šmotų miegamojo kamb. setai $46.00 ir ag 
(i Šmotų Seklyčių setai __ $25.00 ir augs.
/Day Beds   ___—----—. $6.00 dr
Cedar Chests -------  $10.00 ir
Valgomojo kambario setai_ $20.00 ir
vairus Dreseriai------ ------------ $6.00 ir
vairus Vanlties ------- V—,-- $6.00 ir
vairios Lovos ---------------- $3.00 Ir
(aurai, visokio didumo ____ $1.00 ir

Grindų Lempos ________ — $3.00 ir
Pusryčių setai------------------- $8.00 ir
Dinette setai ----- -------------- $15.00 ir
G asiniai pėdai------- ---------- $10.00 ir
Garbadžiaus degintojai -______ $10.00 ir
Hot Blast Pečiai------------------ $5.00 ir
Kietų anglių šildomieji ____  $10.00 ir
Circular šildomieji----------$15.00 ir
Upright Pianai -..................... $15.00 ir
Grojikltai Pianai .............. $25.00 ir

TIKRI BARGENAI 
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus gerian 

Atdara utarninke, ketverge ir su b a to j, 
vakarais iki 9 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesrootn 

5920-22 South State Street

Liet. Pil. Brolybės 
Amerikoj priešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio 2 d., 1930 
m., Mark White Parko svetai
nėje. Susirinkime dalyvavo gra
žus narių skaičius, tvarka bu
vo pavyzdinga. Susirinkimą ati
darius per pirm. K. Laucių, raš
tininkas perskaitė nutarimus, 
Pranešė, kad iš rožinio baliaus 
liko pelno $65.45. Laike baliaus 
įsirašė gražus būrelis naujų na
rių. Ligonių kasos komisija pra
nešė, kad serga 5 kliubo na
riai. Turtų raštininkas W. Di
džiulis turėjo trūkio operaciją 
miesto ligoninėj. Dabar yra na
mie, 3334 S. Parnell Avenue. 
Jonas Kisielius taip pat /arėjo 
trūkio operaciją miesto ligoni
nėj, ir dabar yra namie, 2900 
S. Emerald Avė. F. Vcršila 
serga namie, 3415 S. Wallace 
St. .1. Snaddon susižeidęs ran
ką serga namie, 2931 S. Eme
rald Avė. Antanas Geležinis ga
vo nelaimę-sulaužyta dirbtuvėj 
koja; randasi namie, 1733 So. 
Union /Yve. Kliubo nariai, ku
rie turite laiko, prašomi ser
gančius aplankyti.

Sekantis nutarimas buvo, kad 
kliubo susirinkimus laikyti to
je pačioje Park svetainėje. Iš 
raportų paaiškėjo, kad kliubo 
reikalai yra geriausioj tvarkoj 
šiais metais kliubas turėjo ge
ras pasekmes, paaugo kaip fi
nansais taip ir nariais.

Į kliubo valdybą ateinantiems 
metams išrinkti šie asmenys: 
pirm. K. Laucius, 3317 So. Au- 
burn Avė.; pirm, pagelb. J. Gel
gaudas, 1900 S 
nutarimų rašt.
1931 Cianalport Avė.; turto rašt, 
tV. Didžiulis, 8334 S 
Avė.; kontrolės rašt.

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote* 
rų ir merginų. ' Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai

Business Service
Biznio Paternavimas_______

PATENTAI, copyrights -— išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Personai
____________ Agmenii leSko___________

PAIEŠKAU Jurgio Barinausko ir 
Antano Barinausko, paeina iš Raseinių 
apskr., Nemakščių parap., Pužų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl anų. Prašau 
atsisaukt, ar l^as žinote apie juos, ma
lonėkit duot atsakimą adresu:

TEDDY B. SWEIKAUSKY, 
Lock Box 69, Orient, Illinois, 

Franklin County


